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TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO CONTRATO Nº 17/2017, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Lavras do Sul e a empresa Carlos A C Cardoso - ME. 

 
A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

nº88.201.298/0001-49, com sede à Rua Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sávio Johnston Prestes, 

brasileiro, solteiro, Servidor Público Municipal, portador do RG nº1034056307, e CPF nº487.828.580-04, 

residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Tiradentes, nº291, e, de outro lado, a empresa Carlos A C 

Cardoso - ME, inscrita no CNPJ sob o nº09.000.230/0001-25, com sede na Rua Viterbo Andrade da Silva, 

nº 8, Bairro Minuano, CEP 97.070-112, na cidade de Santa Maria/RS, por intermédio de seu Representante 

legal, Sr. Carlos Arizoli Costa Cardoso, portador do CPF nº 262.308.950-72, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 

nº17/2017, vinculado ao Processo nº39/2016, Concorrência Pública 03/2016, em conformidade e nos termos 

da Lei 8.666/93, com suas alterações e Decreto Municipal  n° 4.686/2007  consoante as seguintes cláusulas 

e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

O objeto do presente termo aditivo é a supressão de valor, equivalente a R$ 149,25, haja vista o envio de 

nova planilha orçamentária enviada pela empresa, tendo em vista que a planilha anterior apresentava 

divergência nos valores unitários de dois itens, estes itens possuíam valores diferentes para a mesma 

descrição, conforme documentos acostados às fls. 340 e 341 do Processo. Passando assim, o valor Global da 

Obra de R$259.473,38 para R$259.324,13. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do Contrato original, celebrado em 12 de maio de 

2017. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Lavras do Sul-RS, 09 de agosto de 2017. 

 

_______________________________ 

Sávio Johnston Prestes 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

__________________________________________ 

Carlos A C Cardoso - ME 

CNPJ nº09.000.230/0001-25 

CONTRATADA 
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