
Prefeitura do Município de Jaguariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro .Jaguariúna-SP - CEP 1391 0-027
Fode:(19)386i7 9780/9760/9801/9757/9825

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA SCIPET SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO
TECNOLOGICALTDA.

Processo Administrativo n' 14.482/201 8

Dispensa n' 025/2018
Contrato n'162/2018

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235 -- Bairro:
Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato devidamente representada

pela Sra. Rita de Cassia Magalhães Dias, Brasileira, Casada, portadora da Cédula
de Identidade RG n' 18.162.569-69 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n'
1 07.734.898-35, residente e domiciliada na Av. dos Estados, n' 61 9, Vila D'agostinho,
CEP 13.274-170, no município de Valinhos, Estado de São Paulo, respondendo
interinamente pela Secretaria de Gabinete, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa SCIPET SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO
TECNOLOGICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF 26.109.349/0001-50, situada na Rua Antonio
Paioli, 320 -- Unicamp Predio Inovasoft -- Parque das Universidades, no município de
Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.086-045, representado neste ato por seu sócio Sr.
Fabio Rogerio Piva, engenheiro, brasileiro. casado, portador do documento de identidade
RG n' 30.630.233-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 299.860.408-09. residente e
domiciliado na Rua Cónego Nery. 162 - Apto. 41 - Jardim Guanabara, no município de

Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.073-1 80, endereço eletrõnico Íêbl9@çl9wdpsla9,
doravante denominado CONTRATADA, têm entre si Justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO DO CONTRATO:
1.1. Prestação de serviços no desenvolvimento e licença de uso de software (Cadastro
Animal). conforme programa de registro de animais urbanos atendidos em campanhas,
conforme cópia anexa.

2.0.DOCUMENTOSINTEGRANTES:
2.1 . Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto. bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas.
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os documentos do
Procedimento Administrativo n' 14.482/2018 que originou a Dispensa n' 025/2018.

2.2. Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do
objeto contratado.

3.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:
3.1 . A CONTRATADA deverá implantar o Software no seguinte endereço: Rodovia Adhemar
de Barros s/n' - (Km 147) Bairro: Tanquinho Velho -- Hospital Veterinário situado na
Faculdade de Jaguariúna (CAMPUS 11) - contato com o veterinário responsável Sr. José
Eduardo Chaib de Moraes através do telefone: (19) 3867-3960, sen.do a
implantação/manutenção a partir do recebimento de ordem de início de serviço emitida pelo
setor de Controle Físico da Secretaria de Saúde.
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3.2. O prazo para a prestação do objeto será de 12 (doze) meses a contar da emissão
da Ordem de Serviço pela Secretaria de Saúde. podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos à critério da CONTRATANTE conforme Art. 57. Incisa IV DA Lei
8.666/93

3.2.1 Ocorrendo a renovação, poderá ser aplicado após os primeiros 12(doze) meses
reajuste com base no IGPM/FGV a critério da CONTRATANTE.

3.3. O aplicativo Cadastro Animal visa abordar o registro e mapeamento populacional
de animais urbanos (cães e gatos) através do registro dos animais atendidos em
campanhas, e visa:

3.3.1 . Promover o uso da tecnologia em prol da causa animal através da proposta e
implementação de um banco de dados de imagens e meta informações. alimentando
durante campanhas de bem estar animal e disponibilizado nas unidades de
atendimento veterinário selecionadasl

3.3.2. Apllcativo para Smartphones para o registro de fotos vinculadas a informações
sobre o animal e seu tutor (formulários de atendimento)l

3.3.3. Prover relatórios básicos de visualização de dados das ações realizadas, para
prestação de contas e planejamento

4.0.PREÇO:
4.1. O valor total para o cumprimento do objeto é de R$ 7.97g,91(Sete mil, novecentos
e setenta e nove reais e noventa e um centavos). apresentado pela CONTRATADA
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo R$ 2.394,00(Dois mil, trezentos
e noventa e quatro reais) referente às atividades de implantação realizadas no
primeiro mês do programa, incluindo setup de equipamento. treinamento de pessoal,
configuração inicial de software. etc, e l l (onze) parcelas de R$ 507,81 (Quinhentos
e sete reais e oitenta e um centavos) referente à prestação do serviço, manutenção
do sistema, acompanhamento de pessoal e análise inicial de dados

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo, como já referendado. todas as despesas e
custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
orçamentária:
N' 141.10.301.41.2043.339039.94 -- Ficha n' 301 -- TESOURO PROPRIO.

