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ADITIVO Nº 01/2019 
CONTRATO Nº 297/2018 

 

Por este Termo fica aditado o Contrato nº 297/2018, de 02.10.2018, decorrente da Tomada de Preço 
n° 018/2018, 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 SSP/RS e inscrito no CPF sob o n° 440.786.760-49, aqui denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa Dynamika Soluções Web Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
19.576.309/0001-52, estabelecida à Rua Mamoré, nº 344, Sala 201, Bairro Igara, na cidade de Canoas/RS, 
CEP: 92.410-420, neste ato representado por Álvaro Locatelli, brasileiro, natural de Nova Bréscia/RS, solteiro, 
publicitário, portador(a) da CI RG nº 5067232081 SSP/RS,  e CPF nº 938.131.630-91, residente e domiciliado 
na Rua 11 de junho, 116, Bairro São Cristóvão na cidade de Lajeado/RS, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, firmam o presente aditivo nas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado o Contrato n° 297/2018, de 02.10.2018, de comum acordo entre 
as partes, por mais 12 meses, até o dia 01.10.2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica reajustado o valor mensal do Contrato nº 297/2018, de 02.10.2018, de 
acordo com a IGPM no percentual de 3,3817%, passando, o valor mensal a ser de R$ 175,75 (cento e setenta 
e cinco reais e setenta e cinco centavos) – para o item 02. 

CLAUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas do contrato ficam inalteradas.  
         

CLÁUSULA QUARTA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar 
do dia 02.10.2019.  
                                                                                                                                          

       E assim, por estarem acordados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma.  
 

Monte Belo do Sul, ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove. 

 
ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito Municipal 

 
Álvaro Locatelli 

Dynamika Soluções Web Ltda 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Viviane Ceriotti                                                                                          Matheus Dalla Zen Borges 
CPF: 001.129.470-18                                                                          Assessor Jurídico – OAB/RS 59.355 
 
Séfora Ester Freschi 
CPF: 024.080.320-59          


