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8°  TERMO  ADITIVO  –  TERMO  DE
APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º
04/2017, 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 04/2017, decorrente do Pregão
Presencial nº 05/2017, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O  presente  Termo  Aditivo  –  termo  de  apostilamento  –  tem  como  objeto  o
reajuste,  para  o  período  de  12  meses,  dos  valores  para  o  empenho  das
despesas  do  Contrato  n°  04/2017,  conforme  cláusula  oitava  do  referido
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
O valor contratual fica reajustado em 6,8178%  (seis vírgula oito mil cento e
setenta e oito por cento), resultante da aplicação do IGP-M (Índice Geral de
Preços ao Consumidor) acumulado entre abril  de 2019 a março de 2020. O
valor  mensal  do  contrato,  após  o  reajuste,  é  de  R$  2.607,66  (dois  mil
seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 31.291,92
(trinta e um mil duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As  partes  ratificam  expressamente  todas  as  demais  cláusulas  do  contrato
originário que não tenham sido alteradas pelo presente termo de adendo.
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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, 14 de abril de 2020.

__________________________
Cariso Savio Giacomini

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

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