
 

 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 01 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2022 

 

 Pelo presente instrumento, 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, 

e de outro lado a Empresa GERSON LUIZ CASSEL - ME, com sede na localidade de Linha Teotônia, 

Agudo/RS, Tel.: 55-3265-1785 e 55-9.99171256, representada nesse ato, por seu proprietário, Sr. GERSON 

LUIZ CASSEL, portador da cédula de identidade RG nº 70xxxxxx23 e CPF nº 386.xxx.xxx-78, resolvem 

celebrar o presente termo, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 

17.07.2002, Decreto Municipal nº 41/2015, de 24 de março de 2015, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 06 de 

abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, na data de 26 de dezembro de 2022, 

a Ata nº 38/2022, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2022, 

que teve como objeto aquisição de pó de britas e britas, sendo que a empresa GERSON LUIZ CASSEL - ME 

foi vencedora dos itens 01 ao 06. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, a contratante procede a exclusão dos fiscais da 

Ata de Registro de Preços nº 38/2022, os servidores LUCIANO DE CASTRO e RENATO WACHHOLZ. A 

exclusão do primeiro se deve ao pedido realizado em 23 de janeiro de 2023(1.Doc Memorando 328/2023) e a 

exclusão do segundo se deve a Portaria de Exoneração Nº 059/2023 de 12 de janeiro de 2023.  

A contratante procede a inclusão dos fiscais da Ata de Registro de Preços nº 38/2022, os servidores, 

DIEGO ESCOBAR e DOUGLAS STEUERNAGEL, a contar de 23 de janeiro de 2023. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas da Ata de Registro de Preços, 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, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL                                                       GERSON LUIZ CASSEL 

         Prefeito Municipal                                                                       Gerson Luiz Cassel - ME 

              Contratante                                                                                             Contratada          

           

 

     DIEGO ESCOBAR                                                               

       Fiscal do Contrato       

 

 

 DOUGLAS STEUERNAGEL 

        Fiscal do Contrato       

 


