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CNPJ: 01.621.482/0001-60

TERMO ADITIVO N° 001
LLCi,.,.,'"'" TERMO DE PRORROGAÇÃO

çÃO
DE SERVIÇOS
DE
"''''T~I'''''''ORIANO SISTEMA PONTO.

AO CONTRA TO DE
SUPORTE
TÉCNICO
E

pessoa jurídica de direito público,
no CPNJ nO01.621.482/0001-60, com endereço à Praça Dona Esmeria Ribeiro
igueiredo, 55, em Tapiratiba (SP), neste ato representado por seu Presidente
N FERNANDO FERREn~A, brasileiro, casado, industriário, portador ela
de Identidade RG n" 23.789.398-8 (SSP/SP) e do CPF/MF n? 120.501.388-14,
te e domiciliado à Rua Elias Jorge, n? 100, Jardim Soledade, na cidade de
iba, Estado de São Paulo.

__ ~.!...l.._inscrita
no CNPJ/MF
sob n?
.716/0001-83, e com Inscrição Estadual n? 582.599.884.110, sediada à Praça
Club, n° 305, City Ribeirão, CEP 14021-355, Tel. (O 16) 35144242. na cidade de
Preto, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo sr. DIMAS
INI HERMÍNIO FAUSTO, portador da Cédula de Identidade n" 20321.423-7
P) e do CPF/MF n° 131.105.968-74.

~~~~~..!:.:.__:~~';!;'!:~_'!"!;!i:.o!.!~

serviço de Suporte Técnico e assessoria do sistema de ponto
T ANTE, referente ao software SATURNO, conforme abaixo:

para a

Plantão telefónico no horário de Segunda à Sexta-feira, das 9:00 às 17:30 horas,
onde o Contratante/Cliente expõe suas dúvidas.
A CONTRATANTE garantirá a CONTRATADA o acesso remoto, se necessário
à manutenção do software. Para tanto será utilizado o aplicativo 10gMe in ou
outro de sua preferência, que será disponibilizado juntamente com o
SOFTWARE.
Este Contrato não prevê visita in loco, salvo no período de implantação. Após
caso seja necessário, ocorrerá a taxa de locomoção por conta da
CONTRAf ANTE de acordo com a localidade.
A CONTRATANTE ficará responsável pelo tratamento operacional do sistema,
no que se refere às rotinas diárias de tratamento de ponto.
) A presente licença de uso não constitui venda e não confere à CONTRATANTE
a titularidade sobre o Software, A CON'T'RATADA reserva-se, em especial, a

Cân1ara MUIlicipal de Tapiratiba
Pça Dn" Esméria R. do ValleFigueiredo, n2 5S - CEP 13.76().OO(}·
Tapíratiba - SP
Fone: (19) 3657·1473· email: camara@cama:rd.lapiratl.ba.sp.gov.br
CNPJ: 01.621.482/0001-60

titularidade

dos direitos relativos ao PROGRAMA

na sua versão original e

quaisquer cópias.

FINALIDADE: Aditamento DE PRAZO E VALOR do contrato. Prorrogando o
até 14/0112023
reais) que serão
enta e oito reais),
ira do Contrato

e valor' global de R$ 2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e
pagos em doze parcelas iguais, no valor de R$198,00 (cento e
mediante a emissão de notas fiscais. "Nos termos da Cláusula
003/2021."

DA JUSTIFICATIVA:. Trata-se de prestação de serviço de caráter continuado,
a lei permite sua renovação/prorrogação pelo prazo máximo de sessenta meses. Lado
o valor do contrato será mantido abaixo do limite legal, dispensando licitação .
. DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas do contrato primevo permanecem
Iteradas.

apiratiba, 11 de janeiro de 2022.
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