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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUAR]UNA E A EMPRESA S.l. SISTENIAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA E
CURSOS LIVRES LTDA - ME, PARA FORECIMENTO DE LICENÇA DE IPSO DE
SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMATIZADOS. ' ' ' ''

Pregão n'043/2019
Procedimento LicitatÓrio Ho 061/2019
Contrato n' 108/2019

zol? oçooooçw

A PREFEITUjtA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo
n' 1235 - Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora IVlaria Emília
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22
CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio. n' 127. Jardim
CEP. 13.912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa S.l.
E CURSOS LIVRES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n' 58.381.088/0001-19
sede na Praça Santa Cruz, n'24, Bairro: Santa Cruz, CEP.: 13.919-068. no Munici
Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato
José Augusto de Godoy, brasileiro, casado, analista
Identidade RG n'. 9.180.945-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n'
e domiciliado na Praça Santa Cruz, n'24, Bairro: Santa Cruz, CEP.: 13.919-068. no
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA. têm
justo e contratado o que segue:

c0111

1.0DO OBJETO

1.1 Fornecimento de licença de uso de software para sistemas informatizados. conforme
Termo de Referência constante no Anexo 1, parte integrante do Edital.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos:

a-) Pregão Presencial n' 043/2019
b-) Procedimento Licitatório n' 061/201 9;

c-) Proposta da Contratada.

2.2 0s documentos referidos no itens 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 E FORMA DE EXECUÇÃO:
3.1 0 contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da efetiva
operacíonalização dos sistemas (Termo de Operacíonalização), podendo ser renovado a
critério da Prefeitura, observados os requisitos da Lei 8.666/93.

3.1.1 A cada período de 12 (doze) meses, contados da efetiva operacionalização dos
sistemas, poderá ser aplicado rea)uste com base no IGPM/FGV, a critério da Prefeitura.
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refeitura do Município de Jauuariúna

3.2 A conversão dos dados dos sistemas atuais para o novo sistema deverá ser realizada
pela CONTRATADA mediante a entrega dos dados com seus respectivos leiautes, por
parte da Prefeitura.

3.3 As adaptações das Bases de Dados e Fórmulas, conforme características particulares de
cada uma dela, visando o carreto funcionamento dos sistemas é de total responsabilidade
daCONTRATADA.

3.4 0 prazo para conversão dos dados, implantação e treinamento dos sistemas será de até

90 (noventa) dias do recebimento da Ordem de Serviços, a ser emitida pelo Departamento
dc Informática.

3.5 A execução financeira do contrato iniciar-se-á com a efetiva conversão dos dados e a
implantação integral do sistema, o que será documentado em Termo de Operacionalização,
que será emitido pelo fiscal do contrato.

3.6 Todos os valores referentes a serviços adicionais de manutenção mensal dos sistemas.
acompanhados dc implantação, capacitação do quadro de pessoal técnico de Tecnologia da
Informação, capacitação de usuários do sistema para as diversas árias do Executivo
Mtmicipal, e conversão de dados anteriormente utilizados na Prefeitura deverão estar
embutidos no valor mensal.

3.7 Todas as informações/determinações para a perfeita execução do objeto encontra
em Anexo 1, parte integrante deste Edital.

4.0 DOSVALORES
4.] . O valor mensal para a execução do objeto constante em Cláusula 1 . 1 é de: RS 14.200.00
(catorze mil e duzentos reais), apresentado como lance final pela CONTRATADA.
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, sendo que para o subirem 01 , o valor mensal é
de RS ] .650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais); para o subitem 02, o valor mensal é de
R$ 800,00 (oitocentos reais); para o subitem 03, o valor mensal é de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais); para o subitem 04, o valor mensal é de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e
cinquenta reais); para o subitem 05, o valor mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais); para o
subitem 06, o valor mensal é de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais); para o
subitem 07, o valor mensal é de R$ 1 .000,00 (um mil reais); para o subitem 08, o valor mensal
é de RS 750,00 (setecentos e cinquenta reais); para o subitem 09, o valor mensal é de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais); para o subitem 1 0, o valor mensal é de R$ 1 .550,00 (um
mil, quinhentos e cinquenta reais); para o subitem ]], o va]or mensa] é de R$].050,00(um mil
e cinquenta reais); para o subitem 12, o valor mensal é de R$ 800,00 (oitocentos reais); para o
subitem 13, o valor mensal é de RS 900,00 (novecentos reais) e para o subitem 14, o valor
mensal é de R$ 800,00 (oitocentos reais), os quais perfazem o valor anual de RS 170.400,00
(cento e setenta mil e quatrocentos reais) e valor global de RS 340.800,00 (trezentos e
quarenta mil e oitocentos reais) para os 24 meses.

4.2 0s valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer acréscimo,
estando incluídos nos mesmos todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os

lucros da CONTRATADA, salvo repactuação quando do fim do contrato em que se
demonstre cabalmente a variação dos custos do objeto contratado.
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4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária
n' 02.03.01.04.123.00]1.2058.3.3.90.39.001 - Ficha 67 -- Tesouro Próprio.

