
TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE FAZEM 
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA PROCESS 
SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
EIRELI – EPP.  

 
 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), nesta  cidade  
de Matão, Estado de São Paulo, na 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-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ sob nº 
64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu Presidente, o SR. SANDRO 
APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro, casado, portador   do   RG nº  14.454.872/ 
SSP/SP e CPF nº 032.029.808-66, daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa  PROCESS SOLUTIONS TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA EIRELI – EPP, com sede nesta cidade de Matão, à Rua Orestes Bozelli, n° 110, 
Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 57.430.894/0001-77, neste ato legalmente representada pelo 
seu sócio proprietário 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  no   final qualificadas e 
assinadas, resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR,  o Contrato Original nº 
03/2014, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 
 
 

CLÁUSULA 1ª  - Fica, segundo este termo, prorrogado o  contrato 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 Edital.  

 

CLÁUSULA 2ª - O presente termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido de 05/03/2015 a 04/03/2016, podendo este prazo de execução ser prorrogado nos 
termos do artigo 57, inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores. A Câmara Municipal de 
Matão reserva-se o direito de prorrogar o contrato no todo ou em parte, desde que devidamente 
justificado. 

 
 

CLÁUSULA 3ª  - Os encargos   financeiros   decorrentes   do presente termo de 
prorrogação, 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 - Pela execução dos serviços 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$ 673,58 (seiscentos e setenta e três reais e 
cinqüenta e oito centavos), ITEM 6 – QoS (Quality of Service) E GARANTIA DE L ARGURA DE 
BANDA no valor de 137,19 (cento e trinta e sete reais e 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$ 549,05 (quinhentos e quarenta e nove 
reais e cinco centavos), sendo atribuído a este contrato o valor global de R$ 57.000,00 (cinqüenta 
e sete mil reais).  
 

PARÁGRAFO ÚNICO-  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.  

  
CLÁUSULA 5ª)  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições 

do Contrato Original nº 03/2014, referente a Tomada de Preços nº 01, de 20 de janeiro de 2014. 
 

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

DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 04 de março de 2015. 
 

 
 
                                                                                     ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO   
SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH  

 PROCESS SOLUTIONS TECNOLOGIA  E 
INFORMÁTICA EIRELI – EPP 

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 JOSÉ ORESTES BOZELLI  

 
 
 

  

 
   
ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA                      C ARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
       RG Nº 18.986.265-8 SSP/SP                                           RG Nº 18.334.064-4 SSP/SP 
 
 
 
 
 
VISTO E APROVADO: - PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
 


