
CNPJ. 74.354.168/0001-31 

Novaís-SP 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2015, 
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS E A EMPRESA 4R SISTEMAS & 
ASSESSORIA L TOA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA 
ÁREA DE 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 Rua João Cantarem Serrano nº. 275, na cidade de Novais, 
representada pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. MANOEL CABRERA PERES, portador 
do RG nº. 12.534.495-8 e do CPF/MF nº. 029.657.258-65, doravante simplesmente designada 
CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa 4R SISTEMAS & ASSESSORIA L TOA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 05.081.873/0001-90, estabelecida"à Rua João Francisco Menezes, 154, Jardim 
Brasil, CEP 18.540-000, na cidade de Porto Feliz-SP, neste ato representada pelo sócio, Sr. 
MIGUEL. ARCANJO FRANÇA, portadmr do CPF:., .. n11 044.448.658-57 e do RG. nº 15.494.953-X, 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, livres e isentos de quaisquer 
constrangimentos, nos termos d_qs incisos li do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações ppsteriores, fazem a presente prorrogação e ratificação do Contrato de 
nº 05/2015, firmado em, 01 de dezembro de 2015; objetivando a execução de serviços de 
especializados em desenvolvimento e locação de sistema de informática, firmado com respaldo no 
Processo de Licitação nº 0$/2015, na Modalidade Convite sob o nº 02/2015, por meio das cláusulas 
e condições declinadas uti i'iifra: ~ 

· .. CLÃUSUJ:.A PRIMEIRA,... 90 OBJETO 

1.1. - O pr9senJe instrumente;> t~.m . por objeto prorrogar a vigência do contrato de 
prestação de serviços subscrito pelas partes em 01 de dezembro de 2015, cujo objeto é a 
impla,ntação e manuten~o d~~istemas informatizados para apoio gerencial e operacionalização de 
serviços nas seguintes áreas de Orçamento, Contabilidade Pública, Portal da Transparência, 
Administração de Pessp_al, Qa,m.pras e licitações, Almoxarifado e Patrimônio, onforme consta dos 
documentos exarados no processo supra e integrantes deste Termo, ratificando-se todas as demais 
cláusulas e condiÇ?es pr,evistas no ajuste ora prorr<?gado. 

CLÁUSULÁ SEGUNDA- DA VIGÊNCIA 

2.1. - O Termo de Contrato Administrativo nº 05/2015, a que se refere a cláusula primeira 
deste ajuste, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses contados a partir de 02 de dezembro de 
2016, ocorrendo o seu término em 01 de dezembro de 2017, sendo mantidos todos os demais 
direitos, obrigações, termos e condições constantes do termo original e do presente aditamento, 
inclusive o valor. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1.- O valor global para o período prorrogado, é de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil 
e quatrocentos reais), a serem pagos durante o período prorrogado, em 12 (doze) parcelas 
mensais de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos). 

3.2. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados no orçamento do presente exercício, sob a classificação 01.01 Câmara 
Municipal - 01 .031.0001.2001 Atividades do Poder Legislativo - Categoria Econômica 3.3. 0.39.11 
Outros Serviços de Primeiros Pessoa Jurí ·ca I Locação de ftware - Ficha nº 11. 
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3.3. Fonte de Recurso 01 Tesouro Municipal. 

CLÁUSULA QUARTA- DO FORO 

4.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1.- Fazem parté integrante do presente Termo Aditivo os atos e procedimentos 
constantes do Processo de Licitação nº 05/20J5 - Modalidade Convite nº 02/2015, em especial os 
termos e ajustes constante$.do .Contratei Administrativo Nº 05/Q015 e as normas contidas na Lei nº 

:;C;/". ' <\;- 'ii _ ~, (i ( _ e 

8.666/93 com suas. alteraçõ~ posteriores, indepe_ndentemente de transcrição. 
. 'h$ 

.. E por .estarém assim Justôs e contratado$, ass(ham o presente termo em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas·, i_nfra-assinadas. · 

Câ!Tlara Muni~ipaJ de Novais, 16 .d~_novembro de 2016. 

Testemunhas: 

fA.JOÃO CANTAREIRO SERRANO, 275 - CEP. 15 885-000 - CENTRO- FONE/FAX: (17) 3561-1279 e 3561-1288 
site: www.camaranovais.sp.gov.br e-mail: secretaria@camaranovais.sp.gov.br 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 05/2015; Contratante: Câmara Municipal de Novais-SP -
CNPJ. 74.354.168/0001-31; Contratada: 4R Sistemas & Assessoria Ltda - CNPJ. nº 
05.081.873/0001-90; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por 12 (doze) meses do Contrato nº 
05/2015 contados a partir de 02/12/2016, que tem por objeto a prestação de serviços 
especializados em desenvolvimento e locação de sistema de informática; Valor Global: R$ 
44.400,00; Recursos orçamentários: 01.01 Câmara Municipal - 01.031.0001 .2001 Atividades do 
Poder Legislativo - Categoria Econômica 3.3.90.39.11 Outros Serviços de Primeiros Pessoa 
Jurídica / Locação de Software - Ficha nº 11; Data da assinatura: 16/1112016. - Câmara Municipal 
de Novais, 16 de .riovêmbro de 2016.-MANOEL CABRERA PERES - Presidente da Câmara. 
PUBLIQUE-SE. .. 
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