5.0. CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1. Após 30 dias da Ordem de Início de serviços deverá emitira Nota Fiscal eletrõnica
(NF-e), no valor de R$ 2.394,00 e pelo período de ll(onze) meses a emissão da Nota
Fiscal eletrõnica (NF-e), no valor de RS 507,81 . conforme cláusula 4.1
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5.1.1. As Notas Fiscais deverão ser encaminhadas nos seguintes endereços

conhecimento, ateste e rubrica da Senhora Secretária
da pasta e do Fiscal nomeado para acompanhamento deste Contrato.

5.2. Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrânicas(NF-e) o número do Processo
Administrativo. bem como o número deste Contrato.

5.3. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo)
apresentação das Notas Fiscais Eletrõnicas (NF-e).

dia posterior à data de

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado nas Notas Fiscais Eletrõnicas (NF-e)
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A.. na qual
serão efetivados os pagamentos

5.5. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não
será efetivado o pagamento.

5.6. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal, o comprovante de
recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS, se couber.

5.8. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou
apresentação de Nota Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria sollcitante

sem

5.9. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias
qualquer título, lhes sejam devidas. por força deste Instrumento.

que a

5.1 0. A CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da
duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros. permitindo-se. tão-
somente, cobranças em carteira simples, ou seja. diretamente na CONTRATANTE.

6.0.TRANSFERENCIA DO CONTRATO:
6.1 . A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte.
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do
ajuste

7.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do
objeto deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente. por todos
os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente. a provocar
ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros

8.0.PENALIDADES:
8.1 . No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto, fica
estipulada uma multa correspondente a 30% (trinta por cento), sobre o valoródo
contrato. l/l
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8.2. As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter
compensatório. mas simplesmente moratório e. portanto, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço

8.3. Se a CONTRATADA inadímplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará
sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com
as alterações da Lei Federal n' 8.883/94.

8.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos Itens precedentes.

3.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos que
a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

9.0. RESCISÃO:
9.1. A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer motivos enumerados nos art. 78, da Lei n. 8.666/93.

9.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no
art. 79, da Lei n. 8.666/93.

IO.O.DISPOSIÇOES GERAIS
1 0.1 . A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado
na Cláusula 3.0, deste instrumento

l0.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na
execução do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgirá

l0.3. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência
social. seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em
Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho. previstas
na Legislação Federal, sendo que seu descumprimento poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão com a aplicação das sanções
cabíveis

l0.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta
as licitações e contratações promovidas pela administração pública.

ll.O.TOLERÂNCIA:
11.1 . Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões. a inobservância no todo, ou em parte. de qualquer dos itens e condições
deste Contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados#omo
se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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12.0.VIGENCIA;
1 2.1 . Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses. contados da data da Ordem
de Serviço emitida pela Secretaria de Saúde

13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO:
13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem. qualquer pagamento,
doação. compensação. vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato. ou de forma a ele não relacionada. o
que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/2013, regulamentada no Município de Jaguariüna pelo Decreto n' 3655/2017.

'14.0.VALOR DO CONTRATO:
14.1. As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 7.979,91 (Sete mil,
novecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).

