
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 006/2013 
 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  
 
 
  Pelo Presente Termo Aditivo de Contrato que fazem entre si, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado no 
Município de Novo Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa TRANSPORTES MARCOLAN & DURANTE LTDA, empresa com sede na 
Avenida 25 de julho, s/nº - Centro, no Município de Novo Xingu - RS, CNPJ n.º 12.452.867/0001-67, 
neste ato representado por Mônica da Silva Marcolan, devidamente inscrita no CPF sob n.º 
000.414.060-52, residente e domiciliada na Avenida 25 de julho, s/n – Centro, em Novo Xingu - RS, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si justos e contratados o presente 
aditivo ao contrato, com base na proposta vencedora do CONVITE N.º 021/2010, expedido pelo 
Município de Novo Xingu, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

Objetiva, o presente, prorrogar até o dia 28 de fevereiro de 2013 o prazo de 
vigência do contrato assinado entre as partes, passando o mesmo a ser de R$ 2,89 (dois reais e oitenta 
e nove centavos).  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
    
   O presente CONTRATADO deverá incluir no devido transporte  a passageira sr. 
Gisele Sampaio RG 4114454475 e CPF 003.318.060/10, da linha Zatti interior do Município de Novo 
Xingu ate a cantina Nostra Casa junto a BR 386 sem a cobrança das devidas passagens. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
    

   As demais disposições constantes no contrato 
originalmente assinado seguem inalteradas. 

  
   E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 
forma, com a presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 
   Novo Xingu, aos 02 dias do mês de janeiro de 2013. 
 
____________________________________  ______________________________ 
  CONTRATANTE                 CONTRATADO 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 1) __________________________     2) _____________________________ 


