SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO –SAAE
PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro – Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO, RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N°
017/2013, CELEBRADO ENTRE O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE PARAISÓPOLIS/MG E A EMPRESA GESTCOM INFORMÁTICA
LTDA.
CONTRATANTE: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, Paraisópolis/MG, pessoa jurídica de
Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n° 05.114.647/0001-68, com sede à Pça São
Benedito, n° 100, Bairro Centro, cidade de Paraisópolis/MG, neste ato representada
pelo seu Diretor ROGÉRIO PAULO MARTINS, inscrito no CPF sob o nº
489.894.016-15.
CONTRATADO: GESTCOM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ n.º
09.666.624/0001-17, Inscrição Estadual isenta, estabelecida à Rua Das Camélias,
41, Bairro Jardim Panorama Município de Passos-MG, CEP 37.904.104, neste ato
representada pelo seu Sócio/Gerente Sr. Paulo Sérgio da Cruz, inscrito no CPF sob
o nº 590.847.236-00.
OBJETO: É objeto do contrato n° 017/2013.
DO OBJETO –
Objetivos gerais: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de
uso de Sistema Comercial que deverá atender às necessidades de automação do
setor comercial de autarquias municipais de captação, tratamento e distribuição de
água, e coleta, tratamento e emissão de esgoto. Deverá se adequar perfeitamente às
autarquias (empresas públicas). Setor Contas e Consumo.
FICAM ALTERADAS A CLÁUSULA SEGUNDA e CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO CONTRATO:
Ficam alteradas as CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR e CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, do Contrato n° 017/2013, nos termos do previsto no
inciso IV, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, o prazo de vigência deste Contrato
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta
e oito) meses, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os
serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde
que permaneçam favoráveis ao SAAE as condições contratuais e o valor cobrado.
DETALHAMENTO ANUAL
ANO
2016
2017
TOTAL

VALOR PARA EMPENHO
R$ 4.608,72 – 03 Meses
R$ 13.826,16 – 09 Meses
R$ 18.434,88

O valor mensal corrigido para R$ 1.536,24 (Mil quinhentos e trinta e seis reais e
vinte e quatro centavos), somando um valor total global (12 meses), valor de R$
18.434,88 (Dezoito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos). O reajuste foi praticado observando a variação do INPC nos últimos 12
meses (9,6238%);
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O valor estimado das 96 horas “in loco” (se necessárias) permanecerá em R$
11.526,35 (onze mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).
JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 017/2013: A presente
prorrogação faz-se necessária, uma vez que a Empresa contratada pelo SAAE
através do Processo Licitatório n.º 048/2013, Pregão Presencial 011/2013, para
empresa especializada em cessão de direito de uso de Sistema Comercial que
deverá atender às necessidades de automação do setor comercial de autarquias
municipais de captação, tratamento e distribuição de água, e coleta, tratamento e
emissão de esgoto. Deverá se adequar perfeitamente às autarquias (empresas
públicas). Setor Contas e Consumo. A prorrogação do presente, que passará a
vigorar a partir de 29 de setembro de 2016 a 28 de setembro de 2017, ficando
prorrogado por mais 12 meses.
Os preços apresentados para o reajuste da presente prorrogação encontram-se
compatíveis com o preço de mercado, razão pela qual foi prorrogado o contrato
original.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do documento original e
não expressamente alterados por este documento.
E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente termo em
(duas) vias de igual teor e forma com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para
que produza jurídicos e legais efeitos.
Paraisópolis, 28 de setembro de 2016.
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