TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 42/2016
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/000179, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. VALÉRIO VILÍ TREBIEN, doravante simplesmente
denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA,

inscrita no CNPJ sob nº 10.571.901/0001-97 estabelecida na Rua Independência, nº 327, Município de
Agudo/RS, representada pelo seu Sócio Proprietário Sr. Pedro dos Santos de Lima, CPF nº
964.966.300-20, denominada CONTRATADA tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a
seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 30 de março de 2016 o
Contrato nº 42/2016, em decorrência do processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, Edital nº
12/2016, levado a efeito pelo MUNICÍPIO de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa
CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA.
A finalidade do Contrato visa o fornecimento de materiais e mão-de-obra para construção de um prédio
para instalação de uma Padaria Comunitária, na Rua Arnildo Ehle, Vila Caiçara, cidade de Agudo/RS, com área
total de 36,00 m², com recursos próprios do Município de Agudo/RS.
CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o
item 2 da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 42/2016, resolvem as partes acrescer ao objeto o valor total
de R$ 6.080,28 (seis mil, oitenta reais e vinte e oito centavos), a serem pagos a empresa Contratada. Os
acréscimos encontram-se devidamente justificados e aprovados pelo Setor de Engenharia do Município, bem
como pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, responsável pela execução do Contrato, conforme
documentos anexados ao referido processo.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem
inalteradas.
E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual
valor e forma na presença de duas testemunhas.

Agudo, 15 de julho de 2016.
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