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TERMO ADITIVO 01 

CONTRATO Nº 08/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 

 

        Pelo presente termo aditivo de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE 

IVORÁ, inscrito no CNPJ sob o n° 92.457.175/0001-40, com sede na Avenida Garibaldi, nº 

1098, na cidade de Ivorá - RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, SAULO 

PICCININ, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade nº 

8052703223, expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 682.974.590-04, residente e 

domiciliado na Localidade da Boca da Picada, município de Ivorá – RS, doravante 

denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa FORTE TECNOLOGIA 

LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Alameda Santiago do Chile, nº 

185, sala 702, na cidade de Santa Maria, inscrita no CNPJ sob nº 30.841.034/0001-70, 

doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. JOSÉ LUIZ 

RODRIGUES FILHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.969.970-20, portador da 

Cédula de Identidade n° 8094306753, doravante denominado simplesmente CONTRATADO 

em conformidade com o Processo Administrativo nº 15/2021, tem entre si como justo e 

plenamente acordado as cláusulas e condições: 

  O presente aditivo tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, por modalidade DISPENSA de LICITAÇÃO, com 

fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente que será pela mesma, assim como, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  

 

I - DO OBJETO 

O objeto do presente TERMO ADITIVO é: 

1.1 A prestação de serviços, pela CONTRATADA, de consultoria, manutenção, suporte 

técnico, locação de infraestrutura e equipamento e licença de uso dos softwares e 

equipamentos fornecidos no sistema cujo conjunto é denominado de Gerenciamento de 

Serviços de TI, Locação de Infraestrutura e Equipamentos, Suporte Técnico Especializado em 

TI e Segurança da Informação, à CONTRATANTE, e os respectivos recursos e 

funcionalidades, instalados a partir da opção da CONTRATANTE. 
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II - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 946,80 (novecentos e 

quarenta e seis reais com oitenta centavos) mensal, totalizando um total de R$ 5.680,80 

(cinco mil seiscentos e oitenta reais com oitenta centavos) durante a vigência do respectivo 

aditivo. 

 

III - DO PRAZO 

         O presente contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, de 27/01/2021 a 

27/07/2021. A contratação poderá ser prorrogada se ambas as partes assim concordarem, 

conforme a Lei de Licitações nº. 8.666/93, sendo corrigida pelo índice INPC/IBGE. 

 

IV – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O pagamento será efetuado mensalmente, no dia 10 do mês subsequente, mediante 

apresentação de nota fiscal. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a  

matéria. 

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do número do Contrato de Prestação de Serviços, a fim de acelerar o 

trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

A despesa decorrente do presente edital correrá à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ATIVIDADE: 2005 – MANT. DEP. ADM. REC. HUM. COMPRAS, PAT. E ALMOX. 

CONTA: 2628 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

SUBCONTA: 2861 – MANUT. CORRETIVA/ ADAPTATIVA E SUST. DE SOFTWARE 

RECURSO: 01 - LIVRE 

 

 

V - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO 

 O encarregado pela fiscalização do cumprimento do contrato será o Sr. Eno Luiz 

Frizzo, ocupante do cargo de responsável pelo expediente da Secretaria Municipal de 
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Administração, o qual fica responsável pelo seu cumprimento nos termos do artigo 67 da lei 

de Licitações nº. 8.666/93. 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em duas vias 

de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

  Ivorá - RS, 05 de Janeiro de 2021. 

 

                                    

__________________________________ 

SAULO PICCININ 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES FILHO 

FORTE TECNOLOGIA LTDA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

              NOME:                                                                       CPF:                                

              NOME:                                                                       CPF: 

 


