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1º TERMO ADITIVO – IL 02/2016 – CONTRATO “A” 

 

CONTRATO VISANDO ABRIGAMENTO DE IDOSOS. 
Idoso abrigado: Sr. ARCELINO BATISTA DO COUTO – CPF 768.005.200-04. 

 

PRIMEIRO Termo aditivo ao contrato firmado em data de 24 de fevereiro de 2017, nos autos 

da Inexigibilidade de Licitação IL nº. 02/2016, entre MUNICÍPIO DE QUINZE DE 

NOVEMBRO, RS, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE 

NOVEMBRO, RS, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 875, inscrito no CNPJ sob nº 

91.574.764/0001-46, representado pelo Prefeito Municipal Gustavo Peukert Stolte, como 

contratante, e LAR DO IDOSO ACONCHEGO, organização social inscrita no CNPJ sob n° 

06.229.031/0001-03, com sede em Ibirubá, RS, na localidade Linha Pulador Norte, neste ato 

representada por NORMÉLIA MARIA MÜLLER, brasileira, advogada, CIC/MF n° 

245.970150-00, residente e domiciliada na cidade de Ibirubá, RS, como contratada, pelo 

presente instrumento contratual e na melhor forma de Direito, decidem ratificar as seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 O objeto do presente contrato será o abrigamento de idosos encaminhados pelo Departamento 

Municipal de Assistência Social e Habitação, com a aprovação do Conselho Municipal do Idoso, 

prestando assistência, cuidados, alimentação, higiene pessoal e todo e qualquer atendimento 

necessário e digno para o bem estar durante a sua permanecia na instituição. 

1.2 Idoso a ser atendido: Sr. ARCELINO BATISTA DO COUTO – CPF 768.005.200-04. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1. Pelo presente aditivo as partes decidem prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato 

formalizado, devendo a mesma persistir até o dia 24 de fevereiro de 2018. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  
3.1. Autoriza-se a utilização dos preceitos do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, pela variação do índice INPC nos 

últimos 12 (doze) meses (fevereiro/2016 a janeiro/2017), no percentual de 5,4355%, com seus efeitos a 

partir da data de assinatura do presente termo. 

 
3.2. Altera-se a redação da Cláusula Terceira do contrato formalizado, passando a contar com a seguinte 

redação: 

... 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO 
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3.1 - O MUNICÍPIO pagará a quantia total de R$ 12.061,80 (doze mil e sessenta e um reais e oitenta 

centavos), correspondendo a 13 (treze) parcelas de 927,83 (novecentos e vinte e sete reais e oitenta e 

três centavos) mensais, para cada idoso abrigado, como complementação aos valores que serão 

despendidos pelo(s) próprio(s) idoso(s) diretamente à instituição, sempre no mês posterior aos serviços 

executados. 

3.1.1 – Serão consideradas 13 (treze) parcelas anuais, sendo o valor desta parcela adicional 

(13ª) diluída nas parcelas mensais, tendo em vista o pagamento dos valores despendidos pelos 

próprios idosos também preverem o pagamento de décimo terceiro, passando a ser efetivado o 

pagamento de R$ 1.005,15 em 12 (doze) parcelas mensais; 

... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1.  Autoriza-se a utilização das dotações orçamentárias respectivas do exercício de 2017 para a 

cobertura dos valores dispendidos. 

  

As demais cláusulas permanecem inalteradas, sendo que ora são ratificadas pelas partes através 

do presente aditivo formulado em 02 (duas) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com 

as testemunhas abaixo, produzindo desde já seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Quinze de Novembro, RS, 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 
NORMÉLIA MARIA MÜLLER      GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

      Lar do Idoso Aconchego                   Prefeito Municipal 

           CONTRATADO                   CONTRATANTE 
 

 

Visto:  

 

 

             Volnei Schneider 

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 

 

 
Testemunhas: 

 

 

1._______________________________   2._________________________________  
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