TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 99/2020
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente
denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa RÁDIO AGUDO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
87.068.292/0001-82, estabelecida na Av. Concórdia, nº 1480, Centro, Município de Agudo/RS, CEP.: 96.540-000, neste
ato representada pelo seu sócio-administrador Sr. SERGIO LUIZ TESSELE, CPF nº 169.729.290-91, RG nº
1016347039 SSP/RS, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo aditivo, de conformidade com
os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 40/2020, de 06.04.2020 e Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se
sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 31 de agosto de 2020, o
Contrato nº 99/2020, em 02 de outubro de 2020 o T. A. nº 01, em 12 de março de 2021 o T.A. 02, em 31 de agosto o
T.A. nº 03, em decorrência do Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial, Edital nº 43/2020, levado a
efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa RÁDIO AGUDO LTDA,
denominada de CONTRATADA.
O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de radiodifusão, com a finalidade de divulgar
atos e eventos oficiais, legais, informativos, avisos, ações, eventos, matérias educativas, culturais, campanhas
institucionais e assemelhados, promovidos e/ou apoiados pelo Município de Agudo/RS, conforme Cláusula Primeira do
referido Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluída a dotação orçamentária PJ 9308 – Rec Livre, alterando as dotações
orçamentárias constantes na Cláusula Décima do Contrato citado.

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 março de 2022.
LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito Municipal
Contratante

GABRIEL DA SILVA PÜHL
CPF: 031.562.350-08
Testemunha e Fiscal do Contrato

SÉRGIO LUIZ TESSELE
Rádio Agudo Ltda
Contratada

SIMONE TESSELE
CPF: 975.625.210-34
Testemunha

