
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2018, 
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS E A EMPRESA GILVANA 
PERPÉTUA FASCIO DE qLIVElffA & CIA LTDA ME1 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PRESTAÇAO NA AREA DE INFORMATICA. 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVAIS, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 
74.354.168/0001-31, com sede à Rua João Cantarero Serrano nº. 275, na cidade de Novais, 
representada pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE, 
portador do CPF. nº 449.309.548-27 e da Carteira de Identidade RG nº 44.966.351-6 SSP/SP, 
doravante simplesmente designada CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa GILVANA 
PERPÉTUA FASCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.120.562/0001-
43, estabelecida à Praça Rio Branco, nº 06, Centro, CEP 14. 730-000, na cidade de Monte Azul 
Paulista - SP, neste ato representada pela Sócia a, Sra. GILVANA FASCIO DE OLIVEIRA, 
portadora do CPF. nº 314.303.038-08 e do RG. nº 28.939.803-4 SSP/SP, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, livres e isentos de quaisquer constrangimentos, nos termos dos 
incisos li do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, fazem a presente prorrogação e ratificação do Contrato de nº 04/2018, firmado em 24 
de janeiro de 2018, objetivando a contratação de serviços profissionais especializados de 
informática, objetivando a locação do software Sistema de Gestão de Documentos lnfotec e 
serviços de manutenção e hospedagem do Site Oficial do Legislativo na internet, firmado com 
respaldo no Processo nº 04/2018, na Modalidade Dispensa sob o nº 04/2018, por meio das 
cláusulas e condições declinadas uti infra: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1.- O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vrgencia do contrato de 
prestação de serviços subscrito pelas partes em 24 de janeiro de 2018, cujo objeto é contratação de 
serviços profissionais especializados de informática, objetivando a locação do software Sistema de 
Gestão de Documentos lnfotec e serviços de manutenção e hospedagem do Site Oficial do 
Legislativo na internet, conforme consta dos documentos exarados no processo supra e integrantes 
deste Termo, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições previstas no ajuste ora 
prorrogado. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA 

2.1.- O Termo de Contrato Administrativo nº 04/2018, a que se refere a cláusula primeira 
deste ajuste, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01 de fevereiro de 
2019, ocorrendo o seu término em 31 de janeiro de 2020, sendo mantidos todos os demais direitos, 
obrigações, termos e condições constantes do termo original e do presente aditamento, inclusive o 
valor. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1.- O valor global para o período prorrogado, é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais), a serem pagos durante o período prorrogado, em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 625,00 
(seiscentos e vinte e cinco reais). 

3.2.- As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento do presente exercício, sob a classificação: 01 .01 Câmara 
Municipal- 01.031 .0001.2001 Atividades do Poder Le~ oria Econômica 3.:~.4~.14 
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Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ/Sub-Elemento - Conteúdo de Web -
Ficha de Despesa nº 11 . 

3.3.- Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

4.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1.- Fazem parte integrante do presente Termo Aditivo os atos e procedimentos 
constantes do Processo nº 04/2018 - Modalidade Dispensa nº 04/2018, em especial os termos e 
ajustes constantes do Contrato Administrativo Nº 04/2018 e as normas contidas na Lei nº 8.666/93 
com suas alterações posteriores, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

Câmara Municipal de Novais, 29 de janeiro de 2019. 

~ CIPAL DE NOVAIS 
CONTRATANTE 

DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE - PRESIDENTE DA CÂMARA 

GILVANAP 
Sócia Proprietária 

Testemunhas: /~ 

1ª-~ ~ c....____ __ 
Nome: Alexanê#têrüzMãttãGarcia 
CPF:- 434.748.668-50 e RG nº. 43.422.508-3 

2ª-------------....,.L--,L+.z:!,~- _.;:_ 
Nome: Marcelo Giraldo Rodrigues 
CPF:- 144.032.888-98 e RG nº. 1 . 
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