5.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. A cada período de 30 (trinta) dias, observado o disposto na cláusula 3.5, a
CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) enviando-a ao seguinte
endereço eletrânico: , a qual será conferida e vistada
pelo(s) fiscal(is) do contrato e enviada a Secretária dc Administração e Finanças, para
conhecimento, atesta e rubrica.

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) o número do Pregão, bem como
o número do Contrato.

''') 5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrânica.

5.3.1. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATANTE, incidirá
correção monetária sobre o valor devido utilizando-se do IPCA-E, bem como juros
notórios com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo
com o artigo l '-F da Lei 9.494/97.

5.3.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta apresente,
Juntamente com a nota fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na
execução do objeto (abrangendo ferias, 13' salário, recolhimento previdenciário, vale
refeição, contribuição sindical), bem como o comprovante de regularidade com o INSS e o
FGTSJ

5.4 Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), o
número da Agência e o número da conta l)ancária do Banco do Brasil S/A., na qual
serão efetivados os pagamentos.

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento, não sendo aceito número de conta poupança.

6.0PENALIDADES:
6.1 . Por descumprimento de cláusulas cditalícias ou pela inexecução total ou parcial do
Contrato, a Contratada poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, sofrer as
seguintes penalidades, dc acordo com a gravidade da falta, nos termos dos ans. 86 e 87 da
Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n' 1 0.520/02:

6.1 .1 . Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

6. 1 .2. Multa, nas seguintes situações

6.1.2.1 moratória de 1% do valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento das
obrigações previstas nas cláusulas 3.1 a 3.5, até o limite de 15%, a partir do que, a
Administração poderá rescindir o contrato e aplicar a multa por inexecução total ou
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contratar diretamente o serviço à custa da CONTRATADA, imputando-lhe ainda os danos
e prejuízos que vier a sofrer em dccorrência da inadimplência.

6.1.2.2. remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. em caso de
inexecução total do fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia,
hipótese em que será efetivada a rescisão unilateral do Contrato.

6.1 .3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

6.1 .4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese de praticar atou fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo
ínidâneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso.'')
6.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos
prquízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.

6.3. As multas serão, após o regular processo administrativo
judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada.

cobradas administrativa ou

6.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadasjuntamente com as multas previstas no subitem 6.1 .2.

6.5. A penalidade prevista na cláusula 6.1.2.2 tem caráter de sanção administrativa.
servindo como piso de indenização que não impede a indenização suplementar, nos termos
do artigo 416, parágrafo único, da Lei l0.406/02

6.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos itens precedentes.

6.7 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

descontados dos créditos a que a

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei
n' 8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art.
78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 30%(trinta por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
8. 1 . A CONTRATADA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de

A
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8.4. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obriaarões
tocas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' ' o-v-

assumidas

8.5. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93
e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta as licitações

9.0TOLERÂNCIA:

IO.OVALOR DOCONTRATO:

1 0. lc Da-seraoiprespnte Cdns os efeitos legobal de R$ 340.800,00 (trezentos e quarenta mil e

ll.OVIGENCIA:

&blik %il:Ul:li:$$1 1W :;':.n:'T '"::";=
12.0DAANTICORRUPÇÃ0
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:l HhH Rll:ll seus representantes legais, assinam o
a para um só e jurídico efeito, perante

Jaguariúna, 29 de maio de 2019

&? \...,,/ \ » >'"' )

PREFEITtRAD
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secreta ria de Gabinete

CPF sol) n' 024.646.458-50
''1

TESTEMUNHAS

llRaRafael Belluco Guerrini
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Procedimento Licitatório n' 061/2019
Pregão Presencial n' 043/2019

l:in; : ! .:?HW:PR"""TECA-""':
CONTRATO:N'108/2019
OBJETO: Fornecimento de serviços de licença de uso de software

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

X a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico:

:s:::=,m=;tu;'=i SEiiÉÜ:l:lF; ''
c) além de disponíveis no processo eletrõnico. todos os
a ser tomados, relativamente ao aludido
Estado, Caderno do Poder Legislativo,
em conformidade com o artigo 90 da
iniciando-se, a partir de então. a
de Processo Civil:

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) .. . O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

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. ' ' ''-'-, -

2

'1

(;ESTORE DO ORGÃO/ENTl])AI)E:
Nome: Cristina Aparecida Rossi Serra
Cargo: Secretária de Administração e Finanças
CPF: 052.251.998-95 RG: 16.259.21 7.6
Data de Nascimento: 08/02/1 964

Endereço residencial completo: Rua Jogo Pirex Gennano. 55 1
E-mail instituciollal: sec.finanças(ÊêjaguariLma.sp.gov.br
E-mail pessoal: rossiserra08(@yahoo.com.br
Telefone(s): (19) 3867-9765

Jaguariúna, 29 de maio de 201 9

Mauá 11, Jaguariúna-SP

Assinatura
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!:g!!{.ÇQNl!..B:plANTE:

:jonle Maré; iimília Peçanha de Oliveira Silvo

CPF n' 120.339.598-]3

Data de Nascimento: 1 4/05/1 966

13.912-464,Jaguariúna SP

) Assinatura

EgbLÇÉINDl4]B:DA:
de Godoy

Santa Cruz, no24, Bairro: Santa Cruz, CEP.: 1 3.g 1 9-068.

Joseaugustogodoy@gmail.com
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