
 TERMO ADITIVO Nº. 03 AO CONTRATO Nº 64/2020 

 

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, representado por seu Prefeito, LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante denominado 

MUNICÍPIO, e de outro lado a Empresa RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 23.623.043/0002-00, situada na Rua João Manuel, nº 1629, Bairro Centro, Cep: 95.270-000, 

município de Flores da Cunha/RS, Tel.: (54) 3401-2642 e (54) 9.9921-1240, e-mail dani27_pf@yahoo.com.br e 

ctaconchegodasflores@gmail.com ,neste ato devidamente representada pela sua Sócia-Proprietária, Sra. Daniela 

Flores dos Santos, brasileira, solteira, portadora do RG n° 8053772251, inscrita no CPF sob o n° 407.750.970-

04, denominada CONTRATADA, têm entre si certo e contratada na melhor forma do direito, observada a 

legislação aplicável e com amparo na prerrogativa de Inexigibilidade de Licitação (art. 25, caput, da Lei Federal 

nº 8.666/93), a prestação de serviços que descreve, ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

      

       CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 1º de julho de 2020 o 

Contrato nº 64/2020, o Termo Aditivo nº 01, em 07 de outubro de 2020 e o Termo Aditivo nº 02 em 28 de junho 

de 2021, em decorrência do Processo nº. 33/2020 - Inexigibilidade de Licitação, levado a efeito pelo Município 

de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES 

LTDA, denominada de CONTRATADA. 

 

O objeto do Contrato tem por finalidade o provimento de 01 (uma) vaga de internação/abrigamento em 

serviço residencial terapêutico, da Menor M. H. S., considerando a necessidade de regulamentação emanada 

pela determinação judicial, conforme Processo nº 154/5.15.0000003-6, conforme Cláusula Primeira do referido 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 

01/07/2022, tendo vigência até o dia 30/06/2023, alterando o prazo original constante na Cláusula Quinta do 

Contrato nº 64/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor que passará a vigorar a partir de 01 de julho de 2022 será de R$ 

5.982,38 (cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), reajustados através do indexador 

IGP-M de 10,72%, conforme o previsto na Cláusula Décima Primeira do referido contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 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, 22 de junho de 2022.  

  

 

      LUÍS HENRIQUE KITTEL                                           DANIELA FLORES DOS SANTOS  

              Prefeito Municipal                                   Residencial Aconchego das Flores Ltda  

                   Contratante                                                                                 Contratada 

 

 

JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS                                     LEONARDO DOS SANTOS DE LIMA 

          CPF: 018.210.790-60                                                                CPF: 033.832.070-99 

                 Testemunha                                                                                Testemunha 

 

 

FRANCINE TAÍS KRUMMENAUER      NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 

              CPF: 021.951.670-76                              CPF:780.271.870-87                                                          

Fiscal do Contrato             Fiscal do Contrato 


