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ADITIVO Nº 03/2019 

CONTRATO Nº 90/2017 

 

Aditivo ao Contrato n° 90/2017, de 13.04.2017, referente a Tomada de Preços n° 003/2017, 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, REJANE MARIA 

BENATTI PIOVESANA 41261011015, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Antônio Barbieri, nº 

134, Bairro Centro, Monte Belo do Sul/RS, inscrita no CNPJ/MF o sob nº 27.453.080/0001-97, neste ato 

representada por sua Sócio-Gerente Sra. REJANE MARIA BENATTI PIOVESANA, brasileira, portadora da 

Cédula de Identidade nº 9034527052, inscrita no CPF/MF sob nº 412.610.110-15, doravante denominada 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado o contrato n° 90/2017, de 13.04.2017, de comum acordo entre 

as partes, por mais 12 (doze) meses. 
 

CLAUSULA SEGUNDA – A prestação dos serviços, estará suspensa desta data até que perdure o 
estado de Calamidade Pública, objeto do Decreto Municipal nº 035/2020, de 23 de março de 2020, suas 
alterações posteriores e demais Decretos que possam vir a ser publicados pertinentes ao assunto. 

 

           CLAUSULA TERCEIRA – Este Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação e seus efeitos a 

contar do dia 24 de abril de 2020. 
 

           CLÁUSULA QUARTA - 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 três dias do mês de março de dois mil e vinte. 
 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito Municipal 

 
REJANE MARIA BENATTI PIOVESANA 

Rejane Maria Benatti Piovesana 
TESTEMUNHAS: 
 
VIVIANE CERIOTTI 

CPF: 001.129.470-18      Matheus Dalla Zen Borges 
                                                                          OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico        

                                                                              
SÉFORA ESTER FRESCHI 
CPF: 024.080.320-59  


