TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 127/2014
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº
87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILÍ TREBIEN,
doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa TECHNISAN
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 04.650.752/0001-59, estabelecida na Rua Coronel
Niederauer nº 608, Bairro Centro, Município de SANTA MARIA/RS, Cep: 97.015-120 neste ato
representada por seu Sócio-Proprietário Sr. GIBSON AMARAL PIOVEZAN, inscrito no CPF nº
443.211.200-04, denominada CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado as cláusulas e condições a
seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 03 de novembro de
2014 o Contrato nº 127/2014, em decorrência do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços, Edital
nº 46/2014, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa
TECHNISAN ENGENHARIA LTDA, denominada de CONTRATADA.
A finalidade do Contrato visa prestação de serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos

e emissão de licenças ambientais de atividades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, elencados no Anexo I da Resolução nº 237,
de 19 de dezembro de 1997 – CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), conforme
Cláusula Primeira do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze)
meses, a contar do dia 04/11/2015 tendo vigência até o dia 04/11/2016, alterando o prazo original constante
na Cláusula Segunda do Contrato n° 127/2014.
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, 07 de janeiro de 2016.

VALÉRIO VILÍ TREBIEN
Prefeito Municipal.Contratante.-

CLOVIS FERNANDO FICK
CPF: 402.625.370-87
Testemunha.-

GIBSON AMARAL PIOVEZAN
TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
Contratada.-

GILMAR AMARAL PIOVEZAN
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