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TERMO ADITIVO Nº 01 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  046/2015   
 
 

Contrato de Execução de Obras para a construção de 
Microaçudes, com fornecimento de material e mão-de-obra, 

conforme edital de Tomada de Preços nº 001/2015. 

 
O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público interno, com Sede na 
Avenida Emílio Knaak, s/nº, em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001-06, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor GODOFREDO CLÁUDIO 
WERKHAUSEN, portador do CPF nº 489.300.080-20 e Carteira de Identidade nº. 2027411244, 
residente e domiciliado na cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de 

CONTRATANTE, e de outra parte a empresa ALBARELLO TRANSPORTES E 
TERRAPLANAGEM LTDA - ME, CNPJ Nº 04.820.102/0001.04, neste ato representado 
pelo seu sócio o Sr. EDERSON ALBERELLO, brasileiro, casado, comerciante, residente e 
domiciliado na Rua Paranaguá Nº 75 , Bairro Fátima , na cidade de Frederico Westphalen/RS, 
portador do CPF nº. 000.860.010/43, cédula de identidade n.º 1074104785, doravante 
denominado CONTRATADA, na melhor forma de direito, firmam o presente contrato, tudo de 
acordo com o Edital de Tomada de Preços nº 001/2015, que se regerá pelas cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão de R$ 9.326,75 do valor 

constante na Cláusula segunda do contrato  nº 046/2015, que passa a ter a seguinte redação: 
O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 41.480,61 

(quarenta e um mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos). 
Paragrafo Único: a presente supressão tem seu fundamento no Art.65 § 1° da Lei 

8.666/93, sendo o mesmo embasado no boletim de medição do convênio nº FPE 2410/2013,  tendo em 
vista a não execução de um micro açude pelo motivo da não prorrogação da vigência do convênio 
celebrado entre o Município de Novo Xingu e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e 
Cooperativismo. 

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, 30 de julho de 2015. 
 
 
 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                  ALBARELLO TRANSPORTE E    
                                                                                                    TERRAPLENAGEM LTDA   

Prefeito Municipal    Empresa Contratada 
     Contratante                 

Testemunhas:  

____________________________                 ____________________________  
 


