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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 

Nº 018/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA E CARLOS 

ALEXANDRE SOARES, NA FORMA ABAIXO: 

 

CONTRATO Nº: 018/2021 

EDITAL DE ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL015/2021 

PROCESSO DE ORIGEM: 633/2021 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 

representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, engenheiro 

agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07, residente e domiciliado na Av. Júlio de 

Castilhos, 259, apto 402, Centro, Município de Restinga Sêca (RS), denominado doravante 

CONTRATANTE, e de outro lado CARLOS ALEXANDRE SOARES, inscrita no CNPJ sob o 

nº 40.749.332/0001-98, com sede à Rua Nossa Senhora do Calvário, nº 1160, Município de 

Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000, representada por Carlos Alexandre Soares, inscrito no CPF 

sob nº 033.685.710-10, denominado doravante CONTRATADA, resolvem ADITAR o Contrato 

nº 018/2021, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. Altera-se a previsão da CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS CONTRATUAIS do 

Contrato n° 018/2021, onde lê-se “4.5. O contrato proveniente da presente licitação terá prazo de 

vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério 

da contratante e com anuência da contratada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 

(quarenta e oito) meses, mediante termo de aditamento, de acordo com o Art. 57, inciso IV, da Lei 

8.666/1993 e suas alterações, caso haja interesse das partes e mediante termo de aditamento.” 

passa-se a ter a seguinte redação: 

 

“4.5. O contrato proveniente da presente licitação terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a 

contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado nos termos da Lei 8.666/1993 e suas 

alterações, caso haja interesse da Administração Pública.” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. Acrescenta-se à CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES 

DE PAGAMENTO, o item 3.7, com a seguinte redação “3.7. O contrato poderá ser reajustado 

anualmente, por ocasião de renovação da vigência contratual, de acordo com a variação do IPCA 

(IBGE), ou por outro índice que vier a substituí-lo.” 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato 018/2021, pelo período de 12 meses, nos termos 

do artigo 57, § 4º da Lei 8.666/93, para este objeto, a contar de 30 de março de 2022. O referido 

contrato terá sua vigência até 30/03/2023. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1.Reajusta-se o valor pago mensalmente, conforme o artigo 40, inciso XI, da Lei Federal nº 

8.666/1993, de acordo com o IPCA (IBGE) acumulado no período, somando-se ao valor já 

contratado o total de R$ 334,49 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) 

mensais, totalizando o valor mensal R$ 3.659,49 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos).  

 

CLÁSULA QUINTA 

5.1.Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato 

ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos 

produzam um só efeito. 
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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitarem as disposições estabelecidas 

neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº. 8.666/1993 e assinam o presente 

em 02 (duas) vias de igual valor e teor. 

Restinga Sêca, 30 de março de 2022.  

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito  Municipal 

 

 

 

CARLOS ALEXANDRE SOARES 
Contratada 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS: 70.896 

 


