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TERMO ADITIVO 01 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232/2021 

 

Pelo presente Termo Aditivo que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE 

IVORÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF sob o n° 

92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº 1098, na Cidade de Ivorá - RS, neste ato 

representado pelo Sr. SAULO PICCININ, brasileiro, casado, servidor público, portador da 

Cédula de Identidade nº 8052703223, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 

682.974.590-04, residente e domiciliado na Localidade da Boca da Picada, município de 

Ivorá – RS, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado JOEL LUCCAS 

FOGGIATO inscrita no CNPJ sob o nº 31.708.034/0001-69, inscrição estadual nº 

109/0403612, localizada à Rua Tuiuti, nº 2130, Sala 301, Centro, na Cidade de Santa Maria 

- RS, neste ato representado pelo Sr. JOEL LUCCAS FOGGIATO, Diretor da Empresa, 

brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Tuiuti, nº 2130, Sala 301, 

Centro, na Cidade de Santa Maria - RS, portador da Carteira de Identidade nº 2087088817, 

expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 010.708.160-19, de ora em diante 

denominado simplesmente CONTRATADO, já qualificados no instrumento firmado em 04 

de janeiro de 2021, referente ao Pregão Presencial nº 28/2020, resolvem celebrar o presente 

Termo Aditivo ao contrato, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 O presente aditivo tem por objeto a locação de mais 04 (quatro) impressoras -  

cópia+impressão+scanner - (duas para a Secretaria Municipal de Finanças – empenhos e 

tesouraria -, uma para a Unidade Básica de Saúde e uma para Secretaria de Administração – 

sala de licitações), incluindo o fornecimento dos equipamentos novos ou usados, serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo 

necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

2.1 Altera-se o encarregado pela fiscalização do cumprimento do presente aditivo a contar da 

presente data, sendo responsável a servidora Valéria Fillipin, ocupante do cargo de Chefe da 

Administração Geral. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento contratual que não 

conflitem com este termo.  

3.2 E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos 

e legais efeitos. 

                              

Ivorá - RS, 25 de agosto de 2021. 

 

SAULO PICCININ 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

JOEL LUCCAS FOGGIATO 
CONTRATADA                                                      

 

         

TESTEMUNHAS:                         

NOME                                                                        CPF                                 

NOME                                                                        CPF 

 


