
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 95/2021 

      

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 TANIA GRIGORIEFF- 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob nº 26.596.275/0001-23, com sede na 

Avenida Borges de Medeiros, nº 2105, Sala 601, Cep: 90.110-150, Município de Porto Alegre/RS, Telefone (51) 

3028-0488, Email: contato@grigorieff.com.br, neste ato representada pela titular da Sociedade Individual de 

Advocacia Sra. TÂNIA JUSSARA MIROSLAW GRIGORIEFF, CPF.: 063.460.220-91 e RG.: 5011292801, 

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 09 de novembro de 2021 o 

Contrato nº 95/2021, em decorrência do Processo nº 67/2021- Inexigibilidade de Licitação, com início da vigência 

em 09 de novembro de 2021, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a 

empresa TANIA GRIGORIEFF - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, denominada de 

CONTRATADA. 

 

A finalidade do Contrato trata-se da prestação de serviços especializados de consultoria técnica jurídica capaz 

de atender demandas especializadas e de complexidade elevada que aportam ao Gabinete do Prefeito e à 

Procuradoria Municipal ou à Secretaria da Administração, conforme descrição dos serviços constante no Contrato 

Nº 95/2021. 

 

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

09 de novembro de 2022, alterando o prazo original constante na Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 95/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo altera-se o valor mensal que passará a ser R$2.914,94 

(Dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), com aplicação do índice de reajuste pelo 

IPCA- Índice de Preços ao Consumidor Amplo, alterando a Cláusula Terceira do referido contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente Termo permanecem 

inalterada. 

 

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, 08 de novembro de 2022. 

   

 

LUIS HENRIQUE KITTEL                                            TÂNIA JUSSARA MIROSLAW GRIGORIEFF                        

 Prefeito municipal                                              Tânia Grigorieff - Sociedade Individual de Advocacia 

Contratante                                                                                    Contratada 

 

 

 

ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN LIMANA 

Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

 

 


