
 

   
 

 

PRORROGAÇÃO Nº 06/2018 

 
2º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA LIZ 
SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP  

  
 

Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade  de Matão, 
Estado de São Paulo 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 Presidente Sr. APARECIDO DO CARMO DE SOUZA , 
brasileiro, casado, portador do RG nº 14.140.474 SSP/SP e do CPF nº 029.239.978-24, daqui   por   
diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE" , e de outro lado, a empresa LIZ 
SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP , com sede em Itapema – Santa Catarina, à Rua 238, nº 277, 
Sala 1, Bairro Meia Praia, inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35,  neste ato legalmente 
representada pelo sócio proprietário SR. CARLITO MELLO DE LIZ , portador do  RG nº 8/R -
220.562 SSP-SC, e do CPF sob o nº 181.488.089-53, adiante designada “CONTRATADA”  e 
perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado as 
seguintes cláusulas e condições:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – Item “C” do Termo de Referência base do  Pregão Presencial 

nº 02, 23 de marco de 2016, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos profissionais jurídicos 
especializados e de tecnologia da informação para realizar a compilação, indexação e 
consolidação de aproximados 6153 diplomas legais do Município de Matão, compreendendo Leis 
Ordinárias, Leis Complementares, Resoluções, Decretos Legislativos, Lei Orgânica e Regimento 
Interno, com provimento de hospedagem de dados/informações e todos os demais recursos 
necessários para a disponibilização dos referidos diplomas legais consolidados na rede mundial de 
computadores (Internet) para acesso público, conforme as especificações constantes no Anexo I -  
Termo de Referência do Edital; que: prevê que o  serviço de atualização ocorrerá pelo prazo de - 
no mínimo - 01 (um) ano, podendo ser renovado a critério das partes. O serviço será realizado 
independentemente do número de novos diplomas legais sancionados e enviados mensalmente e 
não poderá conter quaisquer restrições ao número de diplomas legais (mensal, anual, total, etc), 
acessos simultâneos realizados pelos internautas ou quaisquer outras características importantes 
para o perfeito funcionamento e cumprimento do objeto desta licitação. 

CLÁUSULA SEGUNDA  - O contrato será regido regida nos termos da Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 
2005. 

CLÁUSULA TERCEIRA  - O valor mensal pago pelo objeto deste contrato será de R$ 
1.005,20 (hum mil e cinco reais e vinte centavos), perfazendo o valor total do item (12 meses) R$ 
12.062,40 (doze mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos) 

 
CLÁUSULA QUARTA  - O prazo máximo para a efetivação do pagamento será em 10 

(dez) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, por meio de depósito em conta ou boleto, 
devidamente discriminada e atestada por servidor designado, sendo:  

 
A(s) nota(s) fiscal(is) eletrônicas deverá constar a descrição dos serviços, bem como o 

número do referido pregão (Pregão Presencial nº 02/2016). 
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Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

 
Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente 

solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  horas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência presente termo terá início em 12 de dezembro de 

2018 e término em 11 de dezembro de 2019.   
 
CLÁUSULA SEXTA  – Os preços constantes da presente contratação não poderão ser 

reajustados pelo prazo de 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 novo 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 SÉTIMA -  As despesas decorrentes da presente Licitação serão 

atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob despesa nº 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica, sendo oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do 
contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA  - 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. 

 
CLÁUSULA NONA – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das 

cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei 
nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA” , de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE” , acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital, será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas 
necessárias para a realização dos serviços no que se refere à contratação de pessoal e 
respectivos salários e encargos trabalhistas, transporte, alimentação, estadias e demais encargos; 
Prestar os serviços licitados, rigorosamente, nos prazos fixados no edital, sob pena de aplicação 
das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; Cumprir os prazos previstos neste contrato ou 
outros que venham a ser fixados pela Câmara Municipal de Matão; Manter, durante a vigência 
deste contrato, em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer esta contratação; Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados 
aos serviços por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do contrato; Providenciar a 
mão-de-obra qualificada e necessária à execução do objeto do contrato, fiscalizar e 
responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto dos serviços, cabendo-lhe, integralmente, o 
ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo Setor Competente 
da Câmara Municipal de Matão; Responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e sinistro, transporte, armazenamento e outros resultantes 
desta execução; Responsabilizar-se pela qualidade do serviço , inclusive por eventuais danos 
causados à CONTRATANTE  e Executar o serviço dentro do melhor padrão de qualidade e 
confiabilidade.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Além de 

outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, como também as 
previstas no Anexo I do Edital, são obrigações da Contratante: Notificar a CONTRATADA sobre 
qualquer irregularidade encontrada na execução o objeto deste contrato, fixando-lhe, prazo para 
corrigi-las e Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA - As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Fazem parte integrante deste contrato o Edital referente ao Pregão Presencial nº 
02/2016, seus anexos e proposta . 

 
NADA MAIS . Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular de contrato 

em 04 (quatro) vias de igual teor, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na 
presença de testemunhas. 

 
 

Matão, 06 de DEZEMBRO de 2018. 
 

 
 

                                                                 _________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
PRESIDENTE 

CONTRATANTE 

 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP 
CARLITO MELLO DE LIZ 

CONTRATADA 
 
 

   
      
 
                                                                                                              

DANIEL JOSÉ BARROS DE TOLED O  MARCO ROGÉRIO ROMANELLI  
RG Nº 20.320.379-SSP/SP         RG Nº 30.330.513-7SSP/SP 

   
 

 


