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        TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E  

TRANSPORTE FINAL DE LIXO DOMÉSTICO N.º02/2015.             

De acordo com o Edital Tomada de Preços 

nº012/2014 realizado na data de 17/12/2014, onde 

tornou-se vencedor do certame, para coleta e 

transporte final de lixo do. Proc. adm. nº 2016/2014 

de 26/11/2014. Bem como de acordo com o memo-

rando 07/2016 do setor de Compras e Licitações. 

PROC. ADM. Nº2069/2017, QUE ORIGINOU ESTE 

TERMO DE ADITIVO. 

 

 O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Abílio 

Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 88427018/0001-15, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, GARDEL MACHADO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 

942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 5070591291, expedida pela SSP/RS, com poderes que lhe são con-

feridos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa 

TRANS AMBIENTAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, com CNPJ nº01789912/0001-57, com endereço à 

Av: João de Magalhães, nº3145/01 Tramandaí/RS, representado neste ato pelo Sr. Rafael Viecelli Konrath, 

inscrito no CPF sob o nº710.397.830-15, residente e domiciliado na Av: da Igreja, nº75, apto.01, município de 

Tramandaí/RS, doravante denominado simplesmente CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

           CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

           O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato original, pelo período 

de 01/01/2018 à 31/12/2018. 
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 CLAUSULA SEGUNDA: DOS VALORES 

            Os valores a serem pagos a contratada sofrem reajuste baseado no IGPM, conforme parecer jurídico, 

permanecendo então o valor mensal previsto no aditivo anterior, considerando que a variação do índice inflaci-

onário encontra-se em percentual negativo, o valor fica em de R$37.422,66 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

vinte e dois reais com sessenta e seis centavos), sendo assim o valor anual permanecerá exarado em 

R$449.071,92 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setenta e um reais com noventa e dois centavos). 

             CLAUSULA TERCEIRA: DA RESCISÃO 

 Acrescenta-se como causa à rescisão caso não ocorra a renovação da licença operacional do aterro 

sanitário de Tramandaí onde atualmente são depositados os resíduos sólidos recolhidos, considerando que a 

licença vigente expira em 31/05/2018. 

 CLAUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLAUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as 

partes.  

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo Aditivo em três vias de igual teor 

e forma, que após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.                                

                                                                                                               Tavares, 29 de dezembro de 2017                                          

TRANS AMBIENTAL TRANSP.  

E SERV. LTDA.                                                                                             GARDEL MACHADO DE ARAÚJO 
CONTRATADA                                                                                                                               Prefeito Municipal 

                                                   CONTRATANTE 

 

                                                                                                Examinado e Aprovado 

                                                                                                Guilherme Oliveira Costa. 

Procurador Jurídico. - OAB/RS nº 87415 

 

VANDERLEI EVANGELHO DA ROSA 
  Sec. Mun. de Obras Públicas e Serv. Urbanos 

 
1- Jardel Araújo Motta. 
CPF nº 007.741.210-92              

                                                                                                2- Jardel Antunes Porto.                          
                                                                                                            CPF nº 970.791.110-72           

                  


