
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2021 REFERENTE AO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL 1/2021 PROCESSO N° 3/2021. 

 

 

 

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 Comércio, nº 364, Erval Seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob nº 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 nº 05, doravante denominado de CONTRATANTE e 

de outro lado a Empresa MILTON LUIZ PRIEBE, com sede na Avenida Afonso Chaves, nº 

530, centro, na cidade de Erval Seco/RS, inscrita no CNPJ sob nº 26.890.741/0001-89, aqui 

denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar este instrumento contratual mediante as 

seguintes cláusulas e condições.  

Cláusula Primeira: DO OBJETO. 

Fica incluído no objeto do presente contrato os seguintes locais: Hospital de Caridade de Erval 

Seco, Escola Estadual de Ensino Médio Coronel Finzito, Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Júlio de Castilhos, ambas com ensino fundamental municipalizado. 

 

Surge a necessidade do aditivo, tendo em vista o aumento significativo de locais para limpeza 

e manutenção dos mesmos. 

 

Cláusula Segunda: Do Pagamento: Á Contratante pagará ao contratado o valor de R$ 1.460,00 

(um mil quatrocentos e sessenta reais) equivalente a 20% da ampliação do objeto, totalizando 

o montante de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais) mensais.  

 

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do contrato original firmado em 29 de janeiro de 2021, 

permanecem inalteradas. 

 

E por estarem desta forma ajustados contratante e contratado firmam o presente em 3 

(três) vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

                    Prefeitura Municipal de Erval Seco RS,13 de maio de 2021. 

 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

LEONIR KOCHE                        MILTON LUIZ PRIEBE           

Prefeito Municipal      Empresa Contratada 

      

    

 

De acordo em data supra 

 

Assessoria Jurídica 


