
Contrato nº 02/2018 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E A 
EMPRESA NBS PRODUTOS PARA 
INFORMÁTICA CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA. 

 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade  de 
Matão, Estado de São Paulo, na Câmara Municipal de Matão - SP, compareceram  as  
partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE 
MATÃO , com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  
inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo 
seu Presidente, Sr. VALTER LUIZ TREVIZANELI , brasileiro, solteiro, portador   do   RG 
nº  16.137.410/ SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, daqui   por   diante   denominada   
simplesmente ‘CONTRATANTE’ , e de outro lado, a empresa NBS PRODUTOS PARA 
INFORMÁTICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA , estabelecida na cidade de São 
Carlos, à Rua Campos Salles, n° 1527, inscrita no CNPJ sob o nº 66.921.198/0001-54, 
neste ato legalmente representada pelo Sr. RICARDO LOPES SANCHES , administrador 
da sociedade, brasileiro, RG nº 16.446.533 SSP/SP e do CPF nº 083.246.338-80, daqui 
por diante denominada simplesmente CONTRATADA , e perante as testemunhas ao final 
nomeadas e assinadas, resolvem  as  partes  de comum acordo, formalizar  o presente 
instrumento, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 

 
CLÁUSULA 1ª)  – O objeto deste contrato é a locação (licença de uso) 

de software, incluindo: treinamento de pessoal, suporte técnico, hospedagem e 
publicação de páginas web pertinentes às informações do software locado 
(Contabilidade Pública, Controle do Processo Legislativo, Controle de Almoxarifado, 
Controle de Patrimônio, Recursos Humanos/Folha de Pagamento, Ouvidoria e Consulta 
Pública) que possuam exigência legal de sua disponibilidade na Internet ou necessidade 
de operação usando os recursos da World Wide Web. Incluí ainda a manutenção de 
software, atualização de software e assistência técnica sempre que solicitado pela 
Câmara Municipal de Matão, sem limite de visitas ou chamados, visando garantir as 
alterações legais, corretivas e evolutivas nos seguintes itens objeto do presente 
instrumento contratual, vinculados ao Edital da Tomada de Preços nº 02/2014, de 28 de 
Janeiro de 2014. 

 
1. Software de Contabilidade Pública. 
2. Software de Controle do Processo Legislativo.  
3. Software de Controle do Almoxarifado da Câmara Municipal. 
4. Software de Controle do Patrimônio da Câmara Municipal.  
5. Software de Recursos Humanos (Folha de Pagamento). 
6. Software de Ouvidoria. 
7. Consulta Pública 

 
 

CLÁUSULA 2ª) - O presente contrato terá vigência limitada a 180 (cento 
e oitenta) dias, no período compreendido entre 19/04/2018 à 15/10/2018, não podendo 
ser prorrogado nos termos no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
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posteriores, observando o disposto no Artigo 26, da mesma lei, sendo o Regime de 
Execução Indireta. 

 
CLÁUSULA 3ª)  - Os encargos   financeiros   decorrentes   do presente 

termo contratual, serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos 
correspondentes, classificadas   e   codificadas sob   nº 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica, desta Edilidade. 

 
CLÁUSULA 4ª) - O preço mensal pelos serviços da “CONTRATADA ” é 

de R$ 10.273,30 (dez mil duzentos e setenta e três reais e trinta centavos), perfazendo 
um valor global máximo de R$ 61.639,80 (sessenta e um mil seiscentos e trinta e nove 
reais e oitenta centavos). 

 
Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da 

CONTRATANTE , no prazo de 10 (dez) dias corridos , contados da emissão da Nota 
Fiscal, mediante depósito em conta corrente em nome da CONTRATADA , desde que a 
correspondente nota fiscal/fatura tenha sido emitida sem incorreções. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO:  No valor acima, estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, tais como custos sociais, tributários, etc, ficando claro que à CONTRATANTE 
nenhum ônus caberá além do pagamento proposto. 

