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PROCESSO n!!. 01-030.921/19-61 

IJ: 01.2019.2700.0016.01. 
TERMO ADITIVO n2 01 ao Contrato DJ - 013/2019 que 

entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por 

meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA - SMOBI, a EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S.A. - PRODABEL e a CTIS 

TECNOLOGIA S.A., com o objetivo de prorrogar o prazo 

de vigência, mediante a seguinte forma: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do Contrato DJ 013/2019, tendo por objeto a contratação de serviços 

técnicos especializados na área de desenvolvimento, contemplando todo o seus ciclo de vida, 

e manutenção de sistemas de informação na modalidade de fábrica de software, abordando 

as disciplinas de engenharia de requisitos, análise e desenho, implementação, testes, 

homologação, implantação, gerência de projetos, planejamento e gerência de aquisição e 

implementação, com abordagem de orientação a objeto, conforme anexo Ili e Tabela 1 do 

anexo Ve, ainda, em conformidade com o PSP e com o catálogo de tecnologia do contratante, 

fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, passando seu término do dia 18/03/2020 para 

18/07/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ANEXOS 

0 Cronograma constante do Ofício DPGF/SD / SMOBI nº 030/2020, datado de 13 de fevereiro 

de 2020, subscrito pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital, integra este instrumento para todos os efeitos de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRORROGAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

ntemente em obediência ao disposto no artigo n2 63 §2º do Decreto M • . 
1 

Conseque , ' , unicrpa 

n210.710/01, fica prorrogada a garantia de execução do contrato, conforme guia de 
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recolhimento de garantia nº 

de Belo Horizonte. 

_____________ , emitida pelo Município 

Ressalvado o disposto neste instrumento, fica mantido e ratificado os termos do contrato base, 

ora aditado. 

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, já qualificadas no Contrato 

original, assinam por seus rep t t· 1 nomeados O presente instrumento, , resen antes ao ma ' 
digitado em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito. 

Belo Horizonte, 18 de março de 2020. 

/ .~ ~/✓/ .. 
Costa Valadão Diogo Sie Carreiro Uma Bruno Vte!ra da 

Sec unicipal de Obras e Diretor de Planejamento, Ge5lao e 
, lnfraestru ura /) 1 O Finanças da SUDECAP 
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nA.~~íl:fo~ zra Garcia runo Vieira da Costa eltpe Alexandre 
Dir r Presidente Santa Anna Mucci Daniel - OABIMG 

P ODABEL S.A Diretor do Sistema de Informação 
PRODABEL S.A d starUng to~e_s 
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Representan e Legal 
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