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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 001/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012/2014 - Objeto PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ao 
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE 
USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. EPP. cuja celebração foi 
autorizada pelo Processo Administrativo n.º 012/2014, Pregão n.º 001/2014 - 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 28/02/2016, 
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 6,42% passando o contrato a ter valor de R$ 4.469,64 (quatro mil e 
quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) mensais, totalizando R$ 
53.635,68 (cinquenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para um 
período de 12(doze) meses, sendo mantido o valor das horas técnicas em R$ 20,00 (vinte reais) por 
hora. São Sebastião do Paraíso/MG, 27 de fevereiro de 2015. – JERONIMO APARECIDO DA SILVA - 

Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. 

 


