
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

CONTRATO Nº 55/2021 – TA 01 
 
O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 82.939.380/0001-99, por intermédio do SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E INOVAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela 
Secretária, JORGE LUIZ DRESCH, e a empresa APROVA DIGITAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 

24.757.040/0001-40, estabelecida na Rua Afonso Pena, nº 1876, sala 401, Centro, Cascavel/PR, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marco Antônio Zanatta, portador da Carteira de 

Identidade nº 8171427-4 SESP PR e CPF nº 063.xxx.xxx-40, residente e domiciliado(a) na Rua Salgado Filho, 

2611, apto. 1502, Centro, CEP 85810-140 Cascavel/PR, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO, 
mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, de acordo 
com o Processo de Licitação nº 73/2021/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Eletrônico nº 
37/2021/PMJ, homologado em 02/12/2021, cujo objeto é o fornecimento, pela CONTRATADA, de solução 
informatizada para análise e aprovação de projetos on-line, sem limite se usuários, contando com serviços de 
implantação, treinamento, manutenção, suporte, customização e infraestrutura na nuvem, visando a 
modernização do sistema de aprovação de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 
e a integração com o sistema da Prefeitura e as demais secretarias envolvidas, de acordo com as 
especificações no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Processo Licitatório, mediante os seguintes 
termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
O presente instrumento tem por objetivo alterar a razão social do contratado, conforme alteração ao contrato 
social passa a sociedade que gira sob o nome empresarial ZC SERVIÇOS DE INTERNET S.A, girará a partir 
de então, sob o nome empresarial APROVA DIGITAL S/A.  
Por fim, o endereço do contratado para a ser Rua Afonso Pena, nº 1876, sala 401, Centro, Cascavel/PR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO 
 
A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 02 de dezembro de 2022, em 
conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
 
Diante da prorrogação, o prazo de execução dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e 
quatro) meses e 06 (seis) dias, contados do seu início.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO 

 
Mediante proposta do contratado, o valor total deste aditivo passa a ser de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais), conforme segue: 
 

ITEM QTDE UN ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL  

(R$) 

1 12 Mês 

Licença de uso temporária (SaaS), pelo período de 
12 (doze) meses, podendo ser renovado até o 
limite de 48 (quarenta e oito) meses, para sistema 
de processamento de licenciamento de obras em 
meio eletrônico 

3.000,00 36.000,00 

4 12 Mês Suporte Técnico 750,00 9.000,00 

5 12 Mês Manutenção 750,00 9.000,00 

Total  54.000,00 
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CLÁUSULA QUARTA 
 
As demais cláusulas do contrato original, permanecem inalteradas. 
 
Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável. 
 
E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, em 04 
(quatro) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 
 
Joaçaba (SC), 30 de novembro de 2022. 
 
 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

JORGE LUIZ DRESCH - Secretário  
 
 
 

MARCO ANTÔNIO ZANATTA 
APROVA DIGITAL S/A 

 
Testemunhas: 
 
1ª ______________________________ 2ª _________________________ 


