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TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2020, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA
INFORMATIZADO DA BIBLIOTECA DO TJM/MG
(SOFTWARE BNWEB), QUE ENTRE SI, CELEBRAM O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA CTY INFORMÁTICA
LTDA.

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, órgão do Poder
Judiciário, inscrito no CNPJ sob o nº 16.866.394/0001-03, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua
Tomaz Gonzaga, nº 686, Bairro Lourdes, CEP. 30.180-140, representado neste ato pelo seu Presidente
Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, doravante denominado CONTRATANTE e, de
outro lado, a empresa CTY INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.368.287/0001-03,
situada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 9, Sala 410, Torre 1 (Office 1.000), Del
Castilho, Rio de Janeiro-RJ, CEP. 20.765-000, neste ato representada por seu sócio administrador
Henrique José de Carvalho Kelmer, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o
presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 25/2020, que será regido pelas cláusulas e condições
seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo:
1.1.1. a alteração da redação das cláusulas primeira, segunda e quarta do contrato, conforme detalhado na
cláusula segunda deste termo aditivo com o objetivo de tratar a utilização do software como serviço de
modo que a hospedagem da solução com toda a infraestrutura necessária para seu funcionamento e alta
disponibilidade passe a ser de responsabilidade da contratada;
1.1.2. acréscimo do valor de R$ 109,00 (cento e nove reais) no valor mensal do contrato, que passará a ser
de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), em virtude das alterações realizadas.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.1. O item 1.1 da Cláusula Primeira, itens 2.1. a) e 2.3 da Cláusula Segunda e item 4.2.3. da Cláusula
Quarta passarão a viger com a seguinte redação:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de
manutenção, suporte de software e disponibilização em nuvem de
sistema de automação BNWEB, com armazenamento e backup de
banco de dados
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. O suporte e a manutenção, que poderão ser efetuados de forma
remota, por telefone ou correio eletrônico, compreendem: a)
Correção de erros ou defeitos constatados por qualquer das partes.
(...)
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2.3. A disponibilização do sistema para pesquisa de acervo na
internet será disponibilizado e instalado em servidor web de
responsabilidade da CONTRATADA - datacenter sob
responsabilidade da CONTRATADA - tendo como base para
consulta banco de dados armazenados em infraestrutura oferecida
pela CONTRATADA devendo continuar disponível aos usuários
ininterruptamente, todos os dias.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.2. Da Contratada:
4.2.3. Manter em caráter de alta disponibilidade o sistema de
pesquisa disponibilizado na internet, disponibilizando backup da
base de dados ao TRIBUNAL.
 

1.2. Suprimir o item 2.8 da Cláusula Segunda.
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três
reais), correspondente ao acréscimo de R$ 109,00 (cento e nove) reais no valor mensal em razão das
alterações de que trata a cláusula primeira para o período de 17 meses até o fim da vigência do contrato.
3.2. Em razão do acréscimo de que trata o presente termo, o valor total anual do Contrato n. 25/2020 irá
passar de R$ 5.352,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais) para o valor total anual de R$6.660,00
(seis mil seiscentos e sessenta reais), sendo que o valor mensal passará a ser de R$ 555,00 (quinhentos e
cinquenta e cinco reais).
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, no que não colidam com a presente
disposição.
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentaria: “1051
02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339040”, item de despesa “02”, fonte de recursos “10” e
procedência  “1”.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE
6.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no Diário da
Justiça Militar eletrônico - DJM-e, no prazo legal.
 
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente instrumento
ELETRONICAMENTE no Sistema Administrativo eletrônico do TJMMG - SEI, juntamente com 02
(duas) testemunhas. Belo Horizonte, de junho de 2021.

 
PELO CONTRATANTE:

 
 

Desembargador Fernando José Armando Ribeiro
Presidente do TJM/MG
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PELA CONTRATADA:
 

Henrique José de Carvalho Kelmer
Sócio Administrador CTY INFORMÁTICA LTDA.

 
 
Testemunhas:
CPF: ____________________________
CPF: ____________________________

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE JOSE DE CARVALHO KELMER,
representante legal da CTY Informática LTDA., Usuário Externo, em 28/06/2021, às 19:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO, Presidente
do TJMMG, em 29/06/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS, Testemunha,
em 29/06/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Testemunha,
em 30/06/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0208346 e o código CRC B35BCFA6.
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