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RETIFICAÇÃO  

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 163/2020             

 

 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N.º 163/2020, com a Empresa SYSNOVA INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sediada na Rua Sol Nascente, nº 478 – Bairro Jardim da Alegria – Tupandi/RS, inscrita 

no CNPJ/MF sob n.º 07.103.031/0001-17, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, cuja 

finalidade a prorrogação da vigência do contrato original, e o acréscimo de 03 veículos na frota: 

. 

 

ONDE SE LÊ NA CLÁUSULA SEGUNDA:  

 O presente Termo Aditivo também tem por finalidade um reajuste de valor no percentual de 

10,74% ao valor do contrato original, o que equivale ao valor de R$ 1.031,04 (um mil e trinta e um 

reais e quatro centavos), reajuste esse calculado pelo índice do IPCA, passando o valor anual do 

contrato original de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para R$ 10.631,04 (dez mil e 

seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos 

  

 

LEIA-SE NA CLÁUSULA SEGUNDA:  
O presente Termo Aditivo também tem por finalidade um reajuste de valor no percentual de 
10,74% ao valor do contrato original, o que equivale ao valor de R$ 885,92 (oitocentos e oitenta e 
cinco reais e noventa e dois centavos), reajuste esse calculado pelo índice do IPCA, passando o 
valor anual do contrato original de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para R$ 10.631,04 
(dez mil e seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos 
 
 

Justifica-se a retificação, pois o valor mensal de pagamento fio digitado de forma errada, no 

termo aditivo. Salientamos que o valor efetivamente pago foi o correto, R$ 885,92 (oitocentos e 

oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) mensais.  

 
 
 

Tavares, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

EDIEL RODRIGUES LOPES 
Matricula 1552-0/1 

 


