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Câmara de Suzano 
Contrato

N° 023/2020

TERMO CONTRATUAL FUNDA

MENTADO NO ART. 25, INCISO “I”, 

DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 EM QUE 

FIGURAM, COMO CONTRATANTE, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO E, 

COMO CONTRATADA, KENTA 

INFORMÁTICA S/A, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E 

STREAMING AUDIOVISUAL DAS 

SESSÕES PLENÁRIAS POR TEMPO 

DETERMINADO (DRS PLENÁRIO 

LIMITED).

Figuram como partes no presente termo, sendo:

CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder legislativo 

municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n° 51.364.933/0001-07, sediada na Rua Três Poderes, n° 65, 

Bairro de Jardim Paulista, Município de Suzano - SP, CEP 08675-225, neste ato devidamente 

representada pelo seu Presidente, o Exmo. Senhor Vereador JOAQUIIÚI ANTONIO DA ROSA 

NETO, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula da identidade, RG, n° 12.901.467-9, 

SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 064.798.678-74, residente e domiciliado na Rua Joaquim Garcia 

de Souza, n° 602, Bairro de Vila Amorim, Comarca de Suzano, SP, CEP 08610-120;

E, de outro, sendo:
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CONTRATADA: KENTA INFORMÁTICA S/A., sociedade empresária 

inscrita no CNPJ sob o n° 01.276.330/0001-77, com sede na Rua Riachuelo, n° 1098 -Conjunto 

1201, Centro Histórico, Capital, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-272, neste ato, 

representada pelo seu Diretor Presidente, o Sr. Carlos Antenor Barrios, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da cédula de identidade, RG, n° 1002193678, SSP/RS, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 163.825.360-91, domiciliado no endereço retro, têm entre si justa e contratada a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E STREAMING AUDIOVISUAL 

DAS SESSÕES PLENÁRIAS POR TEMPO DETERMINADO (DRS PLENÁRIO LIMITED), a qual 

se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E STREAMING AUDIOVISUAL DAS SESSÕES PLENÁRIAS 

POR TEMPO DETERMINADO (DRS PLENÁRIO LIMITED), em conformidade com a proposta 

P20043, de 22 de julho de 2020.

1.2. O objeto deste termo contratual poderá sofrer os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência da CONTRATANTE, nos termos do art. 65 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A fundamentação legal da presente contratação reside no art. 25, inciso I, da Lei Federal n° 

8.666/93, consubstanciada pelo Parecer Jurídico 035/2020, de 18 de agosto de 2020.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Contratual possui duração de até 36 (trinta e seis} meses, vigendo de 26

de agosto de 2020 a 25 de agosto de 2023.

3.2. A duração do contrato decorrente do presente procedimento de ínexigibilidade terá validade, 

nas formas do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA
DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objetos do 

certame do qual este contrato decorre, a importância de R$ 224.022,60 (duzentos e vinte e quatro 

mil e vinte e dois reais e sessenta centavos), sendo 01 (uma) entrada de R$ 40.861,80 (quarenta 

mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) e 36 (trinta e seis) parcelas iguais e 

sucessivas de R$ 5.087,80 (cinco mii e oitenta e sete reais e oitenta centavos), em conformidade 

com a proposta P20043, de 22 de julho de 2020.

4.2. As notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA deverão discriminar os serviços 

prestados.

4.3. O pagamento da entrada será feito pela CONTRATANTE no prazo de vencimento das notas 

fiscais/faturas correspondentes, depois de conferida e atestada a execução do(s) serviço(s), na 

Diretoria de Contabilidade e Orçamento, após conferência e atestação por partedo Encarregado 

de Manutenção de Hardware da CONTRATANTE, sendo que tais documentos deverão ser 

apresentados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do vencimento para conferência 

e provisão do respectivo pagamento.
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4.4. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para 

o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação 

apresentada.

4.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento 

ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

4.6. Os pagamentos que alude os parágrafos “4.3” e “4.4” serão realizados mediante depósito 

bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

4.7. Havendo atraso no pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE caberá correção 

monetária e juros de mora de 0,33% ao dia sobre a inadimplência até a sua efetiva quitação.

4.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação prevista neste Contrato. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento 

de preços ou a correção monetária.

4.9. O valor global mencionado nesta Cláusula abrange todas as despesas com administração, 

mão-de-obra, suporte técnico, leis sociais, trabalhistas e fiscais, seguros, todos os tributos 

incidentes e demais encargos, enfim, todo o necessário para a execução dos serviços, objeto do 

presente Contrato.

