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TERMO ADITIVO Nº 032/2014 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2013, Processo 

Administrativo nº 167/2013, Pregão Presencial nº 091/2013, 

que tem como objeto a prestação de serviço de 

fornecimento, implantação e locação de Sistema de Gestão 

Pública. 

 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João 

Carlos Minchillo, doravante denominado Contratante e CSM - Central de Software 

Municipal Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

60.245.487/0001-02, neste ato representada por Sr. Jesus Marcos Massoneto, doravante 

denominada Contratada, todos devidamente qualificados no contrato em epígrafe, 

celebram o presente termo aditivo, nas seguintes condições: 

Cláusula 1ª. Do Fundamento Legal: 

1.1. A Celebração deste termo aditivo dá-se em conformidade com a Cláusula 4ª 

do contrato original e consonância c/ o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula 2ª. Do Valor:  

2.1. O valor deste aditamento segue inalterado, mantendo o previsto na cláusula 

quarta do contrato original, ou seja, pelos serviços de migração, implantação, 

configuração e parametrização R$23.000,00 (vinte e três mil reais), e pela licença de uso 

dos sistemas de gestão e suporte técnico o valor mensal de R$15.180,00 (quinze mil 

cento e oitenta reais), perfazendo o valor total desse aditivo em R$205.160,00 (duzentos 

e cinco mil cento e sessenta reais). 

Cláusula 3ª. Da Dotação Orçamentária: 

 3.1. As despesas com execução do presente aditamento passarão a vigorar às 

contas das seguintes dotações orçamentárias do ano de 2014: 

 Secretaria do Prefeito/PJ  0210.0104.122.0052.2005.3390.3999-16; 

 Administração Receitas/PJ  0220.0104.129.0053.2025.3390.3999-74; 

 Contabilidade/PJ  0230.0104.1240.0055.2027.3390.3999-95; 

 Adm. Geral - Educação/PJ  0260.0112.122.0052.2043.3390.3099-226; 

 Fundo Mun. Saúde/PJ  0290.0110.122.0052.2070.3390.3999-355. 

Cláusula 4ª.  Das Disposições Gerais: 

4.1. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original 

celebrado entre as partes. 
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Cláusula 5ª. Da Publicidade: 

5.1. O presente aditamento será publicado conforme art. 95, última parte, da Lei 

Orgânica Municipal, bem como, seu extrato resumido na Imprensa Oficial, como condição 

de eficácia. 

  Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias do 

mesmo teor e para os mesmos efeitos legais. 

 

Guaranésia, 17 de janeiro de 2014 

 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

CSM - Central de Software Municipal Ltda 

Jesus Marcos Massoneto 

Contratada 

 

                                                                                                                                   

                                                              

 


