
 

 

 

TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 04/2019 

 

 

 

TERMO ADITIVO 03 ao contrato 04/2019 de um lado A Câmara de 

Vereadores de Arroio Trinta - SC, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rua Galdino Nesi nº. 04, Centro, na 

cidade de Arroio Trinta  - SC, representado por seu 

Presidente Sr. Joarez Lidani, brasileiro, residente e 

domiciliado na Linha Passoni, interior, da cidade de Arroio 

Trinta,  portador do CPF/MF sob n. 951.505.369-20, doravante 

denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa CS NET 

INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ 10.482.451/0001-66, com 

Inscrição Estadual nº 255.752.520, com sede à Rua Galdino 

Nesi, nº 44, no Município de -Arroio Trinta – SC, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor 

Jandir Antônio Crepaldi, portador do CPF nº 715.611.029-20, 

pactuam o presente    Termo Aditivo, para nele promover 

alteração prevista na cláusula terceira e quarta  do contrato 

04/2019, ficando assim prorrogado por mais 12 meses a partir 

da presente data. 

 

CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – A CLÁUSULA  TERCEIRA  do contrato 

original nº 04/2019, passa a vigorar da seguinte forma: 

 

CLÇAUSULA TERCEIRA: O valor total do presente contrato passa 

a ser de R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois 

reais), ou seja R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais) 

mensais, e tem por índice de reajuste o INPC. 

 

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA: A CLÁUSULA  QUARTA  do contrato 

original nº 04/2019, passa a vigorar da seguinte forma: 

 

 

CLAUSULA QUARTA –O presente contrato atualiza as datas de 

vigência do contrato  04/2019, que passa a ser prorrogado 

por mais 12 meses, tendo vigência em 01 de janeiro de 2022 

a 31 de dezembro de 2022. 

 

CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato 

original, permanecem inalteradas. 

 

E, por assim estarem certos e ajustados, fazem o presente 

termo, em 02  cópias de iguais teor e forma,  que, depois de 

lido e achado conforme, será assinado pelas  partes  

contratantes  e por duas  testemunhas. 

 



  

 

 

 

Arroio Trinta – SC, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA 

CNPJ  07.527.994/0001-48 

PRESIDENTE 

Contratante 

 

 

CS Informática Ltda 

Contratada – Jandir Antonio Crepaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


