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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2015 

“2º Termo Aditivo do Contrato nº 030/2015, 
firmado entre o Município de Braga, RS e a 
empresa Ronaldo da Cruz Alvarenga & Cia 
Ltda, para a construção de quadra escolar 
coberta com vestiário, através do PAC II”. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BRAGA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita 
no CNPJ sob o nº 87.613.170/0001-20, com sede administrativa à Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, nº 602, nesta cidade de Braga, RS, representado neste ato pelo 
Prefeito Municipal Senhor Luis Carlos Balestrin, brasileiro, casado, portador do CI nº 
2041913639, inscrito no CPF sob o nº 523.752.420-68, residente e domiciliado nesta 
cidade de Braga, Rs, à Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 41.  
 
CONTRATADA: RONALDO DA CRUZ ALVARENGA & CIA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.830.508/0001-70, com firma 
estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 889, na cidade de Campo Novo/RS, neste ato 
representada pelo Sócio Gerente Sr. Ronaldo da Cruz Alvarenga, brasileiro, casado, 
portador do CI nº. 2101417208 SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº. 017.713.900-50, 
adiante denominado simplesmente de CONTRATADO, tem certo e ajustado as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes, prorrogar o prazo estabelecido 
na Cláusula Primeira do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2015 pelo período de 
mais 100 (cem) dias a contar da assinatura deste termo. Dessa forma o prazo final 
para conclusão da obra será em 05 de agosto de 2016. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 

elencadas no contrato nº 030/2015. 
 
E por estarem às partes assim, justas e contratadas, assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 02 
(duas) testemunhas que também assinam tudo após ter sido o contrato lido e 
conferido, estando de acordo com o estipulado. 
 
 

Braga, RS, em 26 de Abril de 2016. 
 
 
 

________________________ _________________________ 
LUIS CARLOS BALESTRIN     RONALDO DA CRUZ ALVARENGA 
Prefeito Municipal      Representante legal da EMPRESA 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
____________________________        ____________________________ 
  Assinatura                  Assinatura 
 
_____________________________   ____________________________ 
    Nome                      Nome 
 
_____________________________             _____ _______________________ 
       RG                  RG 

 
 
 
   


