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TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.°  002 
DO CONTRATO No 04/2018 

(P.P. 02/2018 - Proc. Adm. 007/2018) 

2.0  TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO BE 
LOCAcAO BE SISTEMAS BE INFORMATICA 
INTEGRADOS E ASSISTENCL& TECNICA celebrado 
entre a Cflmara Municipal de Jardinópolis e a empresa 
CLAN - INFORMATICA IL SERVJOS LTDA. ME, 
CNPJ/MF a° 66.574.302/0001-81 (processo administrativo 
n.° 007/2018) 

Aos vinte e sete dias do més de agosto do ano de dois mll e 
dezenove, a CAMARA MUNICIPAL DE JARIMNOPOLIS, CNPJ no 66.998.782/0001-  
08, situada na cidade e cornarca do Jardinopohs-SP , na Praça Cel Joao Guimarães, no 60, 
doravante denommada de CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente 
Sra. Marli Rodrigues Violante Pegoraro, brasileira, easada, portadora do RG n.° 
10.595.003 SSP/SP, CPF n. '  247.761.648-09, residente e domiciliada neste Murneipio e 
Comarca de Jardinopohs - SP, na Rua Sete do Setembro, no 61, Centro, e a empresa 
CLAN INFORMATICA E SERVIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 
66.574.302/0001-81, InscriçAo Estadual 250.006.802.119, estabelecida em Cândido 
Rodrigues, Estado de São Paulo, na Avenida Saule Borghi n.° 306, CEP.: 15930-000, neste 
ato representada por seu representante legal Sr. Claudir de Andrade, RG n.° 12.486.958 
SSP/SP,CPF n.° 026.364.808-70, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna da Silva, 
n.° 2.500, Condominio Laura Pizarro, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, CEP: 
15910-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem ADITAR o CONTRATO 
N° 04/2018 do locação de softwares na area de Informatica e assisténcia teernea, celebrado 
em 05 de julho de 2018, decorrente do Pregão Presencial if 02/2018 - Processo 
Administrativo no 007/2018 - sendo este ADITIVO DE VALOR (ACRESCIMO), que 
tern as seguintes finalidades: a) aplicar a correçöo nos va/ores dos Sistemas, no 
percentual de 6,41% estabelecido pe/o in dice IGP-M acum u/ado nos a/limos 12 meses, 
referente ao periodo de agosto/2018 a ,ju/lw/2019, conforme prevê o item 4.10 do 
CLAUSULA QUARTA do Contrato de origem; e, s5) majorar o valor global total 
estimado do Contrato, elevando de R$ 123.45 7,20 (cento e v/tile e trés rn/i, quatrocentos e 

c/n quenta e sete reals e v/tile centavos) para R$ 12 7.350,00 (cento e v/tile e sete rn14 trezentos e 
c/n quenta reafr), mediante as seguintes eláusulas e condiçOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO) - Por este 
instrurnento, as partes ajustarn o 2.° ADITIVO DO CONTRALTO N° 04/2018, de 
L0CAcAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA INTEGRAI)OS E ASSISTENCIA 
TECNICA, celebrado em 05 de julho de 2018, que tern corno objeto a "LOCAçAO 
MENSAL DOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMATICA INTEGRADOS: 
CONTABILIDADE /AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO / 
RECURSOS HUMANOS; COMPRAS/LICITAçOES; PATRIMONIO PUBLICO; 
TRANSPARENCIA PUBLICA/GERAcAO  DTE INFO OES Wyl~,, E 
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eSOCIAL; e, a prestaçâo de serviços tédnicos especializados de implantaçâo 
(instalacAo, conversAo, adequacAo, treinamento e visitas técnicas), alteraçAo e suporte 
operacional dos sistemas locados, incluindo a migraçAo e conversAo de todos as dados 
dos sistemas ora em uso pan os sistemas a serem implantados", sendo este 
"ADITIVO BE VALOR (ACRESCIMO)". 

CLAUSULA SEGIJNDA - (DO VALOR) - Fica retifleado o 
item 4.1 da CLAUSULA QUARTA DOS VALORES, PRAZOS E CONDIOES DE 
PAGAIVIENTO do Contrato retro mencionado para aplicar a correçAo nos valores dos 
Sisternas, no percentual de 6,41% estabelecido pelo indice IGP-M acurnulado nos ultimos 
12 meses; e, consequentemente majorar o valor constante do item 4.2 da mesma clausula, 
que passam a ter as seguintes redaçOes: 
"iv - ri,Ausui, OITAUTA, - THiS VA1flUVS PPA7flS 1? rnNn1rñ1S M.  

