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5°  TERMO  ADITIVO  –  TERMO  DE
APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º
02/2018, CELEBRADO PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIO DO SUL E PELA
EMPRESA IPM SISTEMAS LTDA.

A Câmara  Municipal  de  Rio  do  Sul,  pessoa  jurídica  de  direito
público, localizada à Praça 25 de Julho, nº  01 – 2º  andar, Bairro Centro, no
Município  de  Rio  do  Sul/SC,  inscrita  sob  o  CNPJ  nº  83.622.985/0001-14,
adiante  denominada  de  Contratante,  neste  ato  representada  pelo  seu
Presidente,  Sr.  Cariso  Savio  Giacomini, brasileiro,  casado,  portador  da
carteira  de identidade n°  1226024 e inscrito  no CPF n°  528.657.629-04,
resolve  modificar  unilateralmente  o  Contrato  nº  02/2018,  decorrente  da
Inexigibilidade nº  01/2018,  que  se  regerá  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93  e
alterações posteriores, com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

Fica Alterado a Cláusula Sétima do contrato n° 02/2018, passando-se a viger
com a seguinte redação:  7.1  Para  a locação do Sistema para  manutenção
mensal do Ponto Eletrônico unificado com o sistema de folha de pagamento,
objeto  deste  contrato,  a  CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA o  valor
mensal  de  R$  325,86  (trezentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  oitenta  e  seis
centavos) por mês, totalizando R$ 3.910,32 (três mil novecentos e dez reais e
trinta e dois centavos), conforme constante da proposta da empresa.  7.2 O
pagamento mensal será efetuado até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente
ao da prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica
(NF-e).  7.3  Pela  prestação  de  serviços  de  suporte  técnico  adicional,  como
serviços  de  configuração,  consultoria,  migração,  unificação  de  cadastros,
treinamentos e atendimento local pós implantação, o valor de R$ 150,76 (cento
e cinquenta reais e setenta e seis centavos) a hora técnica, conforme proposta
da empresa. 7.4 Para prestação de serviços adicionais de customização/e ou
personalização, o valor de R$ 255,12 (duzentos e cinquenta e cinco reais e
doze centavos), a hora técnica, conforme proposta da empresa. 

O índice utilizado para reajustar o contrato é o IGP-M (FGV) no percentual
acumulado de e fevereiro/2019 a janeiro/2020 está em 7,8223%.
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CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
As  partes  ratificam  expressamente  todas  as  demais  cláusulas  do  contrato
originário que não tenham sido alteradas pelo presente termo de adendo.

E, por estarem assim, Contratante e Contratado, certos e ajustados, assinam o
presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Rio do Sul/SC, 06 de fevereiro de 2020.

__________________________
Cariso Savio Giacomini

Presid. Câm. Mun. Rio do Sul
[Assinado Digitalmente]

______________________________ _____________________________
Testemunha Testemunha
[Assinado Digitalmente] [Assinado Digitalmente]
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