
ATO Nº. 097/2017. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

002/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTABEIS (Sistema 

Informatizado de Gestão 

Administrativa).  

  O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE - 

CIRENOR, com sede na Avenida Fiorentino Bachi, 673, Centro, na cidade de Sananduva 

- RS, neste ato legalmente representado pelo seu presidente LEOMAR JOSE FOSCARINI 

portador da Cédula de Identidade nº1016504951 e do CPF nº 225.604.750-49, doravante 

denominado CIRENOR CONTRATANTE e de outro lado SINSOFT INFORMATICA 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.215.111/0001-76, empresa estabelecida na cidade de 

Sananduva– RS, na Rua Carlos Raimundi, 500,  CEP 99.840-000, sendo representada neste ato 

pelo seu sócio gerente, Sr. RODRIGO BELTRAME BORDIN, cédula de identidade nº 

7049526804 e CPF nº 903.095.530-91, doravante denominado CONTRATADA, firmam o 

presente ato conforme segue: 

   PRIMEIRA – Fica alterada a Clausula Terceira – do instrumento contratual 

entre as partes, datado de 26 de maio de 2014, a qual passa a viger com a seguinte redação: 

“CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO 

O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de junho de 

2017 e encerrando-se em 31 de maio de 2018, podendo ser prorrogado por 

períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até atingir o limite legal.” 

  SEGUNDA – O contrato é prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, de 

acordo com as disposições do Inciso IV do art. 57 da Lei 8666 e suas alterações,  e conforme 

disposições da clausula Terceira do Instrumento Original.  

   TERCEIRA – O valor do contrato é reajustado pela variação do 

IGPM/FGV do período de vigência do contrato até esta data, passando a viger com o valor de 

R$ 2.114,52 (dois mil, cento e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). 

  E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente ato, em três vias de igual 

teor e forma, que achado conforme e assinado foi entregue às partes. 

 

   Sananduva, 01 de junho de 2017. 

 

 

CIRENOR                                  SINSOFT INFORMATICA LTDA 

Leomar Jose Foscarini                                                  Rodrigo Beltrame Bordin  

Contratante                                           Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 
_________________________________                         ______________________________ 

Nome: MARLENE TERESINHA VIERO                    Nome: ILTON NUNES DOS SANTOS 

CPF: 002.604.590-70                                                             CPF: 348.244.210-04 