PAGAMENTO - 

4.1 	0 valor global da locaçAo mensal dos sistemas, incluindo instalaçâo, 
implantaçao, rnanutenção de aplicativos, visitas técnicas e treinarnento de pessoal, 
bern corno alteraçOes legais, objeto deste CONTRATO, é de R$ 5.552,50 (cinco mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reals e cinquenta centavos), conforme abaixo especificado: 

Sistema Locacao Mensal 
RS 

Sistema de Contabilidade Pñblica 1.018,20 
Sistema de Fotha de Pagamento / Recurso Humano 1.533,51 

Sistema de Compras e LicitaçOes 929,02 
Sistema de Patrimônio Pñbtico 929,02 

Sistema de Transparência Pübtica 974,65 
Sistema eSOCIAL (incluso) 168,10 

TOTAL MENSAL R$ 5552,50 

TOTAL ANUAL R$ 66.630,00 

4.2 	0 valor global anual pan a contrataçAo da locaçAo dos sistemas, inclusas 
as chamadas técnicas, implantaçäo, migração e treinaineuto, conforme item 
4.1 acima, objeto deste CONTRATO, é de R$ 66.630,00 (sessenta e seis mil, 
seiscentos e trinta reals). 0 VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO E DE 
R$ 127.350,00 (cento e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta reals)", considerando que 
o valor do presente ADITIVO totaliza R$ 3.892,80 (trOs mil, oitocentos e noventa e 
this reals e oltenta centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA - PA D0TAcA0 
011AMENTARIA - As despesas decorrentes dii execuçâo deste contrato correrão 
por conta da FUNAO PROGRAMATICA: 01.031.0001.2.064 - MANUTENcAO 
BA SECRETARIA PA CAMARA MUNICIPAL e dii DOTAAO 
O1tcAMENTARIA: 3.3.90.40.00.00.00.00.0110 - SERV. BE TECNOLOGIA PA 
INF0RMAcA0 E COMuMCAcAO PESSOAJURIDI  
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CLAUSULA QUARTA - WAS CLAUSULAS 
CONTRATUAIS) - ficam mantidas todas as demais cláusulas, parágrafos e incisos do 
CONTRATO de origem, celebrado em 05 dejuiho de 2018. 

CLAUSULA QUINTA - (DA PURLICAcAO DO 
AIMTAIVIENTO DE CONTRATO) - 0 presente aditamento de contrato seth publicado 
de forma resumida na imprensa oficial, nos termos do parágrafo ünico do artigo 61 da Lei 
Federal no 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - (DAS DESPESAS DO ADITAMENTO 
DE CONTRATO) - Cada parte arcará corn as despesas decorrentes dos seus atos. 

CLAUSULA SETIMA - (DO FORO) - 0 Foro do presente 
aditamento de contrato sera o da Comarca de Jardinópolis-SP., exciuldo qualquer outro. 

2 4 Para flimeza do que aqui ficou estipulado, eu, oa-"- (Ana Lucia Malvestio Sisti), Responsavel do Serviço 
e Contratos e Arquivamento d Setor de Licitaçao-Compras, da Cârnara Municipal de 

Jardrnopolis, lavrei o presente termo ern 04 (quatro) copias de igual teor, depois de lido e 
achado conforme, e assinado pelas partes contratantes que a tudo assistiram 

L 
RESDENTE DA 

C- 

TESTEMIJNIIAS: 	 ( 

Nome: 
RU n' 
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TERMO BE CIENCIA E BE NOTIFICACAO 

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP. 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.° 001 DO CONTRATO N°. 04/2018 
PREGAO PRESENCIAL n' 02/2018. 
Objeto: "LOCAçAO MENSAL DOS SECUINTES SISTEMAS DE INFORMATICA INTEGRADOS: 
CONTABJLIDADE/AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO / RECURSOS IIUMANOS; 
COMPRAS/LJCJTAcOES; PATRIMONJO PT)BLICO; TRANSPARENCIA PIIJBLIcA/GERAçA0 
DE INFORMAOES WEB; SISTEMA eSOCTAL; e, a prestaçAo de serviços técnicos especializados de 
implantação (instalacao, converso, adequaçäo, treinamento e visitas téenicas), alteraço e suporte 
operacional dos sistemas locados, incluindo a migraçäo e conversäo de todos Os dados dos sistemas ora 
em uso para Os sistemas a serem implantados". 
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE JARDJNOPOLIS. 
Contratada: CLAN INFORIVIATICA E SERVIOS LTDA - ME 

Advogado(s): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima 
identifiçado, e, cientes do son encarninhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 
fins de instruçäo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitaçào processual, ate julgarnento final e sua publicacäo e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentals, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisOes quo vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serge ,  publicados no Diario 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de So 
Paulo, de conformidade corn o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de entäo, a contagem dos prazos processuais. 

Locale data: Jardinópolis, 26 de agosto de 2019. 

PELA CONTRATANTE: 
Assinamra: 
Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 

E-mail institucional: cnfoatic@tcra.com.br  

PELA CONTRATAD. . 	 - 	 . / 

Ass inatura: 
Nome a cargo: 

E-mail pessoal: 	 clanki'orrnatic'a@terra.com.br  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituido. 


