Estado de Sao Paulo

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 10/2016
LOCACAO DE SOFTWARE, IMPLANTA^AO E
PRESTACAO DE SERVI£OS CONSEQUENTES
Pelo presente instrumento publico de contrato administrativo de locatpao de

softwares de informatica e demais a9oes conseqiientes, de um lado
CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA, com personalidade judiciaria
de direito publico interno, com sede a Rua Reverendo Paes D'Avila n.°
374, Municipio de Bertioga, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 68.021.534/0001-38, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo seu Presidente, Ver. LUIS HENRIQUE
CAPELLINI, portador do RG n° 12.346.878-4, e de outro lado, a firma
CECAM
CONSULTORIA
ECONOMICA,
CONTABIL
E
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/C LTDA, inscrita sob o CNPJ n.°
00.626.646/0001-89, com sede na cidade de Barueri/SP, sito a Alameda
Araguaia 1293 - conjunto 503, neste ato representada pelo Sr. FRED
ANDERSON SCANDIUZZI, portador do CPF n.° 986.464.006-20
doravante designada CONTRATADA, tern justa e contratado o que segue:

Clausula l.a - Constitui objeto deste contrato a prestacao de servicos de
locacao de software, servico de conversao de dados, implantacao,
capacita9ao e suporte tecnico mensal a ser feito pela CONTRATADA para
a CONTRATANTE, visando a prestacao de servicos para fornecimento e
manutencao de sistemas informatizados (programas de informatica) para a
realiza5ao de servicos tecnicos especializados de modernizagao e gestao
piiblica, visando atender as areas de: Portal da Transparencia; or9amento
programa; Execu9ao Or9amentaria, Contabilidade Publica e Tesouraria;
Administra9ao de Pessoal; Almoxarifado com controle da movimenta9ao
por codigo de barras; controle de patrimonio; controle de frota; processo
legislativo e Informa9oes gerenciais, abrangendo ainda os servi9os
derivados de conversao de dados, implanta9ao e capacita9ao do quadro de
pessoal, suporte tecnico e manuten9ao mensal, atendendo as especifica9oes
contidas no Edital Pregao 003/2.016 - Anexo I - Memorial
descritivo/termo de referencia, como se aqui estivesse transcrito, que para
todos os efeitos legais, a CONTRATADA declara conhecer, aceitar e
atestar que podera realizar na sua integralidade.
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA implantara os sistemas de
informatica, inclusive com a conversao de dados necessarios, nas
dependencias da CONTRATANTE, e ainda treinara os funcionarios
daquela para utiliza9ao dos mesmos.
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Paragrafo

Segundo

-

A

CONTRATADA

respondera

a

todos

os

questionamentos da CONTRATANTE, sem limites de horas mensais sem
qualquer custo.
Paragrafo Terceiro - Caso a CONTRATADA nao consiga resolver as

duvidas e problemas da CONTRATANTE por telefone ou de forma
virtual, devera comparecer na sede da CONTRATANTE em ate 48 horas
apos o chamado.
Paragrafo Quarto - Durante a vigencia do contrato serao capacitados, para

uso do sistema informatizado, o numero de servidores indicados pela

CONTRATANTE na tabela prevista no inicio do Anexo I do Edital do
Pregao 03/16, de
forma a garantir a adequada e plena utilizacao do
sistema informatizado oferecido, em grupos de no minimo 5 (cinco) e no
maximo 10 (dez) servidores.
Paragrafo Quinto - A CONTRATADA devera atualizar e customizar,
sem custo para a CONTRATANTE, os programas de informatica locados,

sempre

que

houver

alteracao

da legislacao

aplicavel

ao

respectivo

programa, em especial normas e portarias do Egregio TCE-SP, normas
contabeis, normas da lei de responsabilidade fiscal, da legislacao trabalhista
ou do regime juridico dos funcionarios publicos de Bertioga, bem como
alteracao do sistema do AUDESP e outras pertinentes, sempre com o
objetivo de atender as obrigacoes da CONTRATANTE perante os demais
orgaos de controle.

