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“EXTRATO DE CONTRATO” 

CONVITE N.º 017/2020 – PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA. – EPP. 
TERMO: Assinado aos 10 de dezembro de 2021. 
ADITAMENTO: R$ 13.504,00. 
PRORROGAÇÃO: 04 (quatro) meses, ou seja, até o dia 10 de abril de 2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de software de gerenciamento e 
controle de ponto desktop, incluindo os serviços de atualização de versões on-line e atendimento 
por telefone, e-mail e remoto, sem limite de chamadas para um limite de 2.000 funcionários, com 
a disponibilização de unidades de software de registro e coleta das marcações de ponto, 
incluindo as atualizações necessárias, bem como da disponibilização do site de manutenção das 
inconsistências de forma descentralizada, incluindo serviços de atualizações de versões on-line 
e atendimento por telefone, e-mail e remoto, sem limite de chamadas, com limite de até 89 
(oitenta e nove) usuários, para o Departamento de Administração e Pessoal da Secretaria 
Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

CONVITE N.º 018/2020 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: VENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME. 
TERMO: Assinado aos 14 de dezembro de 2021. 
PRORROGAÇÃO: 01 (um) mês, ou seja, até o dia 14 de janeiro de 2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Locação de Máquinas Xerocopiadoras 
novas, para a prestação de serviços de assistência técnica com o fornecimento de todas as 
peças e suprimentos necessários para a reprodução de cópias xerográficas, exceto o revelador, 
o toner colorido e o papel, tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para as diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

Palácio da Independência, 16 de dezembro de 2021. 
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