4.10. Nos termos do artigo 65, II “d”, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação 

que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

administração para a justa remuneração das peças fornecidas, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
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ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 

álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA QUINTA
DO REAJUSTE

5.1. Havendo prorrogação do Contrato, os preços dos serviços oferecidos pela CONTRATADA 

poderão ser reajustados proporcionalmente à variação do IPC da FIPE, ou, na falta deste, pelo 

IGPM da FGV, ou, na falta de ambos, por índice do Governo Federal que reflita a perda do poder 

aquisitivo da moeda ou do registro dos preços de insumos, obedecendo-se aos critérios e 

periodicidade dispostos na legislação federal em vigor disciplinadora da matéria.

CLÁUSULA SEXTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos da 

CONTRATANTE, consignados na dotação 17.17.17 01.031 7040 4051 3.3.90.39 - Outros 

serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento contratual, as 

seguintes:

7.2. Assegurar à CONTRATADA o recebimento dos créditos decorrentes do adimplemento de
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suas obrigações.

7.3. Fornecer todas as informações, esclarecimentos e as condições necessárias à plena 

execução do objeto do presente ajuste.

7.4. Permitir o livre acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências da Casa Legislativa 

relacionadas a execução do objeto desta avença, em horários previamente estabelecidos, 

colaborando para tomada de medidas necessárias à prestação dos serviços.

7.5. Promover, através de seu Encarregado de Manutenção de Hardware, o acompanhamento e 

fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as falhas 

detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 

parte da CONTRATADA, inclusive fixando-lhe, por escrito, prazo para corrigir os defeitos, 

irregularidades ou falhas constatadas no fornecimento contratado.

7.6. Facilitar o acesso às informações disponíveis, que forem necessárias ao andamento das 

atividades;

7.7. Não assumir qualquer responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária em relação aos 

empregados e prepostos, equipamentos, materiais e subcontratações da CONTRATADA.

7.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Durante a execução deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:
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8.1. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas.

8.2. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no 

fornecimento dos serviços.

8.3. Entregar as licenças de uso no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar a partir da 

assinatura deste contrato.

8.4. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas 

exigidas.

8.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

8.6. Comunicar à CONTRATANTE por escrito, qualquer dificuldade eventual que inviabilize a 

execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil.

8.7. Cumprir, durante a execução deste instrumento, todas as leis e posturas federais, estaduais 

e municipais pertinente ao mesmo.

8.8. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato a terceiros.

8.9. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos 

serviços salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam 

comunicados à CONTRATANTE no prazo máximo de, até, 48 (quarenta e oito horas) da ocorrência.

8.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, taxas, encargos e impostos, alvarás e
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qualquer despesa que vier incidir sobre o serviço, bem como qualquer responsabilidade no 

tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referente ao pessoal contratado 

pela CONTRATADA.

8.11. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá- 

la na execução do contrato, conforme, previsto no art. 68 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de equipamentos empregados, conforme previsto no art. 69 da Lei Federal n° 

8.666/93, no prazo de até 7 (sete) dias corridos após a referida entrega/prestação.

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES E PENALIDADES

9.1. Sem prejuízo da responsabilidade civil, a CONTRATADA sujeitar-se-á em caso de 

inadimplemento de suas obrigações a:

a. Multa de 0,33% (trinta e três décimos porcento) ao dia, até o 30° (trigésimo) 

dia de atraso, injustificado, sobre o valor mensal vigente dos serviços de 

manutenção não executados;

b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço não executado, no 

caso de atraso superiora 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento 

da nota de empenho e rescisão do contrato.

c. Retenção do pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto

à CONTRATANTE.
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9.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do contrato ou parcela de pagamento 

relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.

9.3. Independentemente das penalidades aqui previstas, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 

n° 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Indenização à contratante da diferença de custo para contratação de outra 

licitante;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração direta, indireta e fundacional do Município 

de Suzano, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração 

direta, indireta e fundacional do Município de Suzano, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.4. A aplicação de uma sanção ou penalidade não exclui a aplicação de outra(s), 

cumulativamente ou não, bem como não exime a CONTRATADA das demais cominações 

legalmente estabelecidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA
DA NOVAÇÃO

10.1. A abstenção, pela CONTRATANTE, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 

neste contrato, por mera liberalidade ou a ocorrência de descumprimento de qualquer obrigação 

da CONTRATADA, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que 

poderá ser exigida a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação de sanções e penalidades 

previstas na CLÁUSULA NONA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar o objeto do presente contrato.

