
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 007/2017, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVA VENEZA E A EMPRESA CENTI 
SOLUÇÕES LTDA ME. 

 
 
CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, com sede na Av. 

Vereador José Francisco da Silva, nº. 62, centro, Nova Veneza, Estado de Goiás, 

inscrita no CNPJ/MF SOB O N. º 24.809.998/0001-38, representada por seu Presidente 

WEBER BALDUÍNO DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nessa 

cidade. 

 
CONTRATADO: CENTI SOLUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 14.419.896/0002-33, com sede na Rua José Aureliano 

Machado, Qd. 22, Lt 19-A, Centro, Brazabrantes - GO, representada por Mauricio 

Constante Itagiba, inscrito no CPF sob o n. 007.196.061-95. 

 
DAS JUSTIFICATIVAS 

Este Primeiro Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços decorre: 

a) De acordo celebrado entre as partes; 

b) Da faculdade outorgada às partes, conforme previsão contida na Cláusula Nona do 

Contrato Original; 

c) Da previsão legal contida no inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

d) Do fato da continuidade da prestação dos serviços de “locação de software de 

gestão pública Municipal”, retratar a permanência da necessidade pública a ser 

satisfeita, pois o uso de sistema de gestão pública, objeto do presente, é contínuo;  

e) Do constrangimento à realização de licitações permanentemente e da inconveniência 

da suspensão das atividades; 

f) Da faculdade outorgada à Administração, que optou por contratar por períodos 

inferiores à sessenta meses, com renovações sucessivas, sem que seja ultrapassado o 

limite de quarenta e oito meses previsto no art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93, desde 

que a Contratada esteja prestando um serviço que atenda aos interesses da população 

e da Administração;  



 

g) Do entendimento do doutrinador Marçal Justen Filho que: “Portanto, o princípio 

da razoabilidade conduz à admissão de renovações por período superior ou 

inferior ao inicialmente pactuado, especialmente tendo em vista as limitações do 

exercício orçamentário” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

14ª Ed., 2010, p. 730). 

h) Do interesse público, da necessidade administrativa e da vantagem para a 

Administração pública que esta contratando nas mesmas condições previstas no 

Contrato, o que importa em economia e atende ao princípio da economicidade em dar 

prosseguimento ao Contrato nos mesmos termos. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo de vigência do Contrato de “locação de software de 

gestão pública Municipal” é prorrogado por 12 meses, com início em 01 de janeiro de 

2018 e término em 31 de dezembro de 2018. 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

CLÁUSULA SEGUNDA – As despesas decorrentes do objeto deste aditivo contratual 

correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária abaixo identificada: 

01.031.0001.2003.3.3.90.39 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. 

 

DO VALOR 

CLÁUSULA TERCEIRA - Este aditivo perfaz o valor estimado de R$. 15.000,00 (quinze 

mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R$. 1.250,00 (hum 

mil, duzentos e cinqüenta reais) cada uma, vencíveis até todo dia 30 de cada mês. 

 
CLÁUSULA QUARTA – As partes ratificam as demais cláusulas do Contrato 

Administrativo n°. 07/2017, firmado em 14 de julho de 2017. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos. 

 
Nova Veneza/GO, aos 30 dias do mês de Dezembro de 

2017. 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 
CONTRATANTE 



 

 

CENTI SOLUÇÕES LTDA ME  
CONTRATADO 

 
Testemunhas: 
 
1________________________________________________CPF_______________ 
 
2________________________________________________CPF_______________ 
 


