
                                          
                 
              

 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMODATO 
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A EMPRESA MI MASSAS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME  
 

  Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado 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 TARCISIO REINALDO BERVIAN, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob o nº 219.422.269-34, portador da cédula de identidade nº 14/C 516.118, 
expedida pela SSP/SC,  doravante neste instrumento  contratual  identificação apenas como 
MUNICIPIO, e de outro lado a empresa  MI MASSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.475.634/0001-17, com sede na Linha Gaúcha, 
Peritiba-SC, neste ato representada pelo sócio gerente SEBASTIÃO CLAUDIOMIRO 
BRUNES DE CAMARGO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 018.205.799-21 e RG 
nº 3.180.011-4, residente e domiciliado na rua do Comércio, centro, Município de Peritiba – 
SC.,   doravante denominada COMODATÁRIO. 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Aditamento Contratual 
 

1.1 – Fica prorrogado por mais cinco anos  a contar do dia 21 de janeiro de 2011, do contrato 
de comodato firmado em 02 de maio de 2001,   visando a cessão de uso de um barracão 
em alvenaria de 462,10m² (Quatrocentos e sessenta e dois metros e dez centímetros 
quadrados), situado na Linha Gaúcha. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das demais Cláusulas e Condições 
 

2.1 – As demais cláusulas e condições do contrato  permanecem inalteradas.  
 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, diante de duas testemunhas para um só efeito. 
 

Município de Peritiba (SC), em 21 de janeiro de 2011 
 

______________________________ ________________________________ 
TARCISIO REINALDO BERVIAN MI-MASSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME 
PREFEITO MUNICIPAL  

CEDENTE CESSIONÁRIA 
 

 
TESTEMUNHAS: HELENA MARIA FINGER 

KOPSELL 
           CPF: 477.057.609-91 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
CPF: 031.965.439-78 

 
 
 


