
 

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 132/2021 

      

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 CAGESP ASSESSORIA 

EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA - EIRELI, CNPJ: 21.405.640/0001-51, endereço, Rua General Câmara, 

Nº 432, Sala: 903, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre – RS, fone: 51 9 9934-8566, 51 3226-0484, email: 

joanezrw@gmail.com, site: www.cagesp.com.br, representada neste ato por seu diretor administrativo Sr. JOANEZ 

RODRIGO WOSCHNACK, inscrito no CPF 907.xxx.xxx-00 e RG 40xxxxxx68, 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 30 de dezembro de 2021 o 

Contrato nº 132/2021, T.A. 01 em 06 de dezembro de 2022, em decorrência do Processo nº 84/2021 – 

Inexigibilidade de Licitação, com início da vigência em 01 de janeiro de 2022, levado a efeito pelo Município de 

Agudo denominado de CONTRATANTE, com a empresa CAGESP ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E 

PRIVADA - EIRELI, denominada de CONTRATADA. 

 

A finalidade do Contrato trata-se da prestação de serviços de orientações técnicas e didáticas no processo de 

elaboração de projetos para atendimento das demandas estratégicas, visando a captação de recursos para o 

desenvolvimento, implantação e implementação das políticas públicas municipais e prestação de serviços de 

treinamentos e orientações técnicas na área de gestão pública municipal e de atividades para o desenvolvimento de 

ações conforme as demandas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, a contratante procede a exclusão da fiscal ANDRESSA 

GIOVANA HOFFMANN e procede a inclusão do fiscal, o servidor GABRIEL DA SILVA PUHL, a contar de 01 

de março de 2023, alterando-se assim a Cláusula Segunda do Contrato nº 132/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 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, 02 de março de 2023. 

   

 

 LUIS HENRIQUE KITTEL                                               JOANEZ RODRIGO WOSCHNACK 

           Prefeito Municipal                                Cagesp – Consultoria e Assessoria em Gestão Pública e Privada Eireli 

                Contratante                                                                                  Contratada 

 

 

 

  GABRIEL DA SILVA PUHL 

Testemunha e Fiscal do Contrato 
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