
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ERVAL SECO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

  
 

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 138/2019 PREGÃO Nº 43/2019 
DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

Pelo presente termo ao PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº 87.613.212/0001-22  neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 

LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador 

da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na 

Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Secodoravante denominada CONTRATANTE, e 

a empresa DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 03.703.992/0001-01, neste ato denominado CONTRATADA resolvem entre si na 
melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações: 

 
I)DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: Conforme previsto no contrato inaugural, fica prorrogada a sua 
vigência 30 de abril de 2021, de acordo com o disposto na Lei 8666/93, em seu artigo 57 e seus incisos 
e parágrafos. 
 
II)DOS VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: Acordam as partes que o índice 
de reajuste para toda a contratação vigente será o IPCA, revogando-se qualquer disposição 
anteriormente prevista em contrário. 
  
III) DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES FUTURAS:  
a) Havendo fração de mês no início ou no final do contrato, o valor da locação será proporcional ao 
período do uso e pago na forma acordada entre as partes. No caso de termo aditivo de locação, o 
reajuste se dará de forma proporcional, alinhando-se à data base de reajuste do contrato original. 
 
  

As demais cláusulas e disposições do contrato permanecem inalteradas. 
 

 
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual 

teor, vias de igual teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 
 

 
Erval Seco/RS, 17 de dezembro de 2020. 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 
CONTRATANTE 
 
 
 

 
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. 
CONTRATADA 
 