1 5.0. FORO:

15.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de
São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que
sela

15.2. E por assim estarem justas e contratadas, as partes* por seus representantes
legais. assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para
um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna. 07 de novembro de 201 8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE=ACUARiÜNA
Rata de Cassia Magalhães Dias
Respondendo interinamente peia Secretária de Gabinete

SCIPET SOLUÇOES EM INOVAÇÃO TECNOLOGICA LTDA
Fabio Rogerio Piva
RG Ro 30.630.233-0 SSP/SP
CPF/MF no 299.860.4Q8-09

J
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N' 025/201 8
Processo Administrativo NO 14.482/2018
Contrato n' 1 62/20'i 8.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARluNA

Objeto: Prestação de serviços no desenvolvimento e licença de uso de software
ICadastro Animal).
Contratada: SCIPET SOLUÇÕES EM INOVAÇÃO TECNOLOGICA LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1 . Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise ejuigamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnicol
b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões. mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrõnico. conforme dados abaixo indicados. em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESPI
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, 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 Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Ro 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então. a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico -- ou telefones de
cantata deverá ser comunicada pelo interessado. peticionando no processo.
2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais.
exercer o direito de defesa. interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 07 de novembro 2018

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Mana do Carmo de Oliveira Pensão

Cargo: Secretária de Saúde
CPF:184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho, n' 121 5
E-mail institucional: sms.adm(@iaquariuna.sp:gov.br
E-mail pessoal: sms:adm(@laquariuna:sp:qov.br
Telefone(s):(19) 3837-2424
Assinatura:

Centro 13.910-025

\

#.'



Prefeitura do Município de Jaauariúna
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Responsáveis qyQ3ssinaram o ajuste

PeloCONTRATANTE
Nome: Rita de Cassia Magalhães Dias

Cargo: Respondendo interinamente pela Secretária de Gabinete
RG no 1 8.162.569-69 SSP/SP
CPF no 1 07.734.898-35
Data de Nascimento: 15/07/1968

Endereço: Av. dos Estados, n' 619, Vila D'agostinho, CEP 13.274-170
de Valinhos, Estado de São Paulo
E-mail institucional: secretariamariaemilianenQ@jggugriuna.se.aov.br

no munlctplo

PelaCONTRATADA:
Nome: Fabio Rogerio Piva
Cargo: Engenheiro
CPF: 299.860.408-09 RG: 30.630.233-0
Data de Nascimento: 27/03/1 982
Endereço residencial completo: Rua Cónego Nery, 162 -- Apto. 41 - Jardim
Guanabara, no município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.073-180
E-mail institucional: fabiol@crowdpet.io
E-mail pessoal: fabio@crowdpet.io
Telefone(s):(19) -- 98237.3236
Assinatura: ' :ç:,l,.éa. P .}l
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Objeto da prestação de será'iço

1.1 Mlotívação

ou, na falta desse: sua adição '''uu"a'uns: inctJ;tai de assirtl o piccesso de busca do [uíoi'



Pala a etapa ütua! dt: {:.}:t'cuçà*:i. .=, n!).l i. :lc l:»cstt ç:ãü dt serviço $-: role'rc aü !cgist.r.i fo-
bugiáhco (c dc: mçtalní(n'illü ç:ões) dt' cada & li:rld att!:-dlcio íc.«l! üu s':'in ])ié-ca.dastlalnento) L:IH
campanllas voltacln a animais don ésticcs: a duiaç:ão prcvisLa é dc 12 lilases e são u!-e\estas
parcerias cm 3 cidades para o cicio z.tuas. Prct.ei cie-se ge!'a: uma bzlsc dc dados oioncila con-
tendo infonriações necessárias pi-!a t e!:s í !i:11al c posLeiio: acoí1lpeanlia111ento indiviclucalizacla
pós-a,tenclll11el to

2 Regime de execução e metodologia
O i'egistio dos animais atendidos será tcializ.ada par'alelaíncnLe às cailipnalias: att avés de in-
tei-anões de uso coutialad'as com o aplicativo por voluntários uré-cedi\sf.rácios e treinadas [Del'a

elllplesa. Praia este fii11. a. Plovectoia í'cnncceiá o aplica\Lixo e tliientitrá os voluntários sobre seu
uso: dispoitil)i]izan(to tanl])útil uui caila] cip ateudinieni o f)aza íe'edback e solução de p!'obleuicas.

