
 

    CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2015 
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2014 

 
 

Que fazem entre si o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU e a 

empresa POOTER CONSTRUSUL CONSTRUTORA  
LTDA- ME, para a execução de 1987 m² (um mil 

novecentos e oitenta e sete metros quadrados) de passeio com 

Blocos de concreto Inter travados. 

 

 

Aos  cinco dias do mês de agosto de dois mil e treze, nesta cidade de Novo Xingu, Estado do 

Rio Grande do Sul, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o número 04.207.526/0001-06, situada na Avenida Emílio Knaak, 1.160, 

representada pelo Senhor Prefeito, GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 2027411244 e do CPF nº 489.300.080-20, residente e domiciliado na Avenida 25 de 

julho, nesta cidade de Novo Xingu / RS – de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado à empresa POOTER CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob 

número 13.678.887/0001-13, localizada na Avenida Emilio Knaak  s/n, no município de Novo Xingu- 

RS, neste ato representada pelo Senhor Alexandre Pooter Grade, brasileiro, solteiro, comerciante, 

portador do CPF nº 006.535.870/82, residente e domiciliado na Avenida 25 de julho no município de 

Novo Xingu – RS, s/n, de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei nº 

8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

 Execução de 1987 m² (um mil novecentos e oitenta e sete metros quadrados) de passeio com 

blocos de concretos inter travados, na Avenida Emilio Knaak,  incluindo materiais e mão de obra 

conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e especificações e cronograma físico-financeiro 

que compõe o projeto técnico presente no edital convite nº 014/2014. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 

 O prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses a contar do dia 10 de janeiro de 2015, 

conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado por igual período. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado conforme medição realizado pelo Engenheiro Civil do Município 

juntamente com as Secretarias de Obras Publicas, Secretaria de Planejamento e finanças e Empresa 

POOTER CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA – ME, para em seguida a empresa 

CONTRATADA efetuar nota de prestação dos serviços ao Município.  

 

 
 



 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO 
 
 As demais cláusulas permanecem inalteradas conforme contrato original. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DO FORO 
 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina, para solução de qualquer pendência oriunda 

deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, 

para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 

 
 

   Novo Xingu / RS, aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze. 

 

 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal – CONTRATANTE 

 
 
 
 

POOTER CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - ME 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
FISCAL DO CONTRATO 
 
 
 
1) _________________________________   2) _________________________________ 
 

Nome: LAZÁRO AUGUSTO DELLATORRE               Nome: OTTO WAHLBRINCH 
                Engenheiro Civil                                                 Secretario de Obras Públicas 

             CPF: 020.051.250/16                                   CPF:275.853.360/04 

 

 


