
 

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 24/2022 

 

Que fazem entre si, 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, doravante simplesmente 

denominado de LOCATÁRIO e de outro lado o Sr. ENIO IVO BELING, inscrito no CPF sob nº 322.xxx.xxx-68, 

sito na Av. Borges de Medeiros, nº 1438, Município de AGUDO/RS, denominado LOCADOR, tem entre si, certo e 

ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em 25 de fevereiro de 2022, o Contrato 

nº 24/2022, T.A. n º 01 em 13 de setembro de 2022, em decorrência do Processo de Dispensa nº 25/2022, levado a 

efeito pelo Município de Agudo denominado de LOCATÁRIO, com o Sr. ENIO IVO BELING, denominado de 

LOCADOR. 

 

              O objeto do Contrato tem por finalidade a locação de área comercial de 135,48m² para a realização das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS e para os atendimentos de Fisioterapia, composta por 01 

(uma) sala de recepção, 03 (três) salas para realização de atividades, 01 (um) banheiro e 01 (um) mezanino, 

localizada na Rua General Flores, nº 498, Bairro Centro, Cep.: 96.540-000, Município de Agudo/RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com a Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações, as partes pactuantes resolvem prorrogar o Contrato nº 24/2022, por mais 

12 (doze) meses, a contar de 01/03/2023 tendo vigência até 29/02/2024, alterando a Cláusula Segunda do referido 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo altera-se o valor em 1,858440%. O valor locatício 

do imóvel passará a ser R$2.902,97 (dois mil, novecentos e dois reais, noventa e sete centavos) por mês, com 

aplicação do índice de reajuste pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), alterando a Cláusula Terceira do 

referido contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 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 fevereiro de 2023.   

 

              LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                       ENIO IVO BELING 

                    Prefeito Municipal                                                                  CPF: 322.xxx.xxx-68 

                           Locatário                                                                                    Locador 

 

         GRACIELA DE LIMA BARCHET                                       DIVA ERNA HONNEF BELING 

                  CPF: 904.xxx.xxx-87                                                               CPF: 386.xxx.xxx-49 

           Testemunha e Fiscal do Contrato                                                               Testemunha 
 

VERÔNICA PERIPOLLI SCARDOELLI                                      
                CPF: 654.xxx.xxx-20                                                                 

                     Fiscal do Contrato         
                                                                 

        JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS                                                         

                    CPF: 018.xxx.xxx-60                                                                                 

                      Fiscal do Contrato 

 


