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Terceiro termo aditivo ao contrato nº 13/2018, que entre si 

celebram a CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBANOS e BETHA SISTEMAS LTDA, tendo por objetivo 

prorrogar o prazo de vigência do referido contrato. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Archias Ganz, 288, Centro, Curitibanos – SC, inscrita no CNPJ sob o nº 

78.493.632/0001-21, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Ivan 

França Moreira, denominada de CONTRATANTE, e BETHA SISTEMAS 

LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

00.456.865/0001-67, neste ato representada por seu representante legal 

abaixo assinado, Valcemir Campos Ponciano, R.G. 3.377.774 e C.P.F. 

951.016.409-72, com sede na cidade de Criciúma / SC, sito a Rua João 

Pessoa,134, 1° andar, centro, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO, com as seguintes 

cláusulas:  

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO: 

O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de 

vigência do contrato nº 13/2018 por doze meses, conforme previsto na cláusula 

segunda, com supedâneo no art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir 

da renovação do(s) sistema(s), podendo o contrato ser aditado nos termos do 

disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, com 

início em 01/04/2020. 
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2.2. Fluído o prazo de vigência, os aplicativos licenciados poderão ser 

automaticamente bloqueados para alterações na base de dados, sendo 

garantido a este, consultas irrestritas a telas, relatórios e documentos, bem 

como a obtenção gratuita de cópia da base de dados produzida, em formatos 

TXT e/ou CSV. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTE 

 

3.1. Os valores contratados serão reajustados conforme previsão do contrato 

inicialmente firmado. 

 
3.2. O pagamento dar-se-á mensalmente, até 30 (trinta) dias após a prestação 

dos serviços, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela 

Contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a Nota Fiscal/Fatura para as 

conferências e o atesto pelo Contratante. 

 

3.2.1. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento 

será devolvido à Contratada e o prazo de pagamento será prorrogado pelo 

mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais a 

Contratante. 

 

3.3. Os serviços de implantação dos sistemas, conversão dos dados e 

treinamento para os usuários serão faturados em parcela única, vencendo-se 

30 (trinta) dias após a e emissão da nota fiscal e regular liquidação dos 

serviços. 

 

3.4. Os dados bancários da CONTRATADA para pagamento são: Banco: 341, 

Ag. 7776, Conta nº: 09800-1. 

 

3.5. Em caso de atraso nos pagamentos, incidirá sobre o valor mensal das 

locações multa de 2% (dois por cento), mais juros de 0,030% ao dia. 

 

3.6 Os preços serão reajustados pelo IPCA, desde que a prestação dos 

serviços ultrapasse o prazo de um ano, mediante acordo entre as partes. 
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3.7. O reequilíbrio econômico financeiro será executado a qualquer tempo 

desde que comprovado mediante documentação fiscal a época da emissão do 

contrato e atual, mediante também demonstração em planilhas. 

 

3.8 Em caso de atraso nos pagamentos, será cabível correção monetária, 

durante o período de inadimplência, de acordo com o IPCA acumulado no 

período. 

 

3.9 Os pagamentos obedecerão ao disposto neste contrato e no Edital de 

Licitação quanto a prazos e condições de pagamento, sendo que, em caso de 

eventuais omissões, fica estabelecido o pagamento de qualquer serviço 

contratado em até trinta dias após sua regular execução e liquidação, desde 

que emitida e recebida no órgão licitante a competente nota fiscal de prestação 

de serviços. 

E por estarem, assim, justas e acertadas, as partes firmam o presente 

instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

que também o subscrevem, para que surta, desde logo, os efeitos nele 

contidos. 

 

Curitibanos, 27 de março de 2020. 

 

___________________________________ 

Luiz Carlos Righes Júnior 

Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos / SC 

 

 

___________________________________ 

BETHA SISTEMAS LTDA  

Contratada 

 

CONSULTORIA JURÍDICA DA CÂMARA 

 

O presente Termo Aditivo cumpre as exigências legais. 

Curitibanos, 27 de março de 2020. 
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___________________________________ 
Fabiana Beppler 

Consultora Jurídica 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_________________________   _________________________ 

Nome:                Nome: 

CPF:       CPF: 

 

 


