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 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2019 AO CONTRATO Nº 05/2017. 
 

 
 Contratante: Câmara Municipal de Baependi (MG); Contratada: DIRETRIZ 
INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.493.902/0001-40, com sede na 
Rua Salomé Leite Alvarenga, nº. 086, Bairro Vila Verônica, Varginha (MG), neste ato 
representada por seu sócio Sr. Ludmar Sant’ana de Paiva, brasileiro, casado, 
administrador, portador da RG nº. 4.802.506 e CPF nº. 399.737.358-20. Objeto: A 
prestação de serviço de Manutenção Mensal e Suporte Técnico Especializado sobre 
sistema informatizado “Legislador”, cuja versão executável em caráter definitivo já é de 
propriedade da Câmara Municipal de Baependi, no valor de R$ 10.348,32 (Dez mil 
quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) a serem pagos em (12) 
doze parcelas iguais no valor de R$ 862,36 (Oitocentos e sessenta e dois reais e trinta 
e seis centavos) bem como, mediante necessidade de uso pela Câmara Municipal, 
para a prestação de serviços de consultoria, treinamentos e suporte técnico presencial 
e remoto, no valor de R$ 456,16 (quatrocentos e e cinquenta e seis reais e dezesseis 
centavos), por 4 horas, sendo R$ 114,04 (Cento e nove reais e setenta e dois 
centavos) por hora, será realizado mediante a efetiva prestação do serviço, que se dará 
mediante a necessidade da Câmara Municipal, totalizando o montante de R$ 10.804,48 
(Dez mil oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos). Fica prorrogado pelo 
período de 01/01/2020 a 31/12/2020, mediante Autorização de Fornecimento, pelo 
Termo Aditivo nº. 03/2019 ao Processo Licitatório nº. 06/2017. Pregão Presencial nº 
03/2017, Contrato nº. 05/2017. Dotação orçamentária: (Setor Contábil e Financeiro) 
01.031.0001.2.005 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica.  
 
 


