
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº113/2015 
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRM ADO ENTRE 
O MUNICÍPIO E A EMPRESA - SLAH INFORMÁTICA – JHONAT AN BENETTI - ME 

Nº064/2013 
 
O MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO , pessoa jurídica de direito público interno, com seu 
prédio administrativo sito à Avenida Lido Armando Oltramari, 1225, inscrição no CNPJ MF nº. 
92.453.851/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito SELSO PELIN, brasileiro, casado, 
residente a Rua da Matriz Faxinalzinho, portador do CPF nº 565 718 440-87 e RG 
nº1030439366, denominado “CONTRATANTE “ , e de outro lado a empresa SLAH 
INFORMÁTICA – JHONATAN BENETTI - ME , empresa estabelecida à Rua Humberto de 
Campos, nº 260, na cidade de Passo Fundo, inscrito no CNPJ sob nº 15.424.551/0001-50, neste 
ato representada por Jhonatan Benetti, inscrito no CIC nº 005.748.460-00,  de ora em diante 
denominada " CONTRATADA" , firmam o presente termo contratual, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 
 O prazo do contrato originário prorrogar-se-á de 29 (vinte e nove ) de agosto de 2015 a 
29 (vinte e nove) de agosto de 2016. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA MANTENÇA DO VALOR CONTRATUAL 
 As partes pactuam pela correção do valor contratual fixado na Cláusula Terceira do 
Contrato originário, como sendo de R$224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) mensais, com a 
aplicação do IGPM/FGV acumulado nos últimos 12 meses.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA COBERTURA ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS 
 As despesas pertinentes ao presente aditamento contratual correrão por conta de dotações 
orçamentárias consignadas.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, e que 
não foram alteradas pelo presente termo aditivo.  
 E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença de 
duas testemunhas que tudo presenciaram, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

Faxinalzinho 28 de agosto de 2015.  
 

____________________________    ______________________________________ 
        SELSO PELIN     SLAH INFORMÁTICA – JHONATAN  
        BENETTI - ME 
 CONTRATANTE                     CONTRATADA          
 
Registre-se. Autue-se. 