11.1.1. Na hipótese de serviços complementares que, por sua natureza, reclamem 

execução por terceiros, fica a CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, 

direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação 

imediata das atividades de subcontratação, quando solicitado pela CONTRATANTE.

11.2. Desde que por motivos de alteração socíaf, fusão, cisão ou incorporação da 

CONTRATADA, fica facultado à CONTRATANTE admitir a transferência total ou parcial do 

presente objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
DAS COMUNICAÇÕES

12.1. Todas as comunicações, relativas ao presente contrato, serão consideradas como 

regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama no
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endereço indicado no preâmbulo deste instrumento.

12.2. Também serão consideradas como regularmente efetuadas as comunicações feitas através 

de fac-símile com comprovação de recebimento, bem como aquelas efetuadas por e-mail entre 

ambos os prepostos da CONTRATANTE e da CONTRATADA, desde que contendo solicitação 

de confirmação de leitura.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
DA RESCISÃO

13.1. A rescisão se dará:

a. por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e 

atualizações posteriores.

b. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

c. por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.

d. por decretação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, dissolução 

judicial ou qualquer alteração social da CONTRATADA que prejudique a sua 

capacidade de executar fielmente o presente contrato, a critério da

CONTRATANTE.

13.2. Os casos de rescisão serão formaimente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
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fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÊCIMA-QU ARTA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização 

deste contrato, aí incluídas, inclusive, as decorrentes de sua publicação, nos termos da lei.

14.2. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, além da proposta 

apresentada, todos os demais documentos pertinentes juntados ao respectivo processo 

administrativo, independentemente de transcrição.

14.3. Quando solicitados pela CONTRATANTE, serão prontamente apresentados o certificado 

de regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União e o comprovante de regularidade junto ao INSS.

14.4. Será admitida a demonstração de regularidade fiscal também por meio de certidão positiva 

com efeitos de negativa, nas formas da Lei.

14.5. O presente contrato reger-se-á na Lei Federal de Licitações e, subsidiariamente, na Lei 

Federal n° 8.078/90 e demais normas de direito aplicáveis.

14.6. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉÇIMA-QUINTA
DO FORO
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15.1. Fica eieito o foro de Comarca de Suzano, Estado de São Paulo para a solução de qualquer 

pendência relativa a este instrumento, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa 

ser resolvida de comum acordo entre as partes.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 4 (quatro) 

vias de igual teor e forma e para um só efeito e na presença das testemunhas de costume.

Suzano, 21 de agosto de 2020.

CAMA
Ver. Joa ,

ilÇJPAL DE SUZANO
ítônio da Rosa Neto

Presidente

KENTA INFORMÁTICA S/A.
Sr. Carlos Antenor Barrios

Diretor Presidente

Testem unhas:

Assinatura: /? Assinatura:

Nome: Américo Mamoru Hayashi 
Cargo: Chefe de Serviços Cadastrais 
RG: 34.910.569-8 SSP/SP
CPF: 311.627.368-52

Nome: Rodrigo Pires Deiia Nina 
Cargo: Gestor de Patrimônio 
RG: 40.109.258-6 SSP/SP
CPF: 338.812,348-96
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: KENTA INFORMÁTICA S/A. CNPJ n°: 01.276330/0001-77
Contrato n°: 023/2020

Obj eto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOL UÇÃO PARA GRA VA ÇÃO E STREAMING A UDIO VISUAL 
DAS SESSÕES PLENÁRIAS POR TEMPO DETERMINADO (DRS PLENÁRIO LIMITED).

Prazo: 36 (trinta e seis) meses.

Valor (R$): R$ 224.022,60 (duzentos e vinte e quatro mil e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do TCESP, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, 
de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Suzano, 21 de agosto de 2020.

CAMAR.
Ver. Jo

%!_ DE SUZANO 
Lntônio da Rosa Neto

Presidente

“KENTA INFORMÁTICA S/A.
Sr. Carlos Antenor Barrios

Diretor Presidente

E-mail institucional:
presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br

E-mail pessoal:

joaquimrosa@camarasuzano.sp.gov.br

E-mail institucional:
kenta@kenta. com. br

E-maii pessoal:

barrios@kenta.com.br
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Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n°. 65 — Jardim Paulista — Suzano - SP — CEP 08675-225 

Fone; (11) 4744-80722-Fax; (11)4748-2886

Contrato n° 023/2020 
KENTA - DRS Plenário

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara%40camarasuzano.sp.gov.br
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mailto:barrios%40kenta.com.br
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ANEXO LC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: KENTA INFORMÁTICA S/A. CNPJ n°: Oi.276.330/0001-77
Contrato n°: 023/2020

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E STREAMING AUDIOVISUAL 
DAS SESSÕES PLENÁRIAS POR TEMPO DETERMINADO (DRS PLENÁRIO LIMITED).

