PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO
Primeiro termo aditivo ao contrato de comodato que entre si fazem, de um lado,
o MUNICÍPIO DE PERITIBA e, de outro lado, MARA´S ALIMENTOS LTDA,
celebrado em 26 de janeiro de 2007, na forma abaixo:
Pelo presente Termo Aditivo o MUNICIPIO DE PERITIBA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à R. Frei Bonifácio, 63 , nesta cidade,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.815.085/0001-20 , neste ato representado pela
Prefeita Municipal, senhora NEUSA KLEIN MARASCHINI, brasileira, casada, inscrita
no CPF sob o nº 825.056.329-87, portadora da cédula de identidade nº 14/R
2.461.046, expedida pela SSP/SC,
doravante neste instrumento
contratual
identificação apenas como MUNICIPIO, e de outro lado a empresa MARA´S
ALIMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 04.207.020/0001-99,
com sede na Rua do Comércio, centro, Peritiba-SC, neste ato representada pelo
sócio gerente VITALINO DALLA VECHIA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº
514.372.520-87 e portador da RG nº 1874142, residente e domiciliado na cidade de
Erechim - RS., tem justo e contratado a presente alteração contratual, amparada na
cláusula segunda do contrato de comodato celebrado em 26 de janeiro de 2007, da
forma seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
Cláusula segunda:
O contrato de comodato ora aditado terá vigência até 26 de janeiro de 2020, em
comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas.
Por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Município de Peritiba (SC), em 16 de dezembro de 2014.
______________________________
NEUSA KLEIN MARASCHINI

________________________________
MARA´S ALIMENTOS LTDA

PREFEITA MUNICIPAL
CEDENTE

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

HELENA M. F. KOPSELL
CPF: 47705760991

LIZIANE KLEIN GAERTNER
CPF: 031.965.439-78

Visto: ____________________________
NEUDI RIZZO
Assessor Jurídico
OAB/SC 12286

