
TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº 20/2022 

 

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo, que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE 

AGUDO/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.531.976/0001-79, com sede na cidade de Agudo, na Av. Tiradentes, 

nº 1625, denominado neste ato como CONTRATANTE representado pelo Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

Prefeito Municipal, e do outro lado a Empresa C. E. SANCHES & CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

13.427.177/0001-10, com sede na Rua Pasteur, nº 463, Bairro Àgua Verde, Curitiba/PR, Cep: 80.250-104, 

Telefone (41) 3209-0474, Email: monique@cesanches.com, neste ato representada pelo Sócio- Proprietário Sr. 

Carlos Eduardo Sanches, CPF: 792.371.429-00, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, certo e 

ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 07 de fevereiro de 2022 

o Contrato nº. 20/2022, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 21/2022, levado a efeito 

pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a empresa C. E. SANCHES & CIA 

LTDA EPP, denominada de CONTRATADA. 

           

 O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de consultoria e assessoria para 

proposta de trabalho de diagnóstico orçamentário e financeiro da despesa com pessoal dos profissionais da 

educação, com respectiva evolução individual da vida funcional, para fins de cumprimento das disposições da 

Lei Federal nº 11.738/2008. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) 

dias, a contar de 08 de junho de 2022, tendo a sua vigência prorrogada até o dia 08/08/2022, conforme 

Memorando nº 749/2022, encaminhado pela Secretaria de Educação e Desporto. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 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, 08 de junho de 2022.   
 

 

 

         LUIS HENRIQUE KITTEL                                            CARLOS EDUARDO SANCHES  

           Prefeito Municipal                                                          C. E. Sanches & Cia Ltda EPP 

                 Contratante                                                                                           Contratada  

 

 

 

        EMANUELI UNFER                                         MONIQUE DE JAGER SANCHES 

        CPF: 001.955.010-39                                                                        CPF: 940.163.309-63        

   Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                          Testemunha 
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