
 
 
 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2013  
 
 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URNAS RIGON 
 

 
De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.207.526/0001-06, 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 ADEMAR SCHORN - ME, empresa com sede a Avenida Emilio Knaak, 985, no 

Município de Novo Xingu, CNPJ/MF n.º07.170.949/0001-89, neste ato representado por Ademar 

Schorn, devidamente inscrito no CIC n.º 275.821.750-34, residente e domiciliado na rua Rosa Zanella, 

820, Município de Constantina - RS, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si justos e contratados o presente 

Termo Aditivo ao contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto 

O presente Termo do contrato assinado entre as partes entra em vigor no dia 08 de março de 2013 até 

dia 08 de abril de 2013. O preço pago para o devido transporte é de 2,30 (dois reais com trinta 

centavos) por km rodado sendo o total do trajeto de 35 km ao dia.  

SAÍDA 1 (Manhã):  

Saída será as 6:45 em frente a Padaria Xingu ate a fabrica localizado rua Rosa Zanella, Município de 

Constantina . 

RETORNO a (Tarde): O retorno será as 18:00 horas saindo em frente a fabrica localizado na Rua 

Rosa Zanella no Município de Constantina, até a Padaria Xingu . 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA Segunda – das demais disposições. 

 

O presente contrato firmado será impresso em três vias de igual teor. 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, com a 

presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

  Novo Xingu, 08 de março de 2013. 

 

 

____________________________________  ______________________________ 

  CONTRATANTE                 CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 1) __________________________     2) _____________________________ 


