
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2016 
CELEBRADO EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº 030/2016 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 
PROFISSIONAL(IS) QUALIFICADO(S) PARA REALIZAR 
ATIVIDADES TÉCNICAS, EM APRENDIZADO DE DANÇAS 
GAUCHESCAS PARA A INVERNADA DO MUNICÍPIO.  
 
 Que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS 
MISSÕES/RS, Entidade Jurídica de direito Público Interno, inscrita na 
CNPJ sob n.º 92.410.463/0001-40 denominado simplesmente  
CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal  Sr. 
Silvio Pedrotti de Oliveira, brasileiro, maior, residente e domiciliado na 
Rua 20 Setembro, neste Município de São José das Missões/RS, e do outro 
lado, a Empresa José Enio Amaral Bones Junior - ME, com sede a Rua 
Senador Salgado Filho, nº 65, Bairro Amaral, na cidade de Palmeira das 
Missões/RS, inscrita no CNPJ sob nº 11.539.175/0001-98, representado 
neste ato pelo seu Sr. José Enio Amaral Bones Junior, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolveram celebrar o presente termo 
aditivo ao contrato, mediante as cláusulas e condições que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto 
prorrogar o prazo de vigência do contrato Nº 062/2016 por mais 12 (doze) 
meses, com base na Cláusula Quarta do contrato original e no Art. 57, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem 
como alterar o Fiscal do Contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses 
a contar de 07 de Outubro de 2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O Contratante nomeia e constitui neste ato o 
Sr. Eduardo Conceição Tasso, como fiscal desta contratação. 
 
Subcláusula Primeira – O fiscal deste contrato terá, entre outras, as 
seguintes atribuições: fiscalizar a execução deste contrato; comunicar ao 
Contratante sobre descumprimento; solicitar a Administração a aplicação 
de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 



Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer 
irregularidade verificada durante a execução deste contrato. Todos os 
serviços contratados estão sujeitos a mais ampla e irrestrita inspeção a 
qualquer hora, em todas as suas etapas, por pessoas devidamente 
credenciadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA: As presentes alterações passam a integrar e 
complementar o Termo de Contrato principal e obrigam as partes e seus 
sucessores, bem como ficam expressamente ratificadas todas as demais 
cláusulas e condições do instrumento original e de Termos Aditivos 
celebrados, naquilo que não conflitar com o conteúdo deste Aditivo. 
E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo 
Aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem, para que surta, desde logo, os 
efeitos nele contidos. 
 

São José das Missões/RS, 06 de Outubro de 2017. 
 

 
________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
_______________________________ 

Sr. Eduardo Conceição Tasso 
Secretário Municipal de Educação 

Fiscal do Contrato 
 

___________________________________ 
EMPRESA JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR-ME 
Representante da Empresa Sr. Jose Enio Amaral Bones Junior 

CONTRATADA 
Testemunhas: 

 
1 - __________________________  
 
2 - __________________________ 
 


