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O Município de São Sepé, pessoa jurídica de direito público, localizado na Rua
Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 97.229.181/0001-64,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor João Luiz dos Santos Vargas,
brasileiro,  casado,  Advogado,  portador  da  RG  nº 3015051976  SJS/RS,  CPF  nº
176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta
cidade,  de  ora  em  diante  denominado  de  CONTRATANTE,  de  outro  lado  Frame
Telecomunicações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, sita na Av. Jacuí, nº 1201,
apto 302, Cidade de Porto Alegre/RS, Bairro Cristal, CEP 90.810-150, inscrita no CNPJ
sob  o  nº  05.362.820/0001-41,  neste  ato  representado  por  seu  representante  legal,
Senhor Alexandre Victor Rodrigues a seguir denominada CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o presente aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

Cláusula primeira. Acresce serviços na reforma da Unidade Básica de Saúde do
Centro,  referente  a  mão  de  obra,  alvenarias,  esquadras,  revestimentos,  pinturas  e
serviços  (mão  de  obra  +  material)  de  pinturas,  calhas  metálicas,  forros,  conforme
justificativa e planilha orçamentária elaborada pelo servidor Filipe Fernandes de Lima,
Eng° Civil – CREA/RS 234625, Fiscal da Obra, essa modificação encontra amparo no
inciso I, alínea "a" e § 1º, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula segunda. Acresce o valor do objeto contratual em R$ 32.577,21 (trinta
e dois mil  e quinhentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos),  gerando um
aumento no percentual de 28,67% do valor inicial do contrato, estando dentro do limite
de 50% permitido por lei, nos termos do art. 65, § 2º, II da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único. O valor  inicial  do contrato primitivo  R$ 113.609,40 (cento e
treze  mil  seiscentos  e  nove reais  e  quarenta  centavos)  mais  o  acréscimo do  valor
presente aditivo de R$ 32.577,21 (trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e
vinte e um centavos), perfazendo o valor global de R$ 146.186,61 (cento e quarenta e
seis mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Cláusula terceira. Prorroga o prazo para conclusão do objeto contratual por mais
30 (trinta) dias, vigendo de 18  /11/2021   a 18  /12/2021  , com amaro legal no artigo 57, § 1°,
II da Lei federal n° 8.666/93.

Cláusula  quarta. Permanecem  inalteradas  as  demais  cláusulas  contratuais
anteriormente ajustadas.

Cláusula  quinta. Fica  eleito  o  Foro  de  São  Sepé  para  dirimir  dúvidas  ou
questões oriundas do presente instrumento.  E,  por estarem justos e contratados, as
partes assinam o presente aditivo, que foi impresso em três vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Gabinete do Prefeito de São Sepé, RS, em 11 de novembro de 2021.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal 

Contratante

Alexandre Victor Rodrigues 
Frame Telecomunicações Ltda.

Contratada

Testemunhas:_________________________    __________________________
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