
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 135 B/2013 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/2013 
 
 
 

 
 
 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa jurídica de direito público, com 

sede à Av. Emilio Knaak, 1160, inscrito no CNPJ sob n.º 04.207.56/0001-06, por representação legal 
do Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN brasileiro, casado, residente 
e domiciliado nesta cidade de Novo Xingu-RS, doravante denominado CONVENENTE e a 
Associação Hospitalar Comunitária Regional de Saúde-AHCROS, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Av. Amândio Araújo, nº 1.605, inscrito no CNPJ sob nº 04.928.075/0001-98, 
neste ato representado por seu Coordenador Geral Sr. DECIO ANTONIO FAVARETTO , brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Angelo Tesser, nº 858, Centro, Constantina-RS, portador do 
CPF nº 439.796.960/49 e RG nº 1033420272, doravante denominado CONVENIADA, firmam entre 
si o presente TERMO DO CONVENIAL, com base autorizatória na Lei Municipal n.º 699/2013, e em 
conformidade com as cláusulas e condições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE 
 
 O presente TERMO ADITIVO visa prorrogar o convênio entre as partes cujo objeto é a 

promoção das ações de saúde, para atender a população que necessitar dos serviços médicos de 
urgência e emergência durante todo o mês, sendo que nos finais de semana e feriados durante 24:00 
horas e nos demais dias da semana durante 12:00 horas, ou seja, das 19:00 horas às 07:00 horas da 
manhã do dia seguinte. 
 

CLÁSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO 
  

O CONVENENTE pagará a COVENIADA, até o 10º (décimo) dia do mês 
subseqüente ao da execução dos serviços constantes no objeto do presente, o valor de R$ 
4.500,00(quatro mil e quinhentos reais), conforme permissivo na Lei autorizativa. 
           

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
 

 O presente CONVÊNIO terá vigência a partir de 01 de novembro 2013 e segue 
até 31 de dezembro de 2013, admitindo-se prorrogação nos termos da Lei Municipal 699/2013.  
 
 CLÁUSULA QUARTA – DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
 
   Está incluso no valor do presente convênio a participação do município no 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o qual tem sede na Unidade Hospitalar mantida 
pela CONVENENTE. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
  
  

O Foro da Comarca de Constantina - RS é o competente para dirimir quaisquer 
dúvidas do presente contrato. 

E, para que surta seus jurídicos efeitos, as partes ratificam o presente contrato 
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

 
 

Novo Xingu, 01 de novembro de 2013. 
 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO  
WERKHAUSEN                              Assoc. Hosp. Comun. Regional de Saúde-AHCROS 
Prefeito Municipal                                                                   Conveniada 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 

1.______________________________  
 
 
 

2.______________________________ 