Todiu as ftt)lcionalidades de iegistio e caj)lu:a cie fotos (!e animais; beii} colmo cligiüalização
dp ciu li)êtnh?\s plane.}it(li"s; (-sttuão dis!)(i!!í\eis peia u ] ]lúnieio l!!uittldo de reli\int.árias do nlu-
tiicípio \agentes de ben estilo auimd. f.o: exen ])lc): a !i;n de via)ilizê\!' se\: llscn para o re=istrcl
ilaicia] (]e iulimti.is t a cidade. .A. equipe da SçiPet $e resp'):!sabiliza pela !inclusão: suporte técnico
e treinamento dos usuários sclecionitdos na plataíor:Tla. l.;i:a c:onograma cle aEividades ptcvisLas
pcara o período. be11i con)o uin detalha Delito (!os benefícios geradas. eilconti-a111-se dísnonívcis
1la Seção 2.1

\tualnlente. u prestação de será;içü dc :cglstra anín.itl p:oposta se dá en. um período dç:
12 meses, podendo ser rei)ovada ao íinai clo período se for de intc:c'sse das partes envü:lidas
Acieniais: u coritratalltes da p!'ese:ite proposta seixo priorizaclu nü escapo gera.l do pioleto
Cron,dPet: sendo elegíl els il tcaiifas ])roi:!ot-icjltais na eve!!tuas coiltiaração fuculca do sel-ç'íço
Crow:dPet para idezltiâcação íde tailiniais íe:!i (!esen\'ai..'ilnent ) - '

2.1 C}'onograma de exectlção

Nesta s--ção apresentamos o ci'o:\og!'aula i)le\iStLn pala a e:çecução clo objeto. .Ati\.'idades (!e
C'a7LigczzaÇ:ãc} cassulH©HI que o sub-set\]ç'o de'scz'ito estala disponí\-e] ao 6na! do pe:socio de6nido
)'ara é\ ativiclitde: ao passa club ZLt.iviclã(ICS de E-l:/peras;cio deâlicm ca partir de club uiês ílelativo
ao inicia da prestação) a ãtnciondid(ade estala dispouí\:ei !)ala testes pela Palticipa11te

I'êtL-ie L; Cronogia11] de exe?.:ração para o pilclto (ciclo de l arco)

ü; 1 1 iã i i !.]é
    l
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!. Lt:vatita.i icllto c ca(!astro dos Lt$\!iâ!'!t)s :l st:! cli! lit)i::lados {io aoíicativo ÍlisLa iiiíorrliada
f)t:la Pa!'t.icipéL111 - ütL; ?C usuárioE). ç:.'ontig\ila(:ão inicial do s sl;c111& para t:etlnpar1lias

jserx'ido!'), cadcnstra111cnta de !isuáilc-: e 11bclaçãc de aplica.ti\:o. Trcinanlcilto FJleseiicia!
clCiS l.!Sala.1.'}0S

2 Con6lgulcaçã.o de p;é-cadiHLi'ú online pala open'ELclcollalizaçãc: de G: 111paltiias: Disponibi-
lização de un] fornnilá.rio online(triagem e pié-iLgpndanielltol a ser preenchido. por cidadãos
que pa.rtici})anão de car]ipai]1]as (le casE]a.çã.o (sut)stiti.ti c] .L\ al agelicialnento via .A.tende

Fácil); o formula.rio gera tllll código digital único (lue o cictadão le\a jem pêlo)el ou ila
siuartphone) no dia da. canil) nllii/(onsillta. e cine será lido pelos f\lncionários/'veterinários
at;ia.vés c]o a])]ic-a.ti vcl (de foiilla que to(]üs os êuiimais fotugiiLfados na evcllto/contenlplaclos
en] c:unpanl[[[ .já são iegístiados no seividot c:o]]] inlornlnçõe-s sobre a tutor)

