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Estado de Sio Paulo 

Processo n° 006/2021 
Assunto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 06/2019 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo 
determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, conetivas e 
evolutivas, incluindo, conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da Câmara do 
Município de Guzolândia/SP conforme estabelecido no Termo de Referência. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2019 

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNI)IA, por seu Presidente Sr. Sidney Carlos Gonçalves, de ora em diante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE; e, de outro lado, AMENDOLA & AMENDOLA 
SOFTWARE LTDA - EPP, representada pela sócia administrativa Micheile Sacchi Amendola 
Assad, ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, todos já devidamente 
qualificados, tendo em vista a autorização e necessidade de prorrogação do prazo do presente 
contrato, com fundamento no art. 57, §101  inciso IV da lei 8666/93, celebra o SEGUNDO 
TERMO ADITIVO, que passa a viger da seguinte forma: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA CONTRATUAL 
Fica a cláusula quinta do contrato alterada, prorrogando-se o prazo contratual por 12 (doze) meses, 
contados do término do prazo constante na cláusula quinta do contrato originário. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO 
O preço ajustado pelas partes continua o valor de RS 3.011,10 (três mil e onze reais e dez 

centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS 
As despesas decorrentes deste Aditamento Contratual correrão por conta da seguinte 

dotação do orçamento vigente: Elemento Econômico: 

01 -PODER LEGISLATIVO 
01.01 -CÂMARA MUNICIPAL 
01.031 .0002.2002.0000 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
013-3.3.90.39.00 - OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. 

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, fica designado a servidora KENIA 
VIEIRA LOFEGO DIAS - PORTARIA N° 02/2021, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for neceçsârio à regularização de falhas ou defeitos observados. 
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A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas todas as cláusulas e termos do contrato administrativo 006/2019 ora 

aditado, naquilo que não conflitarem com o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO. 

Guzolândia, 22 de abril de 2021. 

asa. 
a 	unicipatde Guzolândia 

Sidney Carlos Gonçalves 
Presidente 

Responsável legal da CONTRATANTE 

N  1,  OLA SOFTWARE LTDA - EH' 
Michelte Sacchi Amendola Assad 

Responsável legal da CONTRATADA 

Testemunhas: 

Kenia VieNfltgo Dias 
RG: 25.955.515-0 

MarfrS&ude Oliveira 
RG: 26.249.772-4 

liana Amaro da Silva 
AB/SP 190241 

Procuradora Jurídica 


