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TERMOADITIVO N" 001/2019 TERMOADITIVOAOCOMODATON° 001/2017,QUEENTRESI FAZEMA
Registrado às fls. 001 Livro N.O 01/2019 FUNDAÇÃOMUNICIPALDE EDUCAÇÃOE A ZETRASOFT LTDA, NA
Em 22/02/2019

FORMAABAIXO:
Gerênciade Contratose Convênios/FME

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove) a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - FME, pessoa jurídica de direito público, integrada ao Município de Niterói, com sede na Rua Visconde
de Uruguai, N" 414, Centro, Niterói/Rl, inscrita no CNPJ sob o N°. 39.244.595/0001-66, doravante denominada
COMODATÁRIA, neste ato representado por seu Presidente BRUNO GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro, casado,
advogado, portador da Carteira de Identidade N° 165.844 da OABIRJ e CPF N° 116.021.757-21, residente e domiciliado
nesta cidade e do outro lado a sociedade empresária ZETRASOFT LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 03.881.23910001-
06, com sede na Rua Pernambuco, 1077 1 7° andar, Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEPo 30.130-151
telefones: (21) 2433-02011 (21) 97190-41801 (31)98341-4891 1 e-mail: ivani@zetrasoft.com.br. representada na forma
do seu Contrato Social pelo seu sócio, RENATO CÉSAR VIEIRA ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade N° 1.930.056/SSPIPR e CPF N" 455.773.749-87, neste ato representado por IVANI MUNHOZ,
portadora da Carteira de Identidade N° 35.271.076-7/SSP/SP e CPF N" 149.010.348-12, doravante denominada
COMODANTE, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, com base no art. 57, §1° e §2° da Lei N." 8.666/93 e
no Processo Administrativo N° 210/0350/2017, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO): O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do
Comodato N° 001/2017, com vistas ao compartilhamento da cessão dos direitos de uso, instalação e implementação do
Sistema Eletrônico, via .intemet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de
Pagamento e outras Avenças, Módulo de Compra de Dívidas e Módulo do Servidor (e-consig), de propriedade da
COMODANTE, cujas características técnicas, funcionalidades e normas operacionais estão detalhadas em contrato
firmado entre as instituições financeiras conveniadas com a FME para concessão de etnpréstimo consignado em folha de
pagamento de seus servidores, conforme depacho do Departamento de Gestão de Pessoas , às fls. 132, Processo
Administrativo 210/0350/2017. PARÁGRAFº ..ÚNICO - A ZETRASOFT, corn.a anuência da FME, com vistas à
modernização e controle das rotinas einpregád.;s na sistemática de êônsignação em folha de pagamento objetivará o
controle operacional e gerencial efetivo e automático das referidas operações de consignações em Folha de Pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - (DO PRAZO): O prazo da prorrogação prevista na cláusuÍa primeira será de 12 (doze) meses
a contar de 22/02/2019, com término previsto em 22/02/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - (DA PUBLICAÇÃO): 1\FME providenciará a publicação do presente Termo Aditivo até o
5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de s,uaas.~inatura,para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em extrato,
no Diário Oficial do Município (Jornal "A TRIBUNA").

CLÁUSULA QUART~"(..., Permanecem em vigor todas as q.!!maiscláusulas e condições do Comodato N" 00112017,
firmado entre a FME e-a sociedade empresária ZETRASOFT LTDA, não alteradas por este Termo Aditivo. E por
estarem justos e contratados, assinam o presente Ter~(?lditiv~ em o~ quat~~~~ias de!l}iualteor para um só efeito.

BRUNO GONÇALVES RIBEIRO

~'FME

IVANI MUNHOZ
ZETRASOFT LTDA

~"t,m"h..,e. ..J
CPF: _

Heberth de Carvalho
028.307.426-48
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