
 
 
 
TERMO ADITIVO Nº 103/2014 DO CONTRATO nº 
089/2014 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVO 
XINGU E A EMPRESA CARAZINHO VEICULOS LTDA, 
CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE DOIS VÉICULOS 
TIPO VAN. 
 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS, pessoa jurídica de direito 
público, sito na Av. Emilio Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ/MF 
sob n.° 04.207.526/0001-06, representado neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal Godofredo 
Claudio Werkhausen, portador do CPF nº 489.300.080-20 doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa CARAZINHO VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 
88.446.778/0001-70, com sede na Avenida Flores da Cunha, 2339, Bairro Glória, no 
município de Carazinho RS, representada neste ato pelo Sr. CELSO VAILATTI, brasileiro, 
Casado, Sócio Diretor, residente e domiciliado na Avenida Pátria 197/901, na cidade de 
Carazinho - RS, portador do CPF nº 061.262.270-34, cédula de identidade n.º 1009559459,  
doravante  denominado CONTRATADO, ajustam e acordam entre si o presente TERMO 
ADITIVO Nº 001 ao contrato Nº 089/2014 referente ao edital Pregão Presencial n° 008/2014 
e regendo-se pela Lei Federal n° 10.520/02, e legislação pertinente, mediante as cláusula e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira – 

DO OBJETO referente ao do contrato acima referenciado, que passa a ter a seguinte redação: 
 

Item Descrição Produto Qtd/U
nd 

Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 

01 Veículo, novo, tipo mini van, com as seguintes características 
técnicas: 
Ano de fabricação 2014, Modelo 2014, motor 1.8 flex (etanol e 
gasolina), com 106 CV, 4 cilindros, pintura sólida na cor branca, 
câmbio  Automático de seis velocidades a frente e uma a ré, 
capacidade 07 (sete) passageiros, protetor de cárter, ar 
condicionado quente/frio (original de fabrica), direção hidráulica, 
vidros dianteiros elétricos, travas elétricas das portas, retrovisores 
externos (originais de fabrica), faróis de neblina, rádio/CD com 
quatro alto falantes e antena, apoio de cabeça traseiros com 
regulagem de altura, banco traseiro rebatível, 5 (cinco) portas, cinto 
de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave 
de rodas, triangulo sinalizador, pneu estepe, extintor de incêndio 
tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. 
Os opcionais deverão ser originais de fábrica. 
 

 
 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 59.190,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 118.380,00 

 
 
 
 



 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA 
 

                Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato, desde que não contrariem 
o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 

 
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento 
Particular de Contrato de Licitação em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita. 
 

Novo Xingu – RS, 28 de Agosto de 2014. 
 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN CARAZINHO VEÍCULOS  LTDA     

Prefeito Municipal    Celso Vailatti  
     Contratante                     Empresa Contratada 

 
 
 

Testemunhas:  

 

____________________________                  
 
 
____________________________  


