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TERMO DE CONTRA TO Nº 07/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂM1~--wtYNICl~ 1t5t 
NOVAIS E A EMPRESA 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, TENDO COMO OBJETO 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA. 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVAIS, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 74.354.168/0001-31 , com 
sede à com sede à Rua João.Cantareiro Serrano, nº 275, Centro, CEP: 15.885-000, na cidade de 
Novais, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente a Mesa Diretora, Sr. 
DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE, portador do RG nº. 44.966.351-6 SSP/SP e do CPF/MF 
nº. 449.309.548-27, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
Empresa 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ. sob o nº. 
36.729.529/0001-98 e Inscrição Municipal na cidade de Porto Feliz - SP sob o nº. 
36729529000198, com sede à Praça Francisco Menezes nº 138, Casa B, Jardim Brasil, CEP: 
18.540-000, na cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo sócio, Sr. 
RENE SOARES CHAGAS portador do CPF. nº 080.525.568-05 e da Carteira de Identidade RG. 
nº 18.647.029-0, de ora em diante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado, 
com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a execução de prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados de acordo com o art. 13 desta Lei, firmado com 
respaldo no Processo Administrativo de Contratação nº 06/2020 - Modalidade Convite nº 01/2020 
e por toda a legislação aplicável à espécie, subordinando-se, ainda, às cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· OBJETO DO CONTRA TO 
Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), dos seguintes 
sistemas integrados de gestão pública: Orçamento, Contabilidade Pública, Portal da 
Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Compras e Licitações, 
Almoxarifado, Patrimônio e Controle Interno, além dos seguintes serviços complementares: (1) 
serviços de implantação, instalação e configuração, (li) apoio técnico a distância, (111) atualização e 
manutenção dos sistemas e (IV) manutenção dos programas e banco de dados, conforme 
requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR/DO PAGAMENTO/ DA DOTAÇÃO 
1 - A contratante pagará a contratada pela prestação dos serviços contratados o valor total de R$ 
R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) dividido em parcelas mensais de R$ 
4.100,00 (quatro mil e cem reais) para os sistemas. 
1 - O pagamento mensal será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da NF 
correspondente à prestação dos serviços. 
li - Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo 
mencionada, do orçamento de 2020 e futuros, suplementadas se necessário. 
01 - Poder Legislativo 
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal 
Categoria Econômica: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Projeto/Atividade: 01.031.0001 .2001 Atividades do Poder Legislativo~ 
IV - Fonte de Recursos 01-Tesouro Municipal. ~ _ 
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CLÁUSU~ TERCEIRA - DO P~O PARA EXECU:::: ~BJETO DO t:: ~ I : ~ . . . . . 
1 - O prazo de Contratação será de 12 (doze) meses contados a partir de 02 de dezembro de 
2020, ocorrendo seu término em 30 de novembro de 2021 , que por interesse e critério das partes, 
poderá ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses conforme termo IV do art. 57 da 
Lei 8.666/93, mediante consentimento de ambas as partes, devendo ser mantidas as mesmas 
condições pactuadas. 
li - No caso de prorrogação, após o prazo de 12 (doze) meses, o preço pactuado poderá ser 
reajustado pelo índice anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro índice 
oficial que venha substituí-lo. 
Il i - A proponente vencedora deverá por todo o período do contrato, prestar os serviços, na forma 
como foram propostos. 

CLÁUSULA QUARTA - SANÇÕES 
1- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente; em virtude da não aceitação 
da primeira convocada. 
li- Pero descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 

a) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
./ superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, por 

dia de atraso; 
./ Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o 

valor do objeto não entregue. 
Ili- O descumprimentb de qualquer das cláusulas aqui avençadas, constituirá motivo justo para 
parte lesada rescindir o presente contrato, sem obrigação a indenização. Neste caso, a parte 
lesada tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar por ofício o infrator, o rompimento do 
contrato, com as causas que o ocasionaram, tomando por fulcro a Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS TRIBUTOS 
1- São de responsabilidade da CONTRATADA os tributos federais, estaduais e municipais que 
incidam ou venham a incidir nos serviços que executar por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS 
1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato. 

CLÁUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
1 - A contratada poderá a qualquer tempo, e desde que haja autorização expressa da Contratante, 
transferir ou ceder os seus direitos, títulos, ou interesses que possa ter em decorrência deste 
contrato, no todo ou em parte, para empresas do mesmo grupo econômico, ou em função de 
reestruturação societária, cisão e incorporação, inclusive seus créditos, mediante comunicação à 
Contratante, na qual conste a indicação de todos os dados qualificadores da essoa que passará 
a ocupar a posição de Contratada. 
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11 - A transferência e a cessão previstas no item anterior estão proibidas cas.:.,t.;.,~~~ ~ffl:.,_.·_···_· -····-· ""' ....... · 
qual se transferir ou se ceder, não estiver habilitada nos moldes do artigo 2 
pertinentes à presente contratação, ou não atender às exigências do Edital. 

CLÁSULA OITAVA-DA VINCULAÇÃO 
1- O presente contrato está vinculado à proposta da CONTRATADA, bem como o Convite nº 
01 /2020 do Processo Licitatório nº 06/2020. 

CLÁUSULA NONA- DO FORO 
1- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapu_ã - Estado de São Paulo, para dirimir as questões 
oriundas ou relativas à execução deste contrato, não resolvidas na esfera Administrativa. 

E por se acharem justas e contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o 
presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais. 

Câmara MuniciP-§1I d_e Novais, 26 de novembro de 2020. 

M!J I IPAL DE NOVAIS 
C RATANTE 

DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE - PRESIDENTE DA CÂMARA 

Testemunhas: 

4R TECNOLOG~ FORMAÇÂO LTDA 
CONTRATADA 

RENE SOARES CHAGAS - Sócio Administrador 

2ª _________ _,,__ ----."'--.+---.,,E 

Nome: Marcelo Giraldo Rodri es ct ~ ttlldl 

CPF:- 144.032.888-98 e RG º. 
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