
TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº 56/2021 

 

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 

IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Rua dos Andradas, 1234, sala 1603, Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.310.921/0001-86, representado, em conjunto ou individualmente, pelos sócios Darcí Reali, advogado, CPF 

290.905.470-53, domiciliado na Rua Ptolomeu Bitencourt, 25, centro, CEP 88.495.000, Município de Garopaba 

– SC e Agda Meneguzzo, brasileira, solteira, advogada com registro na OAB/RS n.º 74.745, RG 3066038898 

expedida pela SJS/RS, CPF 993765980-91, residente e domiciliada na Rua General Vitorino, 267, apto 501, 

CEP 90.020.171, Porto Alegre – RS, 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 11 de agosto de 2021, o 

Contrato nº. 56/2021, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Licitação N.º 49/2021, levado a efeito 

pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa IEM - INSTITUTO DE 

ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA, denominada de CONTRATADA. 

 

A finalidade do contrato visa a concessão de licença de uso por prazo definido, a prestação de serviços 

de hospedagem de dados, de suporte técnico e de atualização do sistema de informática IEMPREVweb – 

SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, doravante denominado IEMPREVweb. 

 

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

Inciso II do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, as partes pactuantes resolvem aditar o 

Contrato nº 56/2021, a contar da assinatura do presente Termo Aditivo, alterando a Cláusula Nona – Prazo do 

Contrato, ficando prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de 

setembro de 2022, com vigência até 31 de agosto de 2023. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA: O valor mensal que passará a vigorar a partir de 01 de setembro de 2022 

será de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), reajustados através do indexador IPCA, conforme o previsto na 

Cláusula Décima do referido contrato e solicitação anexa ao processo (fls. 180/181). 

                         

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, 01 de setembro de 2022.   

 
 

 

    LUÍS HENRIQUE KITTEL                                               DARCÍ REALI     

           Prefeito Municipal                                          IEM – INST. DE ESTUDOS MUNIC. LTDA 

               Contratante                                                                         Contratada          

 

 

MARCELO AUGUSTO KEGLER                            
   Testemunha e Fiscal do Contrato             

 

 

 

JOEL BATISTA MACHADO CATELAN  

Coordenador do PREVIAGUDO         


