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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 084/2014  

I – PARTES: 

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

blico, 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 Se-

nhor 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: T. C E C. R DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROFISSIONAL E SER-

VIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.409.373/0001-13, com sede na Rua do Comércio, nº 

942, Subsolo, no Município de Frederico Westphalen, RS, representada por sua Proprietária, senhora: 

Tarciane Cenci, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da RG. nº 6075877321, expedida pela SSP-RS, 

CPF. Nº 941.860.490-68, residente e domiciliada na Rua Piaui, nº 242, Bairro Itapajé, na cidade de Frede-

rico Westphalen, RS. 

II – OBJETO: Prestação de serviços para Análise interpretativa em processos de licenciamento ambien-

tal com emissão de parecer técnico visando a expedição de licenças ambientais nos termos da Legislação 

vigente.  

III – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com dispensa do procedimento licitatório 

com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do seu valor ser inferior ao 

limite de dispensa vigente. 

IV – OBJETO DESTE TERMO ADITIVO:  

I - Fica acrescido ao objeto deste contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos 

serviços de Análise interpretativa em processos de licenciamento ambiental, da empresa: Deda Industria 

de Produtos de Higiene LTDA, CNPJ. nº 07.307.309/0001-14, visando a emissão de pareceres técnicos e 

expedição de licença Prévia e de Licença de Instalação nos termos da Legislação vigente.  

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

R$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais), sendo R$370,00 (trezentos e setenta reais), por parecer técnico, 

irreajustável durante o período de vigência do contrato, já incluídos os custos de viagens, hospedagem e 

alimentação, encargos sociais, previdenciários e tributários, a serem pagos ao final dos trabalhos, median-

te apresentação da Nota Fiscal dos serviços realizados e aceitos pela CONTRATANTE.  

Permanecem inalterados todos os demais dispositivos do Contrato original não expressamente 

modificados por este Termo.  

                                                   Taquaruçu do Sul, RS, 18 de julho de 2014. 

 

 

_____________________________             ___________________________________ 

  VANDRELEI ZANATTA                   T.C. E CR DES. PES. PROF. E SERV. LTDA ME 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                  Tarciane Cenci – CONTRATADA 

 

  

                                              JEAN CARLOS MANFIO 

                                                Gestor do Contrato 

 

Testemunhas: A ________________________________      B  ______________________________ 


