
 
 
 
 
 
 

Contrato nº 03/2018 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA PROCESS 
SOLUTIONS TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA EIRELLI – EPP.  

 
 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de Matão 
– SP no gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Matão compareceram as partes 
entre si justas e contratadas a saber: de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO , 
com sede nesta cidade de Matão, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Nelson, n º 
859, inscrita no CNPJ sob o nº 64.925.092/0001-01, neste ato legalmente representada 
pelo seu Presidente, o Sr. VALTER LUIZ TREVIZANELI,  brasileiro, portador do RG. nº 
16.137.410 SSP/SP, e do CPF nº 071.856.098-10, daqui por diante denominada 
simplesmente CONTRATANTE  e de outro lado a empresa PROCESS SOLUTIONS 
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELLI – EPP , com sede nesta cidade de Matão, à 
Avenida Tiradentes, n° 1051, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 57.430.894/0001-77, 
neste ato legalmente representada pelo Sr. JOSÉ ORESTES BOZELLI, brasileiro, 
casado, RG n º 15.324.747-SSP/SP, e CPF nº 051.033.778-37, no final assinado, daqui 
por diante denominada simplesmente ‘CONTRATADA’,  na presença de duas 
testemunhas abaixo assinados, têm entre si justa e contratado o que segue: 

 
Cláusula 1ª) – OBJETO:  
 

Contratação de empresa Provedora de Serviços de Internet (ISP) 
especializada para fornecimento de acesso à Internet (rede mundial de computadores) 
para conexão da rede principal da Câmara Municipal de Matão (excetuando-se a rede do 
Telecentro e do site www.camaramatao.sp.gov.br em virtude das políticas de segurança 
física adotadas) e serviços correlatos incluindo o fornecimento de Sistemas De 
Segurança, Proteção, Firewall, NAT, Controle de Navegação WEB, FTP, PROXY, 
CACHÊ, Bloqueios de sites impróprios, Serviços de DNS para os Domínios da Câmara 
Municipal De Matão, Serviços de Correio Eletrônico (E-Mail), conforme as especificações 
elencadas no Anexo I do presente Edital.  

 
Cláusula 2ª) – DOS PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES PERTIN ENTES: 

 
Pela execução dos serviços de que trata a Cláusula 1ª do presente 

contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância mensal de R$ 
4.750,00 (quatro mil setecentos e cinqüenta reais), sendo: ITEM I – LINK DE ACESSO A 
INTERNET no valor de R$ 2.234,83 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e 
três centavos); ITEM 2 – SISTEMAS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO, FIREWALL,  NAT, 
ETC no valor de R$ 324,53 (trezentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e três centavos); 
ITEM 3 – NAVEGAÇÃO WEB, FTP, PROXY, CACHÊ, BLOQUEIO S, ETC no valor de 
R$ 286,79 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos); ITEM 4 – 
SERVIÇOS DE DNS PARA OS DOMÍNIOS DA CÂMARA MUNICIPA L DE MATÃO no 
valor de R$ 162,26 (cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos); ITEM 5 – 
SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) no valor de R$ 640,58 (seiscentos e 
quarenta reais e cinqüenta e oito centavos); ITEM 6 – QoS (Quality of Service) E 
GARANTIA DE LARGURA DE BANDA no valor de 137,19 (cento e trinta e sete reais e 
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dezenove centavos); ITEM 7 – SERVIÇOS DE DHCP (DYNAMIC HOST 
CONFIGURATION PROTOCOL) no valor de 94,98 (noventa e quatro reais e noventa e 
oito centavos); ITEM 8 – SERVIÇOS DE BACKUP DE CONFIGURAÇÕES, DADOS  E 
INFORMAÇÕES DIGITAIS no valor de R$ 224,53 (duzentos e vinte e quatro reais e 
cinqüenta e três centavos); ITEM 9 – SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
no valor de 62,26 (sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) e ITEM 10 – 
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO no valor de R$ 529,05 (quinhentos e quarenta e 
nove reais e cinco centavos), perfazendo  o valor total mensal de R$ 4.697,00 (quatro 
mil seiscentos e noventa e sete reais ). Sendo atribuído a este contrato o Valor Global 
de R$ 56.364,00 (cinqüenta e seis mil trezentos e sess enta e quatro reais) .  
 

Será emitida uma única fatura mensal no último dia útil de cada mês, 
ocorrendo o pagamento até o décimo quinto dia útil do mês imediatamente subseqüente 
ao faturamento.  

  
Entre a data do faturamento e a data do efetivo pagamento, desde que 

dentro dos prazos citados no presente CONTRATO, não haverá compensação financeira, 
ou seja, o valor do faturamento permanecerá fixo até o seu pagamento. Ultrapassado o 
prazo limite do pagamento, a Câmara Municipal estará sujeita ao pagamento do 
percentual equivalente à variação do INPC/IBGE(pró-rata), registrada no período 
compreendido entre a data do vencimento e o efetivo pagamento. As eventuais 
compensações financeiras serão processadas por ocasião do faturamento seguinte.   
 