Paragrafo Sexto - O prazo para atualizacao e customizacao dos sistemas
sera de ate 05 (CINCO) dias uteis.
Clausula 2.° -

A CONTRATADA declara conhecer detalhadamente as

especificacoes do objeto e declara reunir condicoes de locar os sistemas de
informatica aptos a realizacao da integralidade do objeto, em estrita

observancia com o indicado nas especificacoes e na documentacao levada a
efeito pela licitacao por meio do Edital de Pregao Presencial n° 03/2016 incluindo seus anexos.

Paragrafo Primeiro - Como decorrencia dos servi9os mencionados, a
CONTRATADA se obriga a fornecer a CONTRATANTE os sistemas
informatizados propostos, conforme memorials descritivos na licitacao
supra e que fazem partes integrantes deste contrato, independente de sua
transcricao.

Paragrafo Segundo - Fica estipulada uma multa no valor de 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato, sendo este apurado sobre o valor
mensal pago (clausula 3.°) multiplicado pelo numero de meses de vigencia
do contrato, caso a CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias nao
consiga realizar com exito todo o objeto do presente contrato.
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Clausula 3a - A CONTRATANTE pagara por mes a CONTRATADA

pela locacao dos softwares, pela manutencao dos sistemas de informatica
contratados e pelo suporte tecnico e por todas as demais obrigacoes
assumidas neste contrato, o valor total de R$ 40.850,00 (quarenta mil,
oitocentos e cinquenta reais), correspondendo a soma de todos os programa

de informatica, sendo o valor unitario de locacao de cada programa de
informatica:
a) Portal da transparencia - R$ 3.850,00 (tres mil, oitocentos e cinquenta reais);
b) Orcamento-Programa, Execucao Orcament&ria, Contabilidade Publica e
Tesouraria - R$ 8.785,00 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais);
c) Administracao de Pessoal - R$ 8.785,00 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco
reais);
d) Controle de Patrimonio - R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais);

e) Controle de Frota - R$ 1.565,00 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais);
f) Almoxarifado com Controle da Movimentacao por Codigo de Barras- R$
3.925,00 (tres mil, novecentos e vinte e cinco reais);
g) Processo Legislativo - R$ 8.785,00 (oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais); e,

h) Informacoes Gerencias - R$ 3.895,00 (tres mil oitocentos e noventa e cinco reais).

Paragrafo Primeiro - No valor previsto nesta clausula estao inseridos

todos os custos aptos a formacao e locacao do produto, sejam de quaisquer
especies, civil, trabalhista, tributario, previdenciario e etc, nao podendo ser
pleiteado nenhum outro pagamento sob esse titulo.
Paragrafo Segundo - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA

uma unica parcela no valor de R$ 26.125,00 (vinte e seis mil, cento e vinte
e cinco reais) para implantacao nos seus computadores, conversao de dados

e treinamentos de seus servidores conforme previstos no edital do pregao
03/2016, em ate 10 dias apos a implantacao, conversao e treinamento,
mediante nota fiscal/fatura.
Clausula 4° - A vigencia do presente contrato sera de 24 (vinte e quatro
meses), contados a partir de 02 de maio de 2016, podendo ser prorrogado

por acordo das partes a CONTRATANTE, ate o limite previsto no inciso
IV, do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93.

Paragrafo Unico - O contrato podera ser reajustado a cada ano, a criterio
da CONTRATANTE pelo indice do IPCA, ou outro que legalmente vier a
substitui-lo.
Clausula 5.a - Objetivando a conversao de dados no futuro, ao final do
contrato a ser firmado a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE

os arquivos com os respectivos layouts, dicionario de dados e tabelas de

relacionamento, com as descricoes de cada campo em formato TXT ou
DBF.
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Clausula 6.a - Sao obriga9oes da CONTRATADA:

I - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execu9ao do contrato.

II - Responsabilizar-se por todas as despesas acessorias, ressalvadas
aquelas definidas como sendo de atribui9ao da CONTRATANTE.
III - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constitui9ao Federal.

