
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EMERGENCIALDE 

LOCAÇÃO DE SISTEMASE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2019 

PROCESSO Nº 57/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2019. 

 

Que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Erval Seco pessoa jurídica de direito 

público inscrita no CNPJ sob nº 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal Sr. LEONIR KOCHE, doravante denominada CONTRATANTE, e 

a empresa DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.703.992/0001-01, com sede na Av. Lageado, 1212, 

sala 1001,10ª andar, Porto Alegre RS, doravante CONTRATADA, ajustam entre si o 

presente contrato de locação de software e prestação de serviços, mediante as cláusulas e 

condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo 

estabelecida, em conformidade com a Lei 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei 

8.883/94. O presente contrato Emergencial tem previsão legal no art. 24, IV, da Lei nº 

8.666/93, que prevê a contratação emergencial nos casos em que fica caracterizada a 

situação de urgência no atendimento a que se propõe o contrato, em face da possibilidade 

de prejuízo iminente para a administração e administrados. 

Devido à dificuldade para processar todas as etapas necessárias para efetivação de um 

processo licitatório para contratação desse objeto, a Prefeitura Municipal de Erval Seco, 

resolve por bem da administração efetivar o aditamento do presente contrato 

emergencial nos termos que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA 

Fica prorrogado o presente instrumento de contrato emergencial até 01/10/2019 ou até a 

homologação da Processo Licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

As demais cláusulas do Contrato original firmado em 07 de maio de 2019, permanecem 

inalteradas. 
 

E por estarem desta forma justa e aditada, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, sem emendas e rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Erval Seco, RS, 30 de agosto de 2019. 

 

 

LEONIR KOCHE                             DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA                                    

Prefeito Municipal Empresa Contratada 

 

 

 

De acordo em data supra 

Assessoria Jurídica  



  

  



 


