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ADITIVO Nº 02/2019 
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 oriunda do Protocolo 10343/2019, e despacho do Sr. Prefeito, que determina a emissão de 
aditivo contratual que visa a suspensão da execução contratual, em razão do não pagamento dos boletins 
de medição já expedidos a mais de 90 dias, tal determinação terá seus efeitos até a normalização dos 
pagamentos. 

 
CLAUSULA SEGUNDA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos 

retroagem a data de 07/08/2019.  
 

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 dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. 
 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
   Prefeito Municipal 

 
CLEDER BONATTO  

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELI - EPP 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Viviane Ceriotti 
CPF: 001.129.470-18                                                                                         
                                                                                           
Séfora Ester Freschi 
CPF: 024.080.320-59 

MATHEUS DALLA ZEN BORGES 
OAB/RS 59.355 

Assessor Jurídico 

 