IV - Executar os servi9os objeto deste contrato nas condi9oes previstas no

instrumento convocatorio, seus anexos, e na respectiva proposta, e valores
definidos por lances e negocia9ao, observando as orienta9oes recebidas da
CONTRATANTE, permitindo seu acompanhamento e fiscaliza9ao.
V - Manter, durante toda a execu9§o do contrato, em compatibilidade com
as obriga9oes assumidas, todas as condi96es de habilita9ao e qualifica9ao
exigidas no respectivo procedimento licitatorio.
VI - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, da infortunistica do trabalho, fiscais, comerciais, medicos
e dos decorrentes de controle medico de saude ocupacional de seus
funcionarios e empregados utilizados para a consecu9§o do objeto desta
aven9a e outros resultantes da execu9§o deste contrato, obrigando-se a
salda-los na epoca propria.
VII - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a softer
seus empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razao de acidentes
ou de a9§o, ou omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quern em seu nome agir, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza9ao e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.

VIII - Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do

Seguro Social, mediante a apresenta9ao de CND - Certidao Negativa de
Debito, bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de

Servi9O, atraves da apresenta9ao de CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS. Ambas as certidoes, em vigor na data da emissao da Nota Fiscal,
deverao

ser juntadas

a

cada Nota

Fiscal

emitida

e

apresentada

a

CONTRATANTE.

IX - Na hipotese de qualquer reclama9ao trabalhista, intentada contra a

CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA ou de eventuais
sub-contratantes, estes deverao comparecer espontaneamente em Juizo,

reconhecendo sua verdadeira condi9ao de empregador e substituir a

CONTRATANTE no processo, ate o final do julgamento, respondendo
pelos onus diretos e indiretos de eventual condena9§io.
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X - Fazer a implanta9ao dos modulos e ministrar treinamento de pessoal,

alem de prestar manuten9ao tecnica aos sistemas integrados, conforme
especifica9oes tecnicas contidas no anexo no Edital.
XI - A Implanta9ao e o Treinamento dos servidores deverao ocorrer no

prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
XII - A Conversao dos dados devera ocorrer no prazo de ate 45 (quarenta e

cinco) dias corridos.
XIII - A CONTRATADA nao tern qualquer responsabilidade pela guarda

das informa9oes do banco de dados da contratante e tambem pela
manuten9ao dos computadores, servidores e ambiente de rede.
Paragrafo Unico - A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda
as obriga9oes previstas nesta clausula, nao transfere a CONTRATANTE a

responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato, razao pela qual a CONTRATANTE esta isenta de qualquer

vinculo

empregaticio

com

funcionarios,

ou

prepostos,

da

a

de

CONTRATADA.

Clausula T - Sao obriga9oes da CONTRATANTE:
I - Disponibiliza9ao para a CONTRATADA toda

estrutura

equipamentos e de suas instala9oes fisicas, de forma a viabilizar as
implanta9oes dos sistemas de informatica.

II - Fornecimento de todos os dados disponiveis para a migra9ao
correspondente.
III - Respeitar as condi96es estabelecidas pela CONTRATADA para
cessao de direito de uso do conjunto de sistemas aplicativos e suas

respectivas caracteristicas de funcionamento.
IV - Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a

especifica9ao

da

CONTRATADA,

sem

nenhuma

interferencia

e/ou

responsabilidade da mesma.

V - Testar, apos instala9ao dos sistemas ofertados, os seus iuncionamentos,

na presen9a e com a assistencia tecnica da CONTRATADA para dar sua
aceita9ao expressa.

VI - Agendar a realiza9ao dos "backups" diarios do banco de dados.

Clausula 8a - O pagamento que trata a clausula terceira sera mensal e
efetuado sempre apos a utiliza9ao dos programas de informatica, mediante
a entrega da nota fiscal / fatura e entrega das planilhas de abastecimento
dos veiculos, pela CONTRATADA.

Paragrafo Unico - Em caso de eventuais atrasos nos pagamentos das
Notas Fiscais/Faturas mensais, os valores devidos serao atualizados
monetariamente de acordo com a varia9ao do IPC-A ou outro indice oficial
que venha a substitui-lo, calculados entre a data prevista para o
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adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento, acrescido de

multa de 1% (um por cento) de multa pro-rata sobre o valor nominal
devido.
Clausula 9° - A CONTRATADA responsabiliza-se por todo e qualquer

dano que ocorra a CONTRATANTE ou a terceiros, em razao de atos,
acoes e omissoes de sua parte, em razao de dolo ou culpa, no exercicio do
cumprimento do presente contrato.
Clausula 10 - Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA

perante a CONTRATANTE, a contratacao ora realizada estara sujeita a
mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.

