Câmara Municipal de Tapiratiba
Pça Dn" Esméria R. do Valle Figueiredo, nº 55 - CEP 13.760-000 - Tapiratiba - SP
Fone: (19) 3657-1473 - email: camara@camaratapiratiba.sp.gov.br

CNPJ: 01.621.482/0001-60

TERMO ADITIVO N° 003
O TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE
DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
DE LICIT
O N° 005/2019

pessoa jurídica de direito público,
CPNJ n° 01.621.482/0001-60,
com endereço à Praça Dona Esmeria Ribeiro
o, 55, em Tapiratiba (SP), neste ato representado por seu Presidente
FERNANDO FERREIRA, brasileiro, casado, industriário, portador da
Identidade RG n° 23.789.398-8 (SSP/SP) e do CPF/MF n° 120.501.388-14,
e domiciliado à Rua Elias Jorge, n° 100, Jardim Soledade, na cidade de
Estado de São Paulo.

oa
direito privado, com sede na Avenida Eliza Verzola Gosuen, 3600, Sala A,
Primo Meneghetti, CEP 14.403-229, Franca, Estado de São Paulo,
CNPJ-MF sob o n° 01.381.679/0001-79,
neste ato representada
por
MIGANI TEIXEIRA, portador do RG n° 73.981.515-5 - SSP/SP e
CPF/MF sob o n° 190.238.728-78.

"'LJIOU,aUO

O: licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a Administração
.cipal, por tempo indeterminado e o treinamento dos técnicos municipais
dos seguintes serviços:
a)

stema de Contabilidade

b)

stema de Folha de Pagamento/E-social/Recursos

c)

stema de Planejamento

d)

stema de Patrimônio Público

e)
f)

e Tesouraria

da Transparência
de Acesso à Informação ao Cidadão

Humanos

.Cânlara MUllicipal de Tapiratiba
Pça Dn" Esméria R. do Valle Figueiredo, n2 5S - CEP 13.760-000 - Tapiratiba - SP
Fone: (19) 3657-1473 - email: camara@camaratapiratiba.sp.gov.br

CNPJ: 01.621.482/0001-60

"Programa" ou "Sistema" significa o programa original e todas as cópias
ou parciais do mesmo. Um Programa consiste em instruções legíveis por
componentes, dados, conteúdo audiovisual (tal como imagens, texto,
ou figuras) e materiais licenciados relacionados.
Integrados podem ser utilizados tanto de forma isolada e independente com
seus módulos de opções como integrado com relação aos seus módulos de
outros sistemas fomecidos pela Eddydata - Tecnologia em Gestão Pública.
da Cláusula Primeira do Contrato 005/2019."
ALIDADE: Aditamento DE PRAZO E VALOR do contrato. Prorrogando o
31/01/2023 e valor global de R$ 19.314,70 (dezenove mil trezentos e
reais e setenta centavos) que serão pagos em doze parcelas iguais, no valor
,55 (mil seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), mediante a
notas fiscais. "Nos termos da Cláusula Nona do Contrato 005/2019."
STIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviço de caráter continuado,
ite sua renovação/prorrogação pelo prazo máximo de sessenta meses. Lado
do contrato será mantido abaixo do limite legal, dispensando licitação.
CLÁUSULAS: As demais cláusulas do contrato primevo permanecem

a, IOde janeiro de 2022.
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