
 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 52/2021 

      

Que fazem entre si, 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 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM 

SOFTWARE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.397.355/0001-30, com endereço à Tr 

Sia Trecho 17 Rua 20 Lote 90 Sala, 201 - 2 Pavimento Zona Industrial, CEP: 71.200-256 - Brasília/DF, 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 05 de julho de 2021, o 

Contrato nº 52/2021, em decorrência do Processo de Dispensa por Limite nº 44/2021, levado a efeito pelo 

Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, com ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM 

SOFTWARE S/A, denominada CONTRATADA. 

 

A finalidade do Contrato visa a contratação do sistema denominado PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS, para realização de licitação em meio digital, por intermédio da rede mundial de computadores, 

especificamente na modalidade Pregão, em todas as suas formas, conforme Cláusula Primeira do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto para “Contratação do sistema denominado PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS, para realização de licitação em meio digital, por intermédio da rede mundial de 

computadores, na modalidade Pregão e demais modalidades licitatórias previstas em lei.”  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução por mais 12 (doze) meses, a contar de 

05/07/2022, tendo vigência até o dia 04/07/2023. 

 

 CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente Termo 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/RS, 30 de novembro de 2022. 

 

______________________________________ 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

 CONTRATADA 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________________ 

Nome: DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

            Secretária de Administração e Gestão 

 

______________________________________ 

Nome: CLAIR LISANDRA WILHELM 

                        Fiscal do Contrato  