Prazo: 36 (trinta e seis) meses.

Valor (R$)‘. RS 224.022,60 (duzentos e vinte e quatro mil e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Nome: JOAQUIM ANTONIO DA ROSA NETO
Cargo/Função: Vereador, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.° 064-798.678-74 RG n?jl2.901.467-9, SSP/SP
End.: Resid.: Rua Joaquim Garcia de Souza, n® 602-Vila Amorim - Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 -Suzano/SP.
Telefcne(s): (í 1) 4744-8000 (11) 4744-8010_______________________
E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br joaquimrosa@camarasuzano.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AREQUlStCQES DEDOCUMENTQS_DOÁTCESP

Nome: ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
End. do órgão/Depto: Rua Três Poderes, 65- Suzano/SP. CEP 08675-225. 
Telefone: (11) 4744-8001 / (11) 4744-8072____________________________
Emaii: jaquel@camarasuzano.sp.gov.br

Suzano, 21 de agosto de 2020.

marasuzano.sp.gov
mailto:presidentecms%40camarasuzano.sp.gov.br
mailto:joaquimrosa%40camarasuzano.sp.gov.br
mailto:jaquel%40camarasuzano.sp.gov.br
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ANEXO LC-03
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: KENTA INFORMÁTICA S/A. CNPJ n°: 01.276.330/0001-77
Contrato n°: 023/2020

Objeto: PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E STREAMING AUDIOVISUAL 
DAS SESSÕES PLENÁRIAS POR TEMPO DETERMINADO (DRS PLENÁRIO LIMITED).

Prazo: 36 {trinta e seis) meses.

Valor (RS): R$ 224.022,60 (duzentos e vinte e quatro mil e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,

sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente inexigibiíidade 

de licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Suzano, 21 de agosto de 2020.

Ver. JOA< 'MO DA ROSA NETO

E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br joaquimrosa@camarasuzano.sp.gov.br
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Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n°. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072 - Fax: (11) 4744-8073

Contrato n° 023/2020
KENTA - DRS Plenário
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KENTA INFORMÁTICA SA
CNPJ: 01.276.330/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd‘ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:21:15 do dia 14/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2021.
Código de controle da certidão: 377D.C406.C109.4E1A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. s

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KENTA INFORMÁTICA SA
CNPJ: 01.276.330/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 18:25:17 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2021.
Código de controle da certidão: 2E3D.F310.6029.1D12 ^'"'7)
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documentox^C//
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CAIXA ECGNÕfcUCA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 01.276.330/0001-77

Razao kenta informática sa 
Social:

Endereço- R riachuelo 1098 conj 1201 / centro historico / porto 
ALEGRE / RS / 90010-272

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/08/2020 a 18/09/2020

Certificação Número: 2020082001223537295339

Informação obtida em 20/08/2020 18:19:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa. g o v. br

1 ofl 20/08/2020 18:19

gov.br/con
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- ?■
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: KENTA INFORMÁTICA SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.276.330/0001-77
Certidão n°: 20568710/2020
Expedição: 20/08/2020, às 18:20:33
Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que KENTA INFORMÁTICA SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) 
no CNPJ sob o n° 01.276.330/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou era 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e suy&stões : cndtíats L .jus.br

http://www.tst.jus.br


PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: 18/11/2020

Nome: KENTA INFORMÁTICA S.A.
CNPJ: 01.276.330/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser 
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos 
não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 
de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, 
lançados até 14 de agosto de 2020.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da 
certidão negativa.

Certidão emitida em 20/08/2020 às 18:21:38, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 
01/2019 e 04/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 01.276.330/0001-77 e o código de 
autenticidade 039801398FCF

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf


ESTADO DO RfO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal n° 0015371089

Identificação do titular da certidão:

Nome: KENTA INFORMÁTICA SA

Endereço: RUA RIACHUELO, 1098,1201
CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.276.330/0001-77

Certificamos que, aos 20 dias do mês de AGOSTO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDÃO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arroiamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 1W 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. \jxj

Esta certidão é válida até 18/10/2020. ' \

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0025158414
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .

https://www.sefaz.rs.gov.br

