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ADITIVO Nº 05/2021 
CONTRATO Nº 89/2017 

Aditivo ao Contrato n° 89/2017, 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 em Exercício, Sr. JORGE 
BENVENUTTI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n°527.468.360-68, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e, empresa ISAIAS DE ALMEIDA 70309345049, pessoa jurídica de direito privado, sediada 
na Rua Pedro Cantoni, nº 70, casa, Bairro Centro, Monte Belo do Sul/RS, inscrita no CNPJ/MF o sob nº 
14.539.997/0001-67, neste ato representada por seu Sócio-Gerente Sr. ISAIAS DE ALMEIDA, brasileiro, 
portador da Cédula de Identidade nº 7066241949, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 
703.093.450-49, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente aditivo nas seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica autorizada a continuidade da prestação dos serviços objeto do item 01 
da cláusula segunda do Contrato 89/2017, as oficinas de música e canto pertencentes ao projeto “Monte 
Belo: Música, Canto e Dança”, ministradas pelo instrutor Isaías de Almeida, na modalidade on-line enquanto 
vigorar as restrições condizentes à Bandeira Preta do Modelo de Distanciamento Controlado do RS.  

§1º O período das aulas referente aos primeiros 14 (quatorze) dias do mês de março de 2021 será 
compensado através da prorrogação de 30 (trinta) minutos em cada aula on-line.  

§ 2º A comprovação da execução das aulas acontecerá por meio de documentação envolvendo 
imagens (prints e fotografias), vídeos e declaração que será assinada por cada integrante das oficinas assim 
que as aulas presenciais forem restabelecidas.  

§3º  O retorno às aulas presenciais será viabilizado de acordo com a Bandeira e regras do Modelo de 
Distanciamento Controlado do RS definida para a região da Serra, em concordância com Decretos Estadual e 
Municipal. 

CLAUSULA SEGUNDA – Este Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação, e seus efeitos 
a contar do dia 15 de março de 2021. 
            CLÁUSULA 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 dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e vinte e um. 
 
 

JORGE BENVENUTTI  
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

ISAIAS DE ALMEIDA 
Isaías de Almeida 

TESTEMUNHAS: 
 
Sibélis Ana Valgoi 
CPF: 898.460.010.53                                                                                   Matheus Dalla Zen Borges 

OAB/RS 59.355 – Assessor Jurídico        
Bruna Pasquali 
CPF: 029.504.820-40 


