
 TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO Nº 109/2020 

 

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, as partes 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 GESTÃO 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 

03.713.762/0001-23, com sede na Rua João Bayer, nº 744, Bairro Petrópolis, Taquara/RS, Cep: 95.607-008, Telefone 

(51) 3541-3355, E-mail: gestao@gestao.srv.br, neste ato representada pelo Sócio-Proprietário Sr. Alexandre 

Wohlgemuth de Souza, CPF.: 807.116.930-72, 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 30 de setembro de 2020 o 

Contrato nº. 109/2020, em 21 de setembro de 2021 o T.A.01, em decorrência do Processo nº. 40/2020 - 

Inexigibilidade de Licitação, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a 

empresa GESTÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, denominada de 

CONTRATADA. 
 

 

O objeto do Contrato tem por finalidade a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

profissionais para o Sistema de Controle Interno, incluindo a orientação e acompanhamentos das atividades, 

assessoria para realização de auditorias, verificações e controles, assessoria no desenvolvimento de apontamentos e 

recomendações, assessoria na emissão de relatórios e/ou outras espécies de manifestações, assessoria no 

desenvolvimento e implantação de normas internas setoriais, assessoria na emissão de pareceres, assessoria na 

investigação de denúncias, assessoria no cumprimento das obrigações legais e encaminhamento das Orientações 

Técnicas emitidas pela empresa, conforme Cláusula Primeira do referido Contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com a 

Cláusula Quinta do Contrato nº 109/2020, as partes pactuantes resolvem aditar o mesmo, alterando a Cláusula 

Terceira, passando a viger com a seguinte redação: 
           

           

  “CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 – Pelos serviços prestados, pagará à Contratante a Contratada mensalmente o valor de R$ 3.291,48 

(três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). O Pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal/fatura correspondente, sem 
qualquer forma de reajuste”. 
 

            
 CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do Contrato original considera-se prorrogado pelo prazo de 

12 (doze) meses, a contar do dia 01 de outubro de 2022. 
 

            

 CLÁUSULA QUINTA: 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, 13 de setembro de 2022.   

 

 

             LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                ALEXANDRE WOHLGEMUTH DE SOUZA 

                    Prefeito Municipal                                                   Gestão Asses. e Cons. em Adm. Pública Ltda 

                         Contratante                                                                                    Contratada  

 

    ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN                                               JORGE BENTO DE SOUZA 
              Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                 Testemunha 


