
 

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2021 

(Ref. Dispensa de Licitação nº 01/2021 – PROCESSO Nº 02/2021) 

  

  Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO, pessoa jurídica de direito interno, com sede em 

Engenho Velho, na Rua Antônio Trombetta, número 35, devidamente inscrito no CNPJ sob o 

nº 94.704.129/0001-24, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício 

EDSON LUIS BACCIN MARTINELLI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 975.974.060-

53, residente e domiciliado na Linha Cachoeirinha, interior deste Município de Engenho Velho 

- RS, a seguir denominado de CONTRATANTE, e de outro lado,  a Empresa Renato Pereira 

Equipamentos – ME - NRSAT, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, nº 492, Sala B, 

Bairro Centro, CEP 98.480-000, na cidade de Alpestre-RS,  inscrita no CNPJ sob o n.º 

06.369.183/0001-01, representada neste ato por seu proprietário  Renato Pereira, CPF sob o n.º 

765.912.120-00, doravante denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Aditivo ao Contrato nº 01/2021, referente Dispensa de Licitação nº 01/2021, com as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

  CLÁSULA PRIMEIRA  

 

A CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo, Início dos Serviços e Entrega dos 

Equipamentos e a CLÁUSULA QUARTA: Dos Preços e Cobranças, do contato primitivo 

passaram a vigorar com a seguinte redação: 

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO, INÍCIO DOS SERVIÇOS E ENTREGA 

DOS EQUIPAMENTOS 

O presente Termo Aditivo tem seu termo inicial de vigência a partir de sua 

assinatura, passando a vigir por um prazo de 12 (doze) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO:  Encerrado o contrato, os equipamentos deverão ser 

restituídos à NRSAT no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do 

encerrametno, podendo a NRSAT retirar os equipamentos instalados no veículo do 

CONTRATANTE, sem qualquer direito de indenização ou ressarcimento ao CONTRATANTE. 

 

 

 



 

 

 CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS E COBRANÇAS  

O preço dos serviços  contratados será de R$ 53,00 (cinquenta e tres reais) 

mensais para cada veículo, totalizando um valor mensal de R$ 371,00 (trezentos e setenta e 

um reais), devendo ser pago até o dia 10 do mês seguinte ao mês em que for prestado o serviço. 

 (...) 

   

CLÁUSULA SEGUNDA  

 

Permanecem inalteradas as demais condições expressas nas cláusulas do 

instrumento ora aditado, especialmente em relação ao seu objeto, aos direitos e obrigações das 

partes e à legislação que disciplina os contratos na administração pública. 

 

 

  Engenho Velho/RS, 01 de fevereiro de 2023. 

 

  

 

 

 

  Edson Luis Baccin Martinelli                        Renato Pereira Equipamentos – ME 

Prefeito Municipal em Exercício                                               NRSAT                                                                

          CONTRATANTE                                                      CONTRATADA                                          

 

                                                       

 

 

 

Testemunhas:  ______________________________  ______________________________ 

 


