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PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, N. 59/2021, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, E O 

CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA). 

 

O CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA, com sede à Rua General 

Liberato Bittencourt, n.º 1885, Sala 102, Bairro Canto, CEP 88.070-800, nesta Capital e Estado, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Senhor 

Gilsoni Lunardi Albino como CONTRATADA, e o MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ , ESTADO DE 

SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.558.149/0001-55, com 

sede à Rua: Barão do Rio Branco, 187 Centro, NR, CEP 88890-000, na cidade de GRÃO-PARÁ, 

Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Prefeito, Senhor HELIO ALBERTON 

JUNIOR, portador do CPF nº 056.885.919-78, doravante denominada CONTRATANTE, firmam o 

presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo n.º 059/2021, celebrado em 2021, o que 

fazem com fundamento nas Cláusulas Primeira (DO OBJETO), Segunda (DA DURAÇÃO), Terceira 

(DO VALOR DO CONTRATO), Quarta (DA FORMA DE PAGAMENTO), Sexta (DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS), Décima Nona (DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO), Vigésima (DA 

PUBLICAÇÃO), e com fulcro na Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A CONTRATADA passará a disponibilizar, inclusivamente, à CONTRATANTE, o seguinte serviço 

continuado de tecnologia da informação e comunicação: 

1. Sistema de Processo Eletrônico Administrativo – e-CIGA: Constitui-se de um sistema fornecido 

como serviço, on-line, que permite ao ente e seus usuários o cadastro de documentos avulsos ou 

organizados em processos eletrônicos. Colabora na gestão dos documentos, de forma a garantir 

integridade da informação. Os documentos podem ser assinados com certificado digital de cadeia 

própria ou certificados da cadeia ICP-Brasil conforme Lei 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de 

assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. O sistema pode ser parametrizado em caixas 

individuais ou setoriais (compartilhada) personalizado pelo contratante, proporcionando a tramitação 

de documentos ou processos entre setores ou usuários. Dispõe de controle de classificação documental 

e sua numeração administrado pelo contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO 

O presente Termo Aditivo passará a viger de 06 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022, podendo 

ser prorrogado por sucessivos períodos, por conveniência das partes, observando o limite legal 

remanescente, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, bem como em conformidade com os 

respectivos Contrato e Aditivo firmados pelas partes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DESTE ADITIVO 

A RESOLUÇÃO CIGA N.o 188, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, dispõe sobre a concessão de 

isenção de pagamento, por até 90 (noventa) dias, para fins de avaliação dos serviços continuados de 

tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pelo Consórcio de Informática na Gestão 

Pública. De tal modo, o valor total do serviço de tecnologia da informação e comunicação previsto na 

Cláusula Primeira, para o período restante do exercício 2022, é: 

 

1. Sistema de Processo Eletrônico Administrativo – e-CIGA – R$ 2.520,00 (sem Adm local)   

 

Parágrafo Primeiro. A isenção prevista no caput deste artigo não exime a obrigação de remunerar os 

demais serviços disponibilizados (contratados) e preditos no Contrato vigente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela disponibilização e utilização do serviço 

continuado de tecnologia da informação e comunicação previsto neste Aditivo, o valor total de R$ 

2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), em 04 (quatro) parcelas, no valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais), cada uma delas, sendo efetuadas por meio de boletos de pagamento 

referentes ao serviço prestado, emitidos mensal,  sucessiva e diretamente pela CONTRATADA, com 

vencimento até o último dia útil de cada mês a partir de setembro/2022. 

Parágrafo Único. 

O pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores previstos neste Termo Aditivo não a eximem da 

obrigação de remunerar os serviços já disponibilizados e preditos no Contrato n.º 059/2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste Aditivo ao Contrato de 

prestação de serviços de acordo com a dotação orçamentária n.º 3.3.93.40, prevista no orçamento do 

Município para o exercício de 2022. 

 

Parágrafo único.  

As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO 

Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e 

condições do Contrato Administrativo n.º 062/2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste Termo Aditivo na Imprensa Oficial será providenciada pelas partes 

contratantes, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas. 
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Grão-Pará – SC, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

  

 

 

_______________________________________ 

CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 

CONTRATADA 

   

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
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