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PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO N° 001I2018 DE CESSÃO DO
' . f r r_ r --- 7 - zz *_ à 7 __

DIREITO DE USO _DO LICENÇIAMENTO DO SISTENIA ECONSIG - SISIE!lIIA_ELETRONIÇQ, VIA
INTERNET, DE¬RE_SERVA_ DE_LIIARGEM E CONTROLE DE CO_N_§IGNA_ÇÕ_ES, COM DESCONTO EM
FOLHA A

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO, inscrita no CNPJ n°
47.498.340/0001-58, sediado em CubatáolSP, na Avenida Joaquim Miguel Couto, n° 1000, Vila Couto, CEP:
11510-010, representado pelo (a) Sr. Aparecido Amaral de carvalho, portador da Cédula de Identidade n°
13.88?.682, inscrito no CPF/MF sob o n° 047.022.468-10, doravante denominado COMODATÂRIO, e a
ZETRASOFT LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.881.239/0001-06, com sede á Rua Pernambuco, 1077 - 7° andar
- Savassi - Belo HorizonteIMG - CEP: 30.130-155, representada, na forma do seu Contrato Social, pelo seu
procurador abaixo assinado, doravante denominada ZETRASOFT, celebraram o Instrumento Partic_ular de
Comodato n°_ 001/2018 cujo objeto é a cessão do Direito de uso do Licenciamento do Sistema eConsig -
Sistema eletrônico via intemet de reserva de margem e controle de consignações, com desconto em Folha de
Pagamento e outras avenças.
Assim, por este ato e na melhor forma de direito, resolvem, de comum acordo, rmar o Aditamento e Re-
Ratifcaçáo ao mencionado Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente
outorgam e aceitam, por si e pelos seus sucessores a qualquer titulo.

CLAUSULA PRIMEIRA - QO _(_)B¿ETp: As partes resolvem, de comum acordo, PRORROGAR o prazo de
duração do mencionado Termo mediante o presente Aditivo, estendendo sua vigência declarada na Cláusula
Segunda por 12 (doze) meses, contados a partir de 07 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RAT_lflÇ_AÇ_ÃQ: Ficam rati cadas e se mantêm em plena vigência as demais
cláusulas e as condições do Contrato relacionado acima, salvo pelo quanto alterado por este Termo.

CubatáoISP, 08 de dezembro de 2019
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