
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 103/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018 PROCESSO Nº 66/2018. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do Rio 

Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval seco/RS, inscrito no 

CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo 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 CONTRATANTE ou 

simplesmente MUNICÍPIO, e a Empresa a empresa J.R. AMBIENTAL LTDA estabelecida na 

cidade de Passo Fundo., sito a Avenida Presidente Vargas, 2755, Cep: 990640-000, inscrita no CNPJ 

nº 08604814/0001-47, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, nas condições 

expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Fica acrescentado na Cláusula Primeira referente ao 

objeto do presente Contrato mais uma obrigação e responsabilidade da parte contratada, além das já 

previstas anteriormente como segue: “Assessorar a Secretaria Municipal da Fazenda setor Tributário 

ITR-Imposto Territorial Rural, confeccionando Laudo Técnico Agronômico de valores de 06 (seis) 

grupos de aptidão de uso, e ou, não das terras rurais do Município. O Laudo deverá atender 

metodologia preconizada pela NDBR-146533da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

e subscrito por profissional (is) pertencente (s) ao quadro técnico de responsável (is) técnico (s) da 

empresa junto ao Conselho de Classe CREA, com ART – Anotação de responsabilidade técnica, 

especifica referente aos valores de lucros cessantes e perda de oportunidade quanto ao pagamento de 

aluguel de utilização de áreas rurais para a extração mineral (cascalhos e rochas) pelo Município”. 

Sendo que este acréscimo não trará ônus ao contratante.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais Cláusulas do Contrato original firmado em 11 de abril de 

2018 permanecem inalteradas. 

 E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, 

para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 13 de abril de 2020. 

 

 

LEONIR KOCHE                                                                         J.R. AMBIENTAL LTDA                         

Prefeito Municipal                                                                          Empresa Contratada 

  

De acordo em data supra  

 

Assessoria Jurídica 


