
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

LEI 8.666/93 – ART. 16
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )

CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2012

EXTRATO DO  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE  A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. -  PREGÃO Nº 001/2010 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010/2010 - Objeto TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo de “Locação 
de Software de Gestão Pública  ,  firmado em 1º de março de 2010,  cuja celebração foi  autorizada pelo  
Processo Administrativo n.º  010/2010, Pregão n.º 001/2010 - Tendo em vista atendimento do interesse  
público  e  da  necessidade  dos  serviços,  em  razão  da  qualidade  do  sistema  de  gestão  pública  e  do  
atendimento às exigências legais, principalmente as impostas pelo SICOM através da Instrução Normativa n.º  
010/2011, considerando ainda que para uma eficiente terceirização na prestação de serviços anteriormente  
citado torna-se indispensável o aditivo, pois, sistema locado atende a demanda dos setores que hoje são 
atendidos nesta casa, que os valores cobrados estão abaixo dos valores dos praticados no mercado, por este  
instrumento e na melhor forma de direito, com fulcro no Art. 65, da lei n.º 8.666/93, aditam o mencionado  
instrumento. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente acrescentando ao objeto licitado os  
módulos de Compras/Licitações/Contratos, Almoxarifado e Frotas pertencentes ao sistema de Planejamento 
Institucional, pelo valor mensal de R$ 479,80 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). São 
Sebastião do Paraíso/MG, 29 de fevereiro de 2012. - ANTONIO CÉSAR PICIRILO - Presidente da Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso - MG.

_____________________________________________________________________________

EXTRATO DO  SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. -  PREGÃO Nº 001/2010 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010/2010 - Objeto PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ao Contrato Administrativo 
de “Locação de Software de Gestão Pública , firmado em 1º de março de 2010, cuja celebração foi autorizada  
pelo Processo Administrativo n.º 010/2010, Pregão n.º 001/2010 - Tendo em vista atendimento do interesse  
público  e  da  necessidade  dos  serviços,  em  razão  da  qualidade  do  sistema  de  gestão  pública  e  do  
atendimento  às  exigências  legais,  considerando  que  se  trata  de  serviço  de  natureza  contínua  da  
administração,  considerando  ainda  que  para  uma  eficiente  terceirização  na  prestação  de  serviços 
anteriormente citado torna-se indispensável o aditivo pois, sistema locado atende toda demanda de serviços  
desta casa, que os valores cobrados estão dentro dos praticados no mercado, por este instrumento e na 
melhor forma de direito, com fulcro no Art. 57, da lei n.º 8.666/93, conforme disposição expressa da cláusula  
quinta do contrato original. As partes de comum acordo pactuam e aditam o presente termo por 12(doze) 
meses,  vencendo em 28/02/2011,  podendo este  prazo ser  prorrogado nos termos do art.  57 da lei  n.º  
8.666/93.”Os valores do contrato serão reajustados de acordo com a cláusula décima do contrato original,  
corrigido pelo INPC do período que é de 5.6279% passando o contrato a ter valor de R$ 2.601,65 (dois mil  
seiscentos  e  um reais  e  sessenta  e  cinco  centavos)  mensais,  totalizando R$  31.219,80 (trinta  e  um mil  
duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) para um período de 12 (doze) meses, sendo mantido o valor  
das horas técnicas em R$ 50,00(cinqüenta reais) por hora. São Sebastião do Paraíso/MG, 29 de fevereiro de 
2012. - ANTONIO CÉSAR PICIRILO - Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG.


