
Prorrogação nº 03/2017 

 
3º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA NBS PRODUTOS 
PARA INFORMÁTICA CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA. 

 
 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezesseis), 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 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, PRORROGAR,  o Contrato 
Original nº 05/2014, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 

 
CLÁUSULA 1ª) - Fica, segundo este termo, prorrogado o prazo para 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 da 
Licitação: 

 
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 termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido entre 07/04/2017 à 06/04/2018, podendo ser prorrogado nos termos no artigo 57, 
inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

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. 
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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 o valor global do 
contrato de R$ 123.279,61 (cento e vinte e três mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e 
um centavos). 
 

CLÁUSULA 5ª) - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original nº 05/2014, referente à Tomada de Preços nº 02, de 28 de janeiro 
de 2014. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 2º 

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, perante as testemunhas abaixo. 
 
 

 
Matão, aos 06 de abril de 2017. 

 
 
 
 
 
                                                                                     ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

   CONTRATANTE 

 NBS PRODUTOS PARA INFORMÁTICA 
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 

RICARDO LOPES SANCHEZ 
CONTRATADA 

 

   
   
 
 
 
 
 

ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA  CARLOS 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 CÃMARA MUNICIPAL DE MATÃO  

 
 


