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ADITIVO Nº 02/2019 
 CREDENCIAMENTO N.º 02/2017 

 
Aditivo ao Credenciamento nº 02/2017, de 19.06.2017, referente ao Chamamento Público nº 
01/2017, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 91.987.669/0001-74, representado 
pelo seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. JORGE BENVENUTTI, brasileiro, casado, portador da 
Cédula de Identidade n°3031512795, expedida por SJS/RS e inscrito no CPF sob o n° 527.468.360-68, 
aqui denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BANCO BRADESCO S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº. 60.746.948/0001-12, estabelecida na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, 
Osasco/SP, CEP: 06.029-900, neste ato representado por seus representantes legais, Sr.  JORGE LUIS 
CARDOUZO, Gerente Poder Público, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 
56.472.134, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 481.633.769-53, com endereço 
comercial na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco/SP, e, ELIETE MARIA MARTINS DE SOUZA, 
Analista Suporte Comercial Pleno, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 
22.120.485-4, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 294.021.648-71, com endereço 
comercial na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco/SP,, de ora em diante denominada 
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente aditivo nas seguintes cláusulas e condições e 
conforme contrato 65/2016, nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado o Credenciamento nº 02/2017, de 19.06.2017, de acordo com 
solicitado no Ofício 040/2019 SMADM, alterando a Cláusula Segunda – Das obrigações do Município 
– Item VII, que passará a constar com a seguinte redação: 
 “VII – Repassar até o quinto útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos 
serviços constantes no item 5, mediante o relatório mensal descrito no item 6.2, permitida a dedução 
dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços em contas da Prefeitura Municipal de 
Monte Belo do Sul.” 
 
CLAUSULA SEGUNDA – Fica aditado o Credenciamento nº 02/2017, de 19.06.2017, de comum 
acordo entre as partes, por mais 12 meses, até o dia 30.06.2020. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a contar 
de 18.06.2019. Todas as demais cláusulas do contrato ficam inalteradas.         
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E assim, por estarem acordados assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma. 
 

Monte Belo do Sul, aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove. 
 
 

JORGE BENVENUTTI 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
JORGE LUIS CARDOUZO  

Banco Bradesco S.A. 
 

 
ELIETE MARIA MARTINS DE SOUZA 

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


