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TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 32/2014, entre a Prefeitura Municipal de Lavras do Sul e 

a Perfil RH Ltda. 

 

A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

nº88.201.298/0001-49, com sede à Rua Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sávio Johnston Prestes, brasileiro, solteiro, 

Funcionário Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e CPF nº487.828.580-04, residente e 

domiciliado nesta cidade, sito a Rua Tiradentes, n° 291, e, de outro lado, a empresa Perfil RH Ltda, representada pela 

sua representante legal, Sra. Daiane Teixeira Dias, Sócio Administrador, portadora do CPF nº 610.324.330-00, com 

sede na Rua 15 de Novembro, nº 225, Bairro Centro, CEP 96570-000, na cidade de Caçapava do Sul/RS, inscrita no 

CNPJ sob nº 07.511.070/0001-53, simplesmente denominada FORNECEDOR, celebram o presente termo aditivo ao 

Contrato N° 32/2014, firmado na data de 05/08/2014, vinculada ao Processo nº 24/2014, Pregão Presencial 12/2014, 

em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, com suas alterações e Decreto Municipal  n° 4.686/2007  consoante as 

seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA  

O objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste do valar contratado, sendo a taxa de administração de 1%, acrescida 

do valor do IPGM acumulado dos últimos 12 (doze) meses, passando o repasse dos valores como segue: 

 Estagiário Estudante de Nível Médio/Técnico: de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por bolsa 

estágio, acrescido de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), equivalentes a 1% (um por cento) do valor da 

bolsa estágio, título de taxa de administração, para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por bolsa 

estágio, acrescido de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos); 

 Estagiário Estudante de Nível Superior: de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por bolsa estágio, 

acrescido de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) equivalentes a 1% (um por cento) do valor da bolsa 

estágio, a título de taxa de administração, para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por bolsa 

estágio, acrescido de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O objeto do presente aditivo é a correção da Cláusula Segunda do Termo Aditivo nº001/2018, para fins que de, 

naquele Termo Adivito, onde se lê “celebrado na data de 05 de Agosto de 2015”, leia-se “celebrado na data de 05 de 

Agosto de 2014”, bem como, correção no preâmbulo do Termo Aditivo nº001/2018, para fins que de, naquele Termo 

Adivito, onde se lê “Sr. Alfredo Maurício Barbosa Borges, brasileiro, casado, Leiloeiro Rural, portador do RG 

nº5014663991 – SSP/RS, e CPF nº302.378.310-15, residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Marechal 

Floriano, esquina com a Rua Coronel Meza”, leia-se “Sr. Sávio Johnston Prestes, brasileiro, solteiro, Funcionário 

Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e CPF nº487.828.580-04, residente e domiciliado nesta 

cidade, sito a Rua Tiradentes, n° 291”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do Contrato original, celebrado em 05 de Agosto de 2014. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

Lavras do Sul-RS, 03 de dezembro de 2018. 

 
 

_______________________________              _____________________________ 

Sávio Johnston Prestes                                        Perfil RH Ltda. 

Prefeito Municipal                                              CNPJ nº 07.511.070/0001-53 

CONTRATANTE                                               CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

1------------------------------------- 

2------------------------------------- 


