
 
 

TERMO ADITIVO N. 03 AO, 
CONTRATO AMINISTRATIVO N. 0050/2020. 

Código registro TCE: 24F1E0E49A8909C48D4D42C2546A0A6498140CD5 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES 
 
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela locação do sistema de 
informação e pelos serviços prestados, objeto deste Contrato, o preço proposto anual, 
acrescido e corrigido pelo índice IPCA, referente ao acumulado dos últimos 12 meses, 
ao qual segundo o sítio oficial do IBGE resulta em um aumento de 8,73%, sendo assim 
o valor passa de R$ 257.080,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e oitenta reais), 

retirando-se os custos de implantação da primeira fase na ordem de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), e aplicando o percentual, resta ao final o valor de R$ 
275.213,29 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e treze reais e vinte e nove 
centavos). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de execução será da data da assinatura do presente instrumento 
contratual, por mais um período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado 
nos termos do artigo 57, Inciso IV c/c o artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e 
suas posteriores alterações, mediante termo aditivo, desde que seja acordado 
entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 
15 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas 
Leis n. 8.666/93 e 8.883/94 e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 

  As demais disposições em contrário que não colidirem com o 
contrato originário, e com o presente Termo Aditivo n.01 permanecem em 
pleno vigor. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo Aditivo n. 
01, em quatro vias de igual teor e forma, os representantes das partes, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 

 
 

Faxinal dos Guedes/SC, 03 de setembro de 2022. 
 

GILBERTO ANGELO LAZZARI 



 
 

Prefeito Municipal 
 


