
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2013 
 
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA 

ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL 
 

Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria na 

área de Engenharia Civil, Elaboração de Projetos e Acompanhamento 

de Obras, conforme Edital de Convite nº 015/2011. 

 
O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na Avenida 
Emilio Knaak, 1160, Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001 – 06, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor  GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, 
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra parte a empresa Geizon 
Bianchin Batistella Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 11.489.243/0001-51, localizada à Rua Sete de 
Setembro, 452, na cidade de Cerro Grande - RS, neste ato representada pelo seu sócio gerente, Senhor 
GEIZON BIANCHIN BATISTELLA, Engenheiro Civil CREA/RS 160495-D, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADO, na melhor forma de direito, de acordo com o Edital de 
Convite nº 015/2011, firmam o presente Termo Aditivo de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO  
 O prazo da contratação fica prorrogado a contar de 02 de janeiro de 2013 até 30 de junho de 2013, 
podendo ainda ser prorrogado de acordo com a lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
 O valor total a ser pago a partir desta data a CONTRATADA é de R$ 3.679,55 (três mil, seiscentos e 
setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo que o pagamento se dará mensalmente até o 
dia 5º do mês subseqüente, mediante apresentação da nota fiscal correspondente à prestação dos 
serviços.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As demais cláusulas e disposições do contrato original permanecem inalteradas. 
 

 
Novo Xingu (RS), 08 de janeiro de 2013. 

 
 

_________________________________               _________________________________ 
                        CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 1) __________________________            2) ____________________________ 
 