Libt:\raçãíi da tuiicionaliclttdc: dt ca.:!así.i .:. dt }nlc)i111açõcs colnpicilicnLalt:s soblc o pc:E la
dcíliiil cxcntplos: cit:Lt:ll a clc .,ágil l:ã.3, l)is;3rico dt f)aruicipa\:ão clm tanlpallllas: dados
dc adoGão, iníonnações dc tutor iespo1lsá-.'el: dados sobro a f)e!-tonalidade do aLlinlal)

4. LiFJelação da fuilcío:validade dc el:íbição de colttnido pto!!tocioi\al {picpaga.nd cie pa:
ceifas, altúricios $o})le ca!:!!)alillas íttt111as, co:lteúdc. educ atívc,/informativo sabia a causa
»«!«.a.l e as ê-çõ'3s nlunici},ais)

b .análise de !eciuisit.os e udequitqão de contexto: Reavaliação e :epio.iei.o de

(lados pré\:leis do aplicatixc. com llase rla experlên('ia dos ilsuáiios pai'ticlpant.ei
céc1licas e de usabilidade. apiilnolaineilto de H\uçcs;/intelftàces: er.c)

;!!!cio!!ali
111elharía

6. Lit)ilação pa!'a teste dil ftlncicillalicia(!e de incent;i\:a..rgailüíicação: ?on ilação poi boa
fotos (score): ranlçing de procetores mais atiro.s: ei:c

l:iclacólio dc visualização de dados ie cc'nlpa1lhas (Do.s/}õoa7d)

S. Ciclo de- aplesniLação e !e ll)ac{ cle !esuiíadc's parciais

9 Análise de ieclul
leâ1lidas junto

;os e ade(luação de collcexto: llliple!!!ent;anão de !!ovas
coitttatante ilo t;eli $

u!!cio1lalidacle

!0. Real)ligação da neto.dolu8ia dp regi:
de visttalizitção dos dados coLetados

o e ava!!anão }lliorias tácli cas. R.elatói !o âna!

3 Benefícios assegurados à Participante
A Pzil'ticÍpiLnte fica ga,ranticia 2t pat'tlcipctção. CQn sapo:'tc da Prol.,adora. 11Q orar:'a:11a cie !:cgistFri
:ulilnül por imagens proposto p ?la SciPet: coi ternplan(!c ttnclâs a: etapas detallladas na Senão 2 1
- beii} conto o direito de colatlêitaçãt] antecipada e enl '-dol Í)ro:llo(iorial da plat.afon la dc be:n
cstét! auinlal e identiíiccação Cio vti!'et: ])! ?vls:t: 1lala iançaílleilto htu:o

E.speclEc urinlte: o J)!aglanta de tegis:!o \!!i111al por iniage:!s a.alega -.alce! !ns seguintes

Auto-t:ge!!clal:ieilto online clr? ê tei diii!?llt.os. ccin disulbuição de se=1lu par:i os u:uá.!ios
e restrição çte !aúnleio de x:abas po!' dãa/'local (v'eja .\pêndic:e A)

Ceie11cialnenta automático e 1l a !\tce:!çãa de Ellas tie ce-stlação



1{.gist,o ~'isu.l (fotos) dos *-:-'-*!s ;:.»:iÍ !o;. :'!; ; ,! .L,~'o

Contic-le de lInHos./1lroc ossos de' t uc t illinilanlelLcos mete!'!n=i:ios

A ]'ai'tícipante fica llalubéili assegu!:ida }nioi-idi«!e de oíeit.a
pioglanias e serviços oferecidos i)ela SciPe! LTD.â. !!o á:!il)ico go\

'a co::

aniela{.al
:\ção de futuros

4 Compromissos das partes ellv-olvidar

F)ara assegurar os mcllaoics resullacics Relia t:orlas a i)al'tc:s: flca11 estai)clccidos os scguinLt
rompi'omissos de ej:caução:

Pela Proveclür

C:\tmpiir o$ ])rilzos de eiú lega pre\iscos 1la Seção 2.1, justiÊcaridc- a.nteci!)adainente à
Pari;icipante qtiíLisqltei ítti'asas !es\ilí,arltes de iin pie' iscos té }!co$ oti de força zli:\ioi'

