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4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 (Pregão Presencial 007/2019) 
 
CONTRATADA:PUBLITECH SOFTWARES LTDA    
Endereço : Av. Getúlio Vargas nº 621, sala 03, bairro Piçarras – CEP 85.2000-000 - Pitanga/Paraná                                     
CNPJ : 07.252.282/0001-65           
 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA 
Endereço: Rua CEL Carlos Mafra, 494 – centro – CEP 83.280-000 - Guaratuba/Paraná. 
CNPJ : 78.177.771/0001-46  

       
                Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas, têm justo e acertado o 
presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação mensal de sistema 
informatizado específico e integrado de gestão pública, decorrente do processo de Licitação 
Pregão N° 007/2019, firmado em 05/09/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir 
aduzidas: 
 
             CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR – Fica reajustado o valor do contrato, com 
aplicação de correção monetária equivalente a 9,353021 %,  perfazendo o valor mensal (com 
a incidência da correção) no equivalente a R$ 3.014,60 (três mil, quatorze reais e sessenta 
centavos), atualizado de acordo com o índice oficial relativo aos últimos 12 (dozes) meses 
(índice IGP-M Fundação Getúlio Vargas), conforme Cláusula Quarta do Contrato original. 
 

  CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – Nos termos do art. 57, IV, da Lei 
8.666/93 e CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3 do contrato original, fica prorrogada a vigência 
do Contrato original por mais 12 (doze meses) meses, passando o presente contrato a viger 
até 05/09/2023. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 

original e alterações posteriores não citadas neste aditivo. 
 

  E por estarem de acordo assinam o presente instrumento em duas vias, ambas de 
igual teor e forma e para os mesmos e jurídicos efeitos, sujeitando-se, por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento das disposições aqui contidas, promessa esta que formulam 
na presença de duas testemunhas, que assinam adiante. 

Guaratuba, 05 de setembro de 2022. 

 

   

CONTRATADA  CONTRATANTE 

 

   

Testemunha  Testemunha 

 