 
CLÁUSULA 5ª) - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS - Pela 

inadimplência de qualquer das condições previstas no presente contrato, a contratada 
ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor referente ao valor total 
empenhado, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
A importância relativa à multa aplicada será descontada do pagamento, podendo, 
conforme o caso ser inscrita para constituir dívida ativa do Município, na forma da lei, 
caso em que estará sujeita ao procedimento executivo. 

 
A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 
Federal nº 8666/93, bem como ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. 

 
A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na 
legislação vigente, bem como poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme o 
disposto no § 2º do artigo 87 da Lei de Licitação. 
 
 

CLÁUSULA 6ª) - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas 
aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; 

b) Designar, profissionais capacitados para o cumprimento do objeto deste contrato; 
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c) Oferecer sugestões alternativas, quando as apresentadas não forem aceitas pela 
contratante, justificando-as; 

d) Empregar, na execução dos serviços, apenas profissionais especializados; 
e) Guardar absoluto sigilo de todas as informações recebidas da CONTRATANTE, 

tal como daquelas por si levantadas, as quais não poderão ser utilizadas para 
finalidades outras que não a do cumprimento do objeto do contrato; 

f) Cumprir pontualmente os prazos acordados com a CONTRATANTE, salvo 
quando justificada e aprovada a prorrogação; 

g) Zelar pelo cumprimento total e irrestrito de tudo o que esta previsto no Objeto 
deste instrumento. 

h) A contratada se obriga a fornecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após 
solicitação da contratante, todos os dados requeridos e o seu formato de 
armazenamento com identificação dos campos do formulário no layout de 
exportação nas mídias fornecidas pela Contratante. 

 
 

CLÁUSULA 7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da CONTRATANTE:  
 

a) Fornecer todos os dados e especificações necessários à completa e correta 
execução dos serviços; 

b) Fornecer quando solicitado pela CONTRATADA e no decorrer dos serviços, 
quaisquer outros dados e informações de seu exclusivo conhecimento, que se 
fizerem necessários à execução dos serviços; 

c) Credenciar pessoas de seu quadro funcional, para verificação e 
acompanhamento dos serviços junto à CONTRATADA;  

d) Comunicar à contratada, com antecedência mínima de 24 horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito 
cumprimento do objeto deste instrumento; 

e) A CONTRATANTE, se incumbirá de providenciar local e instalação elétrica 
necessária para o bom funcionamento dos serviços licitados, incluindo toda 
infraestrutura física e lógica necessária. 

 
 
CLÁUSULA 8ª) -  Cláusula Resolutiva –  Concluído o trâmite dos 

processos licitatórios instalados para contratação de Sistemas Administrativos e o de 
Controle do Processo Legislativo, bem como a completa migração dos dados e pleno 
funcionamento dos sistemas contratados através do Pregão Presencial nº 01/2018, a 
Administração Pública poderá rescindir/extinguir o presente termo, sem prejuízos à 
Câmara Municipal de Matão – SP. 

 
 
CLÁUSULA 9ª) - DO FORO 

 
Para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do 
presente Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Matão, Estado de São Paulo 
e renunciam a outros por mais privilegiados que sejam. 
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E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, e por estarem às partes justas e 
contratadas, nas pessoas de seus representantes legais, assinam juntamente com 02 
(duas) testemunhas o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e para um 
único efeito de direito. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o 

presente termo, perante as testemunhas abaixo. 
 

 
Matão, aos 19 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
                                                                                     
____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

   CONTRATANTE 

 NBS PRODUTOS PARA INFOR MÁTICA 
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 

RICARDO LOPES SANCHEZ  
CONTRATADA  

 

   
   
 
 
 

ANDREA BORELA SILVA CALDEIRA   CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
RG nº 18.986.265-8 SSP/SP 

Testemunha 
 RG nº 18.334.064-4 SSP/SP 

Testemunha 
   
 


