
PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CT 84/2014 
PREGÃO PRESENCIAL PP 20 2014 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE 
INFORMÁTICA 
 

PRIMEIRO Termo aditivo ao contrato firmado em data 15 DE AGOSTO DE 2014, entre 
MUNICÍPIO DE SELBACH, RS, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SELBACH, RS, com sede na Largo Adolfo Albino Werlang, 14, inscrito no CNPJ sob nº 
91.574.764/0001-46, representado pelo Prefeito Municipal SÉRGIO ADEMIR KUHN, como 
MUNICÍPIO/CONTRATANTE; e PAULO ROBERTO HANSEN INFORMÁTICA ME,. 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 01.181.872/0001-66, com sede na Rua 
Presidente Kennedy, 147, na cidade de Selbach, RS, por seu representante legal Paulo Roberto 
Hansen, brasileiro, casado, comerciante, RG 9044435627, CPF 512.741.670-00, Rua Presidente 
Kennedy, 147, na cidade de Selbach, RS, doravante denominada como 
EMPRESA/CONTRATADA, pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de Direito, 
decidem ratificar as seguintes cláusulas: 

O presente aditivo tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito 
abaixo, constante do Contrato CT 84/2014, regendo-se pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, assim como pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima designadas 

resolvem aditar o contrato de prestação de serviços técnico-profissionais  especializados de 
manutenção de hardware, software, configuração de computadores e rede de computadores da 
Prefeitura Municipal de Selbach, RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo 
de Referência constante dos autos do Processo de Licitação Pregão presencial 11 2014, que devem 
ser considerados como se aqui estivessem integralmente transcritos, devendo as atividades 
persistirem a partir do dia 16 de agosto de 2015. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
Fica o contrato prorrogado até 15 de agosto de 2016, nos termos do inciso II do artigo 57 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
Fica atualizado a partir de 01 de julho de 2015, o valor dos preços previstos na cláusula 

terceira do contrato, para o valor mensal de R$ 930,59 (Novecentos e trinta reais e cinquenta e 
nove centavos), resultado da atualização do IGP-M, período de 12 meses a partir da celebração do 
contrato (6,9639 % acumulado de agosto de 2014 até a presente data), conforme relatório em anexo. 
 

As demais cláusulas permanecem inalteradas, sendo que ora são ratificadas pelas partes, 
através do presente aditivo formulado em 03 (três) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com 
as testemunhas abaixo, com validade a partir da data de assinatura do contrato originário. 

Selbach, RS, 14 de agosto de 2015. 
 
 

          SÉRGIO ADEMIR KUHN 
               Prefeito Municipal                                                         

                  p/Contratante.                                                                                
PAULO ROBERTO HANSEN INFORMÁTICA ME 
Representante Legal – PAULO ROBERTO HANSEN INFORMÁTICA ME 
p/Contratada. 
 

 
Testemunhas: 
 
1.________________________________     2. __________________________________ 
 



Atualização de um valor por um índice financeiro 
 

Atualização de R$870,00 de 15-Agosto-2014 e 15-Agosto-2015 pelo 
índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-1989 a 31-08-
2015) 

Valor atualizado: R$930,59Valor atualizado: R$930,59Valor atualizado: R$930,59Valor atualizado: R$930,59 

Memória do Cálculo 
 

Variação do índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado (01-06-
1989 a 31-08-2015) entre 15-Agosto-2014 e 15-Agosto-2015 
 

Em percentual: 6,9639% 
Em fator de multiplicação: 1,069639 
 
Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:  
Agosto-2014 = -0,27%; Setembro-2014 = 0,20%; Outubro-2014 = 0,28%; 
Novembro-2014 = 0,98%; Dezembro-2014 = 0,62%; Janeiro-2015 = 0,76%; 
Fevereiro-2015 = 0,27%; Março-2015 = 0,98%; Abril-2015 = 1,17%; Maio-2015 = 
0,41%; Junho-2015 = 0,67%; Julho-2015 = 0,69%. 

Atualização 

Valor atualizado = valor * fator = R$870,00 * 1,069639 
Valor atualizado = R$930,59 
 


