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PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTÍNUOS (PRAZO E REAJUSTE). 

 

Termo de Aditamento n° 01, contrato de prestação de 

serviços de fornecimento e implantação, licenciamento 

de uso de sistemas integrados de informática, destinados 

à gestão pública, em ambiente web, provimento de 

datacenter, com manutenção de cópia do banco de dados 

em ambiente informática do contratante, com 

manutenção mensal, manutenção adaptativa e corretiva, 

acompanhados de assessoria técnica, implantação, 

capacitação do quadro de pessoal técnico de tecnologia e 

informação, garantia de atualização legal, atualização 

tecnológica e suporte técnico relacionados a cada módulo 

de programas, capacitação dos usuários do sistema e 

conversão de arquivos, para ser utilizado na Fundação de 

Ensino Superior de Goiatuba e a empresa Prodata 

Informática Ltda. 

 

A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, Fundação publica 

municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba-Go, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente representada pelo seu 

Presidente SR. VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, portador do 

RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à Rua 

Amapá, n° 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE; e a empresa PRODATA INFORMÁTICA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob nº 02.744.987/0001-84, estabelecida à Avenida C-104 esquina com C-

124. Nº 451, Qd. 232, Lt. 01, Jardim América, na cidade de Goiânia-GO, neste ato 

representada por Wagner Pires Lobo, brasileiro, casado, empresário e bacharel em 

informática, portador (a) da CI RG nº 1270.148 SSP/GO e CPF nº 341.770.511-87, residente 

e domiciliado à Rua T 38, NR-929, Qd- 149, Lt-17, Edifício Solar Tabapuã, Setor Bueno, 

Goiânia-GO, doravante denominada CONTRATADA, em face do que consta do contrato 

original, resolvem celebrar o 1º TERMO ADITIVO do Contrato 067/2021, resultante da 

licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 007/2021, conforme o Processo 

Administrativo nº 2021009146, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo de acordo com a Cláusula 

Décima Segunda do contrato, a vigência do contrato passará de 11 de junho de 2021 a 11 de 

junho de 2022 para 11 de junho de 2022 a 11 de junho de 2023. Com os seguintes reajustes de 

acordo com a Cláusula Nona, conforme índice INPC: 

 

Item Qtde Und Descrição 
Unitário 

anterior 

Valor Reajustado 

índice INPC 

(11,174162%) 

Valor Global 

reajustado 

01 12 Mês 

Fornecimento e implantação, 

licenciamento de uso de sistemas 

integrados de informática, destinados à 

gestão pública, em ambiente web, 

provimento de datacenter, com 

manutenção de cópia do banco de dados 

R$ 5.662,00 R$ 6.294,68 R$ 75.536,16 
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em ambiente informática do contratante, 

com manutenção mensal, manutenção 

adaptativa e corretiva, acompanhados de 

assessoria técnica, implantação, 

capacitação do quadro de pessoal técnico 

de tecnologia e informação, garantia de 

atualização legal, atualização tecnológica e 

suporte técnico relacionados a cada 

módulo de programas, capacitação dos 

usuários do sistema e conversão de 

arquivos. 

Valor Total R$ 75.536,16 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais 

cláusulas do contrato ora aditado, devendo ser empenhado este termo aditivo no exercício 

2022, ficando a execução do contrato condicionada ao novo empenho no exercício 2023. 

 

 

Goiatuba, 08 de junho de 2022. 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

                     

PRODATA INFORMÁTICA LTDA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ________________________________ 

 

CPF: 

 

Nome: ______________________________  

 

CPF: 
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