
1° Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento  

para Prestação de Serviços 

 

 

Termo Aditivo nº 38/2019 

Numeração Contratual n° 51/2018 

Termo de Credenciamento nº 01/2018 

Chamada Pública nº 02/2018 

Processo Licitatório nº 33/2018 

 

Aditivo ao Termo de Credenciamento 

visando à realização e análise de 

exames laboratoriais. 

 

 

Termo Aditivo ao Credenciamento para prestação de serviços, 

que fazem entre si, de um lado, O MUNICÍPIO DE SNATA CECÍLIA DO 

SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito com o CNPJ nº 

04.215.090/0001-99, com sede física na Rua Porto Alegre, nº 591, 

na cidade de Santa Cecília do Sul/RS, representado neste ato por 

sua Prefeita Municipal, Sra. Jusene Consoladora Peruzzo, 

brasileira, casada, portadora do CPF nº 908.182.100-87, 

residente e domiciliada nesta Cidade, doravante denominado de 

CREDENCIANTE, e, de outro lado, a empresa S. FRIGO LABORATÓRIOS, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o CNPJ nº 

87.362.810/0001-76, com sede física na Rua Ângelo Dalzotto, nº 

812/06, Bairro Centro, cidade de Tapejara-RS, CEP 99.950-000, 

neste ato representado pela empresária, Sra. Suzete Frigo, CPF 

nº 647.897.210-00, doravante denominada CREDENCIADA, já 

qualificados no instrumento contratual firmado no dia 19 de junho 

de 2018, o presente ajuste se regerá de acordo com as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

 

Cláusula Primeira - Conforme previsto na Lei Federal 8.666/93 e 

na Cláusula Segunda do instrumento original, as partes resolvem 

realizar a prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) 

meses. 

 

Parágrafo Único – O presente ajuste entra em vigor na data de 

sua assinatura. 

 

 



Cláusula Segunda – As demais cláusulas e condições permanecem 

inalteradas. 

 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento 

em três vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas, para que, desde logo, produza seus efeitos legais 

e jurídicos. 

 

 

Santa Cecília do Sul – RS, 19 de junho de 2019. 

 

 

     

 

Município de Santa Cecília do Sul 

Jusene C. Peruzzo 

Prefeita Municipal 

CREDENCIANTE 

 

 

 

 

S. Frigo Laboratórios 

CNPJ nº 87.362.810/0001-76 

Suzete Frigo 

CREDENCIADA 

 

 

 

 

Testemunhas:  1- __________________   2- ____________________ 


