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1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
102/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM, REFERENTE A 
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Entidade Jurídica de direito público, inscrita na CNPJ sob n.º 
89.030.639/0001-23 denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Prefeita 
Municipal, Sra. Juliane Pensin, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 2068806328, inscrito 
no CPF sob o nº 727.181.290-34, residente e domiciliado neste Município, e do outro lado, a Empresa SER 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
16.950.128/0001-56, com sede na rua Getúlio Vargas, 359 – Sala 4, centro em Concórdia/SC, CEP 89.700-019, 
neste ato representada por Susana Martins Gasparini, brasileira, solteira, empresária, Carteira de Identidade 
nº 4.619.048-1, expedida pela SESP/SC e CPF 041.620.539-95, residente e domiciliado à rua Espanha, 461 – 
Bairro das Nações em Concórdia/SC, doravante denominada de CONTRATADA observância aos ditames da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as demais disposições legais pertinentes, e em conformidade 
com a TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021 aos quais se sujeitam as partes celebrantes, conforme cláusulas e 
condições seguintes:  

DO FUNDAMENTO LEGAL 

Que o presente Termo Aditivo encontra amparo legal no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e em 
Cláusula do referido Contrato Administrativo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% no valor final a ser pago a Contratada, 
conforme Termo de Contrato principal. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 

2.1. O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual em R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais), gerando uma repercussão percentual de 25% do valor inicial do contrato, em virtude do 
acréscimo de serviço contratado referente a pesquisa salarial ao quadro de servidores municipais. 

2.2. Fica prorrogado um prazo de mais 60 (sessenta) dias para a entrega do objeto contratado, tendo 
como prazo final dia 20/06/2022, em virtude do aumento de etapas na prestação de serviço. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. As presentes alterações passam a integrar e complementar o Termo de Contrato principal e obrigam 
as partes e seus sucessores, bem como ficam expressamente ratificadas todas as demais Cláusulas e 
condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados, naquilo que não conflitarem com o conteúdo 
deste Aditivo. 

E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem, para que surta, desde logo, os 
efeitos nele contidos. 

Liberato Salzano/RS, 18 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Município de Liberato Salzano 
Juliane Pensin 
Prefeita Municipal 
Contratante                                                                                         

Secretário Municipal da 
Administração 
Rafael Augusto Scariot 
Fiscal de Contrato  
 

Ser Desenvolvimento Humano e 
Empresarial Ltda 
Susana Martins Gasparini 
Contratada 

Testemunhas:  
 
 
Nome: Roberta Techio 
CPF: 028.935.700-46 

  
 
 
Nome: Juliane Palaoro 
CPF: 017.718.060-95 

 