Clausula 11 - Sem prejuizo do disposto na clausula segunda e das sancoes
previstas no artigo 7° da lei federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n°
8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades,
garantida a defesa previa e contraditorio:
I - Pela inexecucao parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato.

II - Pela inexecucao total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o

valor total do contrato.
III - As multas previstas nesta clausula tern carater moratorio, sendo que o
pagamento delas nao exime a CONTRATADA da reparacao dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a

Administracao, apurados em processo judicial.
Paragrafo Primeiro - Ocorrendo atraso injustificado no fornecimento do
objeto licitado, ou de sua entrega total ou parcial, a CONTRATANTE se
reserva no direito de rescindir o contrato e aplicar multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor acordado, podendo preliminarmente aplicar a
penalidade de advertencia por escrito, e no caso de nova ocorrencia aplicar
a multa prevista nesta clausula, sendo que para tanto por dia de atraso no

fornecimento sera cobrada multa moratoria no valor de 0,1% (zero virgula
um por cento) sobre o valor total estimado do contrato, limitado a 10% (dez
por cento).

Paragrafo Segundo - Dependendo da gravidade cometida podera ser
aplicada a suspensao temporaria do direito de licitar e de contratar com a
CONTRATANTE, por periodo nao superior a 02 (dois) anos.
Paragrafo Terceiro - Sera garantido, antes da aplicacao de qualquer

sancao, ao licitante vencedor, os principios constitucionais da ampla defesa
e contraditorio, franqueada vista do processo.
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Paragrafo Quarto - As multas rescisoria e moratoria nao se excluem,

podendo ser descontados de eventuais pagamentos devidos a proponente
vencedora.
Clausula 12-0 presente contrato esta vinculado e tern como base o edital

de Pregao Presencial n° 03/2016, bem como as leis n°s 8.666/93 e
10.520/02.
Clausula 13 - Fica claro que e direito da CONTRATANTE, rescindir o
presente contrato, em caso da CONTRATADA nao cumprir fielmente as

obrigacoes aqui assumidas, respeitada a ampla defesa e contraditorio.
Clausula

14

-

A

CONTRATADA

reconhece

os

direitos

da

CONTRATANTE em rescindir unilateralmente o presente contrato, nos
termos dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666/93.
Clausula 15 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a

execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ela

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na
Licitacao, sendo que faz parte do presente contrato, como se aqui
estivessem transcritas, todas as normas e especificacoes contidas no Pregao
Presencial de n° 003/2016 que a CONTRATADA declara conhecer.

Clausula 16 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao no
primeiro ano por conta da dotacao orcamentaria de n.° 3.3.90.39.11,

suplementada se necessario, sendo que para o (s) ano (s) seguinte (s), caso
necessario, face o prazo de vigencia deste contrato, serao alocadas verbas
proprias do proximo orcamento, para cumprimento do presente.
Clausula 17-0 presente contrato se regula pelas normas contidas na Lei

de Licitacoes, pelos termos do edital do pregao 003/16, pelos preceitos de

Direito Publico, sendo aplicado supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposicoes de direito civil, caso necessario.
Clausula 18 - Sao gestores do presente contrato, com poderes para o trato
corriqueiro das coisas proprias do presente instrumento:

a) Pela CONTRATANTE - Sr. Aude Muquer de Oliveira - Secretario
Geral

b) Pela CONTRATADA - Sra. Loredana Scandiuzzi - Socia Diretora
da Contratada.

Clausula 15 - Fica eleito o foro distrital de Bertioga, com renuncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as
duvidas porventura existentes neste contrato.
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E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato,
em 03 (tres) vias de igual teor, e rubricadas para todos os efeitos de direito,
na presenca das testemunhas abaixo assinadas.
Bertioga, 29 de abril de 2.016.

Presidente Ver. Luis
CONTRATANTE - Camera M

Bertioga

Sr. Fred Andersorr &eantmrzzi
CONTRATADA - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA,
CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/C LTDA,

Testemunhas:

