
 TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 80/2021 

 

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no 

CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa EVANIR FLORES, CNPJ 

97.160.501/0001-77, localizada na Rua: Padre Pedro Marcelino Copetti, nº 573, Bairro: Centro, da cidade de 

Ivorá/RS, CEP: 98.160-00, representada neste ato por seu proprietário Sr. EVANIR FLORES, inscrito no RG 

7040076995 e CPF 105.922.450-04, email: evanirflores@hotmail.com, fone: 55-98401-1950, denominado 

CONTRATADO tem entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 27 de outubro de 2021 o 

Contrato nº 80/2021, oriundo do Processo nº 63/2021 – Inexigibilidade de Licitação, com inicio da vigência em 03 de 

novembro de 2021, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa 

EVANIR FLORES, denominada de CONTRATADA. 

 

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

Consultoria Técnica Especializada em Serviços Técnicos Fazendários para a Secretaria Municipal da Fazenda e 

Controle da Gestão Pública, conforme Termo de Referência, anexo ao Processo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais12 (doze) meses, a contar 

de 04 de novembro de 2022, tendo vigência até o dia 03 de novembro de 2023, alterando a Cláusula Décima Primeira 

do Contrato nº 80/2021. 

 

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, 28 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

  LUIS HENRIQUE KITTEL      EVANIR FLORES    

        Prefeito Municipal              Contratada     

             Contratante        

 

 

 

DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS    

    Testemunha e Fiscal do Contrato                                
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