
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 147/2013 
 
 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
 

   Que entre si realizam de um lado o Município de Novo Xingu, Estado 
do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Publico, inscrito no CNPJ nº. 04.207.526/0001-06, com Sede 
na Avenida Emílio Knaak, 1160, cidade de Novo Xingu - RS, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Avenida 25 de Julho, nesta cidade de Novo Xingu - RS, portador do CPF sob nº. 
489.300.080-20, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa JR 
AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. 08.604.814/0001-47, 
inscrita no CREA – RS sob nº. 155.125, com sede na Rua Tuiuti, 222, na cidade de Ronda Alta - RS, 
neste ato representada pelo seu Procurador Sr. Dario Gusatti, brasileiro, solteiro, Engenheiro 
Agrônomo, com registro no CREA/RS sob nº. 42421, residente e domiciliado na Av. Presidente 
Vargas 2755 Cidade de Passo Fundo - RS, doravante denominada de CONTRATADA, de comum 
acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações, DECLARAM pelo 
presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, entre si a prestação de 
serviços de tutela ambiental de acordo com a licitação modalidade pregão presencial nº. 004/2010, nas 
cláusulas e condições conforme segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 

   O presente Termo Aditivo visa prorrogar por 03 (três) meses a contar da 
data do dia 04 de dezembro de 2013 até dia 03 de março de 2014, e o valor a ser pago mensalmente 
será de R$ 2.492,17 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).   

        As alterações constantes no presente Termo Aditivo terão validade a 
partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Demais disposições 

    Seguem inalteradas as disposições constantes no contrato originalmente 
firmado entre as partes. 
 
    E assim, estando às partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas no presente contrato, firmam o mesmo em duas vias de igual teor e forma. 

 
Novo Xingu, aos 19 dias do mês de dezembro de 2013. 

 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                                              DARIO GUSATTI 
CONTRATANTE                                 CONTRATADO 


