
 
 

 
ADITIVO I AO TERMO DE FOMENTO 02/2022 

 
 

 

 O MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o 
nº 04.215.147/0001-50, representado pelo Prefeito Municipal, Sr.  Joacir Antônio Docena, 

portador do RG 7053472622 e CPF 651.127.840-91, residente e domiciliado na Rua Alfredo 
Dahmer, 1210 em Westfália/RS, doravante denominado CONTRATANTE, no exercício de 
suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado Administração Pública e o 
WESTFÄLISCHE TANZGRUPPE, situada a Rua  Alfredo Dahmer, nº 843, Bairro Centro,  
Westfália/RS, neste ato devidamente representada pela sua Presidente, Évelin Sofia 
Brockmann, brasileira, solteira, portadora do RG n° 1107109595 SSP-RS, inscrita no CPF 
sob o n° 031.650.660-51, residente e domiciliada na Linha Schmidt Fundos, s/nº, nesse 
Município, doravante denominada OSC, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, 
Decreto Municipal nº 023/2017, bem como nos princípios que regem a Administração 
Pública e demais normas pertinentes, celebram o quinto Termo Aditivo ao  Termo de 
Fomento nº 02/2022, com a adoção das seguintes cláusulas: 

1. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA ENTIDADE 
1.1. Fica alterada a representação legal da OSC, que passa a ser 

representada pelo seu Presidente Sr. Luan Carlos Güntzel,  brasileiro, solteiro, 
laboratorista, inscrito no CPF sob nº 019.794.220-28 e portador da cédula de 
identidade 1100423316, residente e domiciliado na Linha Schmidt Alta, s/nº em 
Westfália/RS.   

 
2.  DA REPROGRAMAÇÃO DE META 
            2.1 Fica autorizada a reprogramação da meta 02 do Plano de Trabalho para 
utilizar o saldo de R$ 12.579,20 para o transporte dos integrantes do grupo e de 
compra e manutenção de traje típico conforme solicitado através do ofício 12-2022.  
 

Ficam inalteradas as demais cláusulas da parceria.  
             
E, por estarem de acordo, firmam os parceiros o presente Termo de Fomento, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 
 

Westfália, 11 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

         Joacir Antônio Docena                                                   Luan Carlos Güntzel 
           Prefeito Municipal                                                   WESTFÄLISCHE TANZGRUPPE  
 
 
Testemunhas: 
 
 


