TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 102/2021
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº
87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL,
doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado Empresa ARGOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.262.411/0001-03, estabelecida na Rua Bahia, nº 1447, Bairro do Salto, Município
de Blumenau/SC, Cep.: 89.031-001, tel.: (47) 3057-3930, e-mail: contato@portaldasatas.com.br, neste ato
representada pelo seu representante legal Sr. JONATHAN PEREIRA, CPF nº 074.899.669-90, RG nº 5901185,
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 25 de novembro de
2021 o Contrato nº 102/2021 e T. A. nº 01 de 29 de dezembro de 2021, em decorrência do Processo
Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, Edital nº 58/2021, levado a efeito pelo Município de Agudo
denominado de CONTRATANTE, com a empresa ARGOS LTDA, neste ato representada pelo seu
representante legal Sr. JONATHAN PEREIRA, denominado de CONTRATADO.

A finalidade do Contrato visa o fornecimento de materiais hidráulicos para ampliação da rede de água
localizada no Porto Alves, interior do município de Agudo/RS, conforme Cláusula Segunda do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato por mais 16 (dezesseis) dias a
contar do dia 16/01/2022 tendo vigência até o dia 31/01/2022, alterando o prazo original constante na
Cláusula Segunda do Contrato nº 102/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente Termo
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, 14 de janeiro de 2022.
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