
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 99/2021 

      

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 CONDE & PETERS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.247.176/0001-91, estabelecida na Rua Alameda 

Montevidéu, nº 322, Sala 409, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de SANTA MARIA/RS, Cep: 97.050-

030, neste ato representada pelo seu Sócio Proprietário, senhor VITOR HUGO ALVES CONDE, CPF nº. 

113.709.040-53 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 18 de novembro de 2021 o 

Contrato nº 99/2021, em decorrência do Processo nº 72/2021 – Inexigibilidade de Licitação, com início da vigência 

em 19 de novembro de 2021, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com a 

empresa CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS, denominada de CONTRATADA. 

 

A finalidade do Contrato trata-se da prestação de serviços de assessoria mensal na formação do Índice de 

Participação do Município do Retorno do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conforme 

descrição dos serviços constante no Contrato Nº 99/2021. 

 

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

19 de novembro de 2022, alterando o prazo original constante na Cláusula Décima do Contrato nº 99/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo altera-se o valor mensal que passará a ser R$2.347,00 

(Dois mil, trezentos e quarenta e sete reais), 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, 14 de novembro de 2022. 

   

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                  VITOR HUGO ALVES CONDE 

Prefeito Municipal                                                          Conde & Peters Advogados Associados 

Contratante                                                                                                 Contratada 

 

 

GERSON JOSÉ KIEFER 

Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

DIEGO SPALDING SCARPARO 

Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

 