 
Cláusula 3ª) – DO REAJUSTE :  
 

Os preços constantes da presente contratação não poderão ser 
reajustados por prazo inferior a 12 (doze) meses, sendo que após este prazo, o reajuste 
deverá ser feito com base na variação do INPC/IBGE referente ao período. Os reajustes 
seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no período. Havendo extinção 
do INPC/IBGE, será adotado o indexador devidamente autorizado pelo Governo Federal, 
de comum acordo entre as partes. Na eventualidade da alteração da legislação que 
dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, providências serão tomadas 
visando a perfeita adequação às novas regras que forem editadas.   
 
Cláusula 4ª) – DOS RECURSOS FINANCEIROS E PAGAMENTO  : 
 

As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta 
das dotações próprias do orçamento vigente, classificadas e codificadas sob o número nº 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pesso a Jurídica - ficha 14.1 , onerando 
dotações dos orçamentos vindouros de acordo com a duração e as eventuais 
prorrogações.   
 
Cláusula 5ª) – DOS PRAZOS  :  
 

O presente contrato terá a vigência por 12 (doze) meses, no período 
compreendido de 05/05/2018 a 04/05/2019, podendo este prazo de execução ser 
prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93. De acordo com o interesse 
da Câmara Municipal, a mesma reserva o direito de prorrogar o contrato no todo ou em 
parte. 
 



 
 
 
 
 
 

Contrato nº 03/2018 
 

Cláusula 6ª)  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E  REJEIÇÃO : 
 

O objeto de contrato será recebido, provisoriamente, pelo seu 
responsável para acompanhamento e, em definitivo, após comprovada, através de teste 
e ou vistoria, sua adequação aos termos contratuais, obedecidas as especificações e 
condições exigidas. Se o objeto de contrato for rejeitado pelas razões expostas, a 
Contratada deverá substituí-lo no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 
comunicação por escrito da Câmara Municipal de Matão - SP. 

 
Cláusula 7ª) – DA LEGALIDADE DOS SISTEMAS E PROGRAM AS (SOFTWARE) :  
 

A CONTRATADA assume total responsabilidade sobre a legalidade de 
todos os sistemas/programas (software), componentes, bibliotecas (dll), banco de dados, 
imagens, runtime, linguagens de programação, ferramentas de suporte e manutenção de 
programas/bancos de dados, e todos os demais recursos de programação (software) 
internos e externos utilizados pelos sistemas contratados envolvidos na implantação, 
execução e manutenção do sistema contratado. 
 
Cláusula 8ª) – DAS ATUALIZAÇÕES (UPGRADES) E NOVAS VERSÕES DOS 
SISTEMAS: 
 

A CONTRATADA deverá fornecer à Câmara Municipal de Matão todas as 
atualizações e novas versões do(s) sistema(s) ofertado(s), realizando todos os serviços 
de instalação, implantação, adaptação e conversão de dados, sem quaisquer ônus para a 
Contratante. A presente obrigação estende-se ao fornecimento, sem quaisquer ônus para 
a Contratante, de todos os programas (software, inclusive licenças de uso para banco de 
dados) necessários para o funcionamento das novas versões, independentemente da 
plataforma (sistema operacional, etc) utilizada. 
 
 
Cláusula 9ª) – DAS SANÇÕES :  
 

Pela inadimplência de qualquer das condições previstas no presente 
contrato, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor global 
do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e 8.883/94. 
 
Cláusula 10)  - DA RESCISÃO : 
 

Para a rescisão do presente contrato aplicam-se no que couber as 
disposições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

No caso de rescisão amigável fica assegurado à Câmara Municipal de 
Matão o direito  de exigir a continuidade do contrato por um período de 90 (noventa dias ) 
a fim de evitar brusca interrupção.   
 
Cláusula 11) – DA ALTERAÇÃO: 
 

 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, 
sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 
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Cláusula 12) -  DO FORO : 
 

Fica eleito o foro desta Comarca de Matão, com exclusão de outro 
qualquer para dirimir as questões oriundas deste contrato, que não forem resolvidas por 
via administrativa. 

 
Cláusula 13) – DISPOSIÇÕES FINAIS : 
 

Fica fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de  
transcrição, as demais cláusulas e condições da Tomada de Preços nº 01, de 05 de 
março de 2018 e seus Anexos, bem como a proposta e declarações da  
“CONTRATADA”, que devidamente rubricadas se encontram arquivadas na Câmara 
Municipal de Matão.  

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

contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e para um único efeito de direito, na presença 
de duas testemunhas adiante assinados. 

 
 

Matão, aos 04 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

CONTRATANTE 

PROCESS SOLUTIONS TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA EIRELLI – EPP  

JOSÉ ORESTES BOZELLI 
CONTRATADA 

 
 
 

DANIEL JOS É BARROS DE TOLEDO  
RG 20.320.379 – SSP/SP 

MARCO ROGÉRIO ROMANELI  
7.537.981 – SSP/SP 

 
 

 
VISTO E APROVADO 
Procuradoria Jurídica 