O suporte t.éc.l)ico e o )'::a(!cnial (!as at l..:i( aches plevístê\s ! i Senão 2

O anmazenanlcn.to: pioçcss:.í cí\to e ! lanl.it-en.;:ão dos ciaclos gelados ciuritnce a prestação

Prioiiclade de oferta e!] ilovo$ progrn.!nas (}f! lotação tecnológica r)rex.istlJ$ pela

O ofe!.eci! elas.o e]\] cêilifêl ])rçln:acitn:la!, pala a Pari.}clpani.e; dc ser:.:iço cc,:llplera
C=1 ewdPet. de i(!enti8r.tlçãto e ge!'e11cianeilto de !)o])\tlaçães animais: do (!ual a ob.loto

de prestação de sen,iço é ])a:ie, })elo períodcl de 2 mias a!)ó$ seu ianç?\mento público

$ciPet

Pela Pa.!ticipai}

â.-.cdliar i a íl l!)lautztçã;o da solução (!ttrallie a execução do objeto. raspa!}(!ando de
forma e6ciente às solicitações técnicas da. Procedo:= e r conlendando o uso co:!tinha
do a.plicativo poi seus usual íes seieçlonactos

Utilização iccomendada do scftwal'c (aplicativo e pré-ccaciastro online) disponibiliza
dos pela SclPet no clecoircr (!a prestação, piincipa1lllente para a o:ganização de
cainpanh LS Fere:ent.es à causa anii11 tl :lo l1lu!\icípio

Dlvulgacvão cla parceria cin veículos de co:l unicaçãa adequados: quando rale\'ante

Prover J''eedf)rr.ck sobre as hnicíona.lídaães.,#Htlxtns er!} usc-: cela í alia,cidade de rede'âiiii
fluxos de uso hladc(atados e motivar ! ax;os Ciclos de Desenvolv-imerito.

Conta'ibuíção pa:a a elaboração de Rodeio con)Cicia! viáv'e! para a espio!'tição do
serviço como sei'viço de l elegância de ciaclos sobre a!!i11 aís, desti11ado a !)iefeit'aras
.\ íãn! (le eusegura.! blue os l)ouefít::íos ge!'zt(ios !)t:lo !)rc;.ie=c, seja l acessív'eis a }l:uilicípios
de todo o pds

Pagainelito d i)elrcelas pic \ iscas: !!os plazr3s p:o!)ost.us: ccufoijue ctesc:fito al)ai):o

1. Prlineira parcela: :iC]'Zc do :.-üla; t.ota!. a sc} cltsenlbolsada ac final do primeiro
uiês da prestação. R?fneilt.e a ativida(!es de !n plantação realizadas !!o primeiro
n)ês do pi'ogi'ama: incluindo seu!}) de e(!ui )ai:!e11tcl: tleilianlento de Fyessoa], coi!-
figuração inicia! de soft\-.,ale. et{

De111ais pa:c'elas: llx R$307.82: a serem )agiu ao ãnaí de cada uiês da prestação
Reíci'c:utc's il plc'stação d selvlçc;, manutenção do sistcl:ia. ucomptuillanlento d
pessoal: iuaÉllisc inicia ! dc dudüs

g



A Uso do GrowdPet para cadastro enl campanhas

Senha 3.E2
Fabio Rogério Pica

Campanha Adição Feliz
Data:25/03/2a18
Local:Parqueiviutticipal

:.evecste cupcm no dia da campaahc e guarde
para campanÍn:jütiifas!

W +'H

lc}

g

#

Ta})le 2: O tutor' nreeilc1le uli} for! lulário
único é gelado e !ililnes$o (ou saJl:o !io
cioiiário usam o Cion,clPet pa! a escanea!
;PP ('1)

:lie de p!'é-cadntl'c (a), Ao ccucluil: uni código
üla!- do \tstlário) (b}, Nc, dia da can!?a:lha: a fun-

(.{o ti.teor (c} e e11\ seguida regist:a o a!\lula! !\o

6


