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TERMO ADITIVO Ao CONTRATO DE MANUTENÇÃO No.2408/í0_RevS

Pelo presente instrumento que mutuamente estipulam, outorgam e aceitam, de um lado, TRIELO INDÚSTRIA
coMÉRclo IMPORTAçÃo ExpoRTAçÃo DE PRoDUTogrARA tNFoRMÁTtcA LTDA., pessoa jurÍdica de
direito privado, com sede nesta cidade de São Paulo, na Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares, iZgO - tg"
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.885.646/0001-05, doravante designada "CONTRATADA,,, e Ctube
Atlético Ypiranga, com sede a Rua Do Manifesto, 475 - Ipiranga - São Paulo, CEp: 0420g-000, no Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 61.902.86210001-02, e isehto de lnscrição Estadual e lnscrição
Municipal, representado neste ato pelo seu Representante Legal Sr. Antonio Elias Abud, CpF.: 763.295.00g.7g,
conforme segue:

Em virtude do reajuste automático anual do contrato, previsto definido pela aplicaçâo do Índice do lGp-M da
Fundação Getúlio Vargas, com base em março de 2017.

Cláusula Sexta - Preço e Condições de Pagamento

O valor monetário de referência para reajuste a partir de março de 2017 passa a vigorar no valor de R$ 2.005,1g
(dois mil e cinco reais e dezoito centavos) e utilizara o índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

As cláusulas ajustadas neste aditamento passam a integrar o Contrato e seus posteriores adendos, refletindo a
integridade das tratativas realizadas entre as Partes, sendo certo que todas as cláusulas e/ou itens não
expressamente alteradas permanecem válidas e são ratificadas em todos os seus termos e condições.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes ratificam os demais termos do Contrato ora aditado e não
expressamente alterados através deste aditamento, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, perante as testemunhas abaixo.

são Pauro, f ae T)4.n ^ & de 2017.
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Contrata: Trielo lndústria Comércio
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