PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ/MF SOB N° 13.654.405/0001-95

EXTRATO DE ERRATA PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO nº 107/2016.

ONDE SE LÊ – Contratada: REGIS E ARAUJO LTDA-ME. . Contratante: Município de Barreiras. Objeto do Contrato: Prestação de serviço
especializado em assessoria técnica, na programação, implantação, licenciamento e manutenção de software, destinados ao atendimento do portal da
transparência municipal de acordo com a lei complementar 131/2009, compreendendo suporte técnico, hospedagem web em servidor seguro no Brasil
com rotina de backup e acessibilidade dos arquivos 24h na rede municipal de computadores – licenciamento e manutenção de software de gestão de
contratos do município compreendendo licença de uso, manutenção e suporte técnico – compreendendo licença de uso e suporte técnico do município.
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato iniciando em 02/01/2017 até 02/07/2017. Data da Assinatura do Termo: 28 de
dezembro de 2016. Antônio Henrique de Souza Moreira. LEIA-SE - Contratada: REGIS E ARAUJO LTDA-ME. . Contratante: Município de Barreiras.
Objeto do Contrato: Prestação de serviço especializado em assessoria técnica, na programação, implantação, licenciamento e manutenção de
software, destinados ao atendimento do portal da transparência municipal de acordo com a lei complementar 131/2009, compreendendo suporte
técnico, hospedagem web em servidor seguro no Brasil com rotina de backup e acessibilidade dos arquivos 24h na rede municipal de computadores –
licenciamento e manutenção de software de gestão de contratos do município compreendendo licença de uso, manutenção e suporte técnico –
compreendendo licença de uso e suporte técnico do município. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato iniciando em 02/01/2017
até 30/06/2017. Data da Assinatura do Termo: 28 de dezembro de 2016. Antônio Henrique de Souza Moreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CNPJ/MF SOB N° 13.654.405/0001-95

EXTRATO DE ERRATA QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO nº 109/2013.
ONDE SE LÊ – Contratada: ELETRO SYSTEM COMÉRCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ nº 01.312.565/0001-77.
Contratante: Município de Barreiras. Licitação: Pregão Presencial nº 020/2013. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em
locação de equipamentos de reprografia, composto de 05 (cinco) multifuncionais completa com placa de rede, frente e verso, automático, scanner
colorido, impressora, com copiadora de 20 páginas/minuto com franquia manual de 30.000 (trinta mil) cópias, com fornecimento de todos os insumos
(toner, cilindro e revelador) exceto papel, assistência técnica com prazo de atendimento de até 24 horas da abertura do chamado, bem como a
instalação dos mesmos nos locais indicados. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato por mais 04 (quatro) meses, com termo
inicial em 30/12/2016 e termo final em 30/06/2017. Data da Assinatura do Termo: 22 de dezembro de 2016. Antônio Henrique de Souza Moreira.
LEIA-SE - Contratada: ELETRO SYSTEM COMÉRCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ nº 01.312.565/0001-77.
Contratante: Município de Barreiras. Licitação: Pregão Presencial nº 020/2013. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em
locação de equipamentos de reprografia, composto de 05 (cinco) multifuncionais completa com placa de rede, frente e verso, automático, scanner
colorido, impressora, com copiadora de 20 páginas/minuto com franquia manual de 30.000 (trinta mil) cópias, com fornecimento de todos os insumos
(toner, cilindro e revelador) exceto papel, assistência técnica com prazo de atendimento de até 24 horas da abertura do chamado, bem como a
instalação dos mesmos nos locais indicados. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo do contrato por mais 04 (quatro) meses, com termo
inicial em 02/01/2017 e termo final em 30/04/2017. Data da Assinatura do Termo: 22 de dezembro de 2016. Antônio Henrique de Souza Moreira.
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