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ADITIVO Nº 04/2020 

CONTRATO Nº 160/2017 
 

Aditivo ao Contrato n° 160/2017, de 15.08.2017, referente Tomada de Preço n° 012/2017, 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, LÓGICA GESTÃO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA – 

ME, empresa estabelecida na Rua Duque de Caxias, nº 812, Sala 101, Bairro Centro, Lajeado/RS, CEP: 95.900-000, 

inscrita no CNPJ sob o nº 10.475.13/0001-09, representada por seu sócio Sr. MARCO DANIEL HINTERHOLZ, 

brasileiro, solteiro, técnico em segurança do trabalho, portador da Cédula de Identidade nº 2060943004, 

expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 555.091.500-68, residente e domiciliado à Rua Miguel Tostes, nº 

706, Bairro Alto do Parque, Lajeado/RS, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente aditivo nas 

seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aditado, ao contrato nº 160/2017, de 15.08.2017, de comum acordo entre as 

partes, por mais 12 (doze) meses, até 02.09.2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica reajustado o valor mensal do Contrato nº 160/2017, de 15.08.2017, e do 

Aditivo nº 02/2018, de 21.02.2018, no percentual de 13,02% (conforme IGPM), passando os valores a ser os 

seguintes:  R$ 39.837,06 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais, com seis centavos) ao ano para o 

Contrato, e, de R$ 829,94 (oitocentos e vinte e nove reais com noventa e quatro centavos) ao mês para o Aditivo.  
 

CLAUSULA TERCEIRA – Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 02 
de setembro de 2020.  

 

CLAUSULA 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, ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte. 
 
 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
      Prefeito Municipal 

 
 

MARCO DANIEL HINTERHOLZ  
Lógica Gestão Ambiental Inteligente Ltda – ME 

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 

 


