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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2014  

 Processo Licitatório nº. 014/2014 – Convite nº. 004/2014 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 

1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF 

nº. 689842430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na 

cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B - CONTRATADA: CASARÃO TENDAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.520.199/0001-03, com sede na BR 

386, KM 37, Bairro São Cristóvão, na cidade de Frederico Westphalen, RS, representada nes-

te ato pelo sócio proprietário Sr. Cleiton Junior Lamonatto, RG nº 6113260555, CPF nº 

032.345.589-14, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rodovia BR 386, km 37, Bair-

ro São Cristóvão, na cidade de Frederico Westphalen. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo a contrato rege-se pelas dispo-

sições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelas condições 

estabelecidas no Edital de Licitação por Carta-Convite nº 004/2014 e respectivos anexos, pe-

los termos da proposta da CONTRATADA, e seu Termo de Homologação e Adjudicação de 

11 de abril de 2014, que integram e completam este instrumento e pelas cláusulas expressas a 

seguir. 

III – OBJETO DESTE TERMO ADITIVO:  

I – Com base no § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93 e alterações,  constitui objeto do presente 

Termo Aditivo: 

1. O acréscimo da Locação de mais 3 (três) banheiros químicos, compreendendo o forneci-

mento de papel higiênico, produtos químicos para tratamento, limpeza diária dos banheiros e 

sucção de dejetos, durante os três dias da feira; 

2. Locação e instalação de mais 1 (uma) estrutura em ferro e lona nas dimensões de 10,00m X 

10,00m, formato pirâmide, cobertura com lona branca, pé direito com, no mínimo, 3,20m 

(três metros e vinte centímetros) de altura; 

II – Com os respectivos acréscimos o valor do Contrato constante na Cláusula terceira fica 

acrescido de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais) pela locação de mais três Banheiros 

químicos e R$1.000,00 (um mil reais) pela locação de mais uma tenda nas dimensões de 

10x10, passando para o valor total de R$ 34.530,00 ( Trinta e quatro mil quinhentos e trinta 

reais). 
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Permanecem inalterados todos os demais dispositivos do Contrato original não expres-

samente modificados por este Termo.  

                                                   Taquaruçu do Sul, RS, 15 de abril de 2014. 

 

 

 

 

___________________________________   ____________________________ 

         VANDERLEI ZANATTA                         CLEITON JUNIOR LAMONATTO 

  CONTRATANTE                     CONTRATADA 

 

 

 

 

JEAN CARLOS MANFIO 

Gestor do Contrato 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

 

A _________________________                             B_______________________________

   


