
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO Nº088/2019 PROCESSO Nº56/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 

29/2019. 

Pelo presente instrumento particular, firmado entre as partes, de um lado como 

CONTRATANTE o Município de Erval Seco, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ nº 87613212/0001-22 com sede na Avenida do Comércio – 364, representada 

neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 

8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 

05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa SEGURATEL ALARMES ELETRÔNICOS LTDA , pessoa 

jurídica de direito privado,  CNPJ n° 01.420.240/0001-08, estabelecida na Rua Arthur 

Milani, 735,  na cidade de Frederico Westphalen - RS, CEP: 98.400-000,  neste  ato  

representado  por  seu  sócio-proprietário, Sr. Mauro de Souza, brasileiro, casado, 

Engenheiro Eletricista, inscrito o CPF n° 655.987.330-72, portador da Carteira de 

Identidade n° 7050984141 residente e domiciliado na Linha 21 de Abril, 2254 na cidade 

de Frederico Westphalen CEP: 98400-000, doravante denominado de CONTRATADA, 

de comum acordo e amparado na Lei Federal nº 8.666/93, com redação das Leis Federais 

nº 8.883/94 e 9.648/98, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo 

e aditado entre si fornecimento de equipamentos e serviços em conformidade com 

Processo Licitatório de nº 56/2019, Pregão Presencial nº 29/2019. 

 

Cláusula Primeira – DO PRAZO: 

Fica prorrogado o prazo por mais 60 (sessenta) dias o fornecimento da Infraestrutura e 

serviços de monitoraamento de imagens tendo em vista a disponizibilização de LINK de 

internet o qual o Municipio teve que licitar.  

 

Cláusula Segunda –  

As demais Cláusulas do Contrato original firmado em 16 de maio de 2019, permanecem 

inalteradas. 

 

E por estarem desta forma justa e aditada, firmam o presente em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, sem emendas e rasuras, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 13 de agosto de 2019. 

 

 

 

LEONIR KOCHE            SEGURATEL ALARMES ELETR. LTDA 
Prefeito Municipa                                                          CONTRATADA 

 

 

 

De acordo em data supra 

Assessoria Jurídica



 


