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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 – PREGÃO N° 001/2017 
PROCESSO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 027/2020 
 

CONTRATANTE:  Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB ARAUCÁRIA 

CONTRATADA:       BETHA SISTEMAS LTDA 

CONTRATO:  Contrato de Prestação de Serviços Nº 004/2017, Processo Licitatório Nº 001/2017 –
Pregão N° 001/2017, Processo Administrativo N° 027/2020 e Processo de Alteração 
Contratual Nº 006/2020. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de aplicativos gestão
Pública, incluindo: Serviços de Migração, Implantação, Treinamento inicial; Serviços de 
suporte técnico, quando solicitado; Serviços de manutenção legal e corretiva dos
aplicativos implantados; Serviços de treinamento reforço para aplicativos implantados,
quando solicitado, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações 
técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos, conforme características e
condições descritas no Anexo Único do Contrato. 

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução e o prazo de vigência a partir do dia 06 de 
julho de 2020, para até o dia 05 de julho de 2021.  

VALOR: R$ 82.353,00 (Oitenta e dois mil trezentos e cinqüenta e três reais), sendo R$ 
68.865,00 (Sessenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em 12 parcelas 
mensais de R$ 5.738,75 (Cinco mil setecentos e trinta e oito reais setenta e cinco
centavos) referente à locação e R$ 13.488,00 (Treze mil quatrocentos e oitenta e oito
reais) referente à assistência técnica, somente se solicitado, no valor de R$ 134,88
(Cento e trinta e quatro reais oitenta e oito centavos) a hora técnica. Para fins de 
cálculo do valor mensal do licenciamento, deverão ser considerados apenas os módulos 
locados efetivamente, com base nos valores individuais. 

Araucária, 03 de julho de 2020.

 
 

JOSÉ FERREIRA SOARES NETO 
Diretor Presidente 
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