
 TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO Nº 56/2022 
 

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 Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE 

KITTEL, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa WEBDE HOST 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.313.704/0001-01, sito à Rua: Ludovico Cavinato, 2590, Sala: 301, Bairro: 

Santa Catarina, município de Caxias do Sul/RS, fone: 54-3028-2168, 54-3028-1478, email: 

rogerio@websw.com.br, representada neste ato por seu diretor Sr. ROGERIO MENON LOVATEL, inscrito no 

CPF sob o nº 731.497.640-68, 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 26 de julho de 2022, o 

Contrato nº. 56/2022, em 23/09/2022 o T. A. nº01, em decorrência do Processo nº 54/2022 - Dispensa de Licitação, 

levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa WEBDE HOST 

LTDA, denominada de CONTRATADA. 
 

 A finalidade do contrato visa a contratante comprometer-se a prestar serviços de restruturação e migração 

de dados de website personalizado para a Prefeitura Municipal de Agudo, contemplando a criação, desenvolvimento 

de site personalizado e sistema administrativo para gerenciar o site da prefeitura de Agudo/RS, bem como, 

instalação, configuração, migração total dos dados e treinamento para a equipe que vai trabalhar na manutenção do 

website: www.agudo.rs.gov.br 
 

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

Nona do Contrato nº 56/2022, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações, resolvem as partes acrescer na “Cláusula Primeira - do Objeto” item de Execução de Serviços, referido 

abaixo, conforme solicitação do Gabinete do Prefeito, acrescendo o valor de R$ 520,00 para execução dos serviços.     
 

“a) NOVO FORMULÁRIO BANCO DE CURRÍCULOS  

a. No novo site, desenvolver um formulário no formato banco de currículos utilizando-se dos mesmos campos já 

existentes no site atual. Onde a pessoa poderá incluir suas informações e anexar um currículo no formato de documento.  

b. Neste formulário deverão haver os seguintes campos (obrigatórios) para preenchimento: CPF, Nome, E-mail, 

Telefone, RG, Data de Nascimento, Sexo, Área de Atuação, Escolaridade, Estado Civil, anexo do arquivo com currículo.  

c. Nas “Áreas de Atuação” incluir as seguintes categorias: Administrativo, Saúde, Assistência Social, Financeiro, 

Construção Civil, Comunicação, Vendas, Alimentação, Transporte, Fábrica/Indústria. 

b) NO SISTEMA GERENCIADOR GW  

a. No gerenciador de conteúdo do site (GW), haverá uma área onde listam todos os currículos cadastrados no 

banco pelo site. Nesta área deverá haver um filtro de acordo com a “Área de Atuação” desejada para que simplifique a forma 

de busca de informações para o servidor que está realizando a coleta de informações.” 
 

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, 07 de outubro de 2022.   
 

 

                     

       LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                                 WEBDE HOST LTDA  

              Prefeito Municipal                                                                                 Rogerio Menon Lovatel 

                 Contratante                                                                                                     Contratada  
 

 

 

       ROCHELLY TAVARES 

   Testemunha e Fiscal do Contrato 
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