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ADITIVO Nº 05/2022 
CONTRATO Nº 312/2018 

 

 Aditivo ao Contrato n° 312/2018, de 23.10.2018, Tomada de Preços 14/2018, que celebram entre si 

o Município de Monte Belo do Sul, inscrito no CNPJ sob o n° 91.987.669/0001-74, localizado na Rua Sagrada 

Família, nº 533, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. ADENIR JOSÉ DALLÉ, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade n° 8037190736, expedida por SJS/RS e inscrito no CPF sob o n° 

440.786.760-49, doravante denominado de CONTRATANTE, e, a empresa CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA BONATTO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Piaui, nº 120, 

sala 01, Bairro Nossa Senhora da Saúde, Cidade Nova Bassano/RS, CEP: 95.340-000, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 06.044.279/0001-91, neste ato representada pelo Sr. CLEDER BONATTO, brasileiro, casado sob o 

regime de comunhão Universal de Bens, Engenheiro Civil, portador da Identidade nº 9073034317, expedida 

pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 706.049.240-20, nascido em 25-11-1977, residente e domiciliado na 

Rua das Camélias, nº282, Centro, Nova Bassano/RS, CEP: 95.340-000, de ora em diante denominada de 

CONTRATADO, firmam o presente aditivo nas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado o Contrato n° 312/2018, de 23.10.2018, em razão da 

solicitação da Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, através do Processo Administrativo 

324/2022, de aditivo contratual determinado o seguinte:  

a) Aditar itens que não estavam previstos em planilha original, baseado na planilha aprovada pelo 

FNDE, com os valores atualizados através da tabela SINAPI, data base 02/2022, com referência 

14/03/2022, aplicado BDI de 27,14%, e aplicação do desconto de 22% ofertado pela empresa 

vencedora do certame, no valor de R$60.319,60 (sessenta mil, trezentos e dezenove reais e 

sessenta centavos); 

b) Reequilíbrio financeiro dos itens não executados, com os valores atualizados através da tabela 

SINAPI, data base 02/2022 com referência a 14/03/2022, aplicado BDI de 27,14%, e aplicação 

do desconto de 22% ofertado pela empresa vencedora do certame, no valor de R$139.408,36 

(cento e trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos); 

c) Reequilíbrio financeiro dos itens já executados, porém não pagos, com valores atualizados 

através de correção do Índice Nacional de Custo de Construção – Disponibilidade Interna (INCC-

DI), referente ao período de 23/10/2018 a 30/03/2022, no valor de R$160.321,82 (cento e 

sessenta mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta de dois centavos). 



Página 2 de 2 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação.  
 

CLAUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas do contrato ficam inalteradas.    
                                                                                                                                   
            Por estarem justos, assinam o presente termo de aditamento em duas vias de igual teor e forma.  
  

Monte Belo do Sul, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
   Prefeito Municipal 

 
 
 

CLEDER BONATTO  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELI – EPP 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

Michele Mariuzza 

CPF: 003.713.110-98 

     

                         

Séfora Estre Freschi  

CPF: 024.080.320-59 

 

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 
OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico 

 


