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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIUNA, E A EMPRESA PARA MANUTENÇÃO En{ SERVIOORES, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, SUPORTE,
INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIO E
GERENCIAMENTO DE SERVIDORES UNIX.

Procedimento Licitatório Ho 173/2019
Contrato n'. 152/2019.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235-
Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela Ilustríssima
Secretária Municipal de Gabinete Sra. A'larga Emília Peçanha de Oliveira Sirva, Brasileira, Casada,
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n'
120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP 13912-464. neste
município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE
e de outro lado a Empresa MARCELO CHIQUÍTTO - !WE, inscrita no CNPJ/MF sob n'
07.385.407/0001-23, com sede na Praça Reynaldo Chíavegato, n.' 1 70 Bairro: Dona Irmã. CEP: 13.91 7-
048, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo Senhor Martelo
Chiquitto, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n'. 25.226.928-7 e inscrito no
CPF/MF sob n' 269.888.928-7, residente e domiciliado lla Rua Joaquim Bueno, n.' 1 007, Bairro: Centro.
CEP: 13.911-128, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0 0BJETO:

2. 1 . Manutenção em servidores, manutenção preventiva, corretiva, administração, consultoria, suporte
instalação e atualização de software, administração de usuário e gerenciamento de servidores UNIX
conforme Termo de Referência constante em 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 definia
procedimentos e nonnas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, corno se nele
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 097/201 9;
b-) Procedimento Licitatório n' 1 73/201 9.

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 olãeto contratado.

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. O Dueto deverá ser executado por um período de 30(trinta) meses, contados da data da assinatura do
Contrato, podendo ser renovado por igual e sucessivo período à critério da Contratante.

3.2. Ocorrendo a renovação poderá ser aplicado como critério de reajuste o IGPM/FGV ou outro índice
que venha a substituí-lo.

3.3. A quantidade de servidores pode ser aumentada ou suprimida de acordo com a necessidade da
contratante sem que haja qualquer alteração de valores para os serviços executados, já que estes são
contabilizados por unidade, este fator não deverá ter qualquer influência nos valores praticados.

3.4. O Prometo contempla a quantidade de serviços executados de acordo com estudos preliminares, esta
quantidade foi planelada para um período de trinta meses. O planejamento realizado contempla o
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pagamento para a contratada de acordo com os serviços executados, e de acordo com as necessidades da
contratante.

3.5. Disponibilidade da mão de obra no local
contabilizando cinco dias poi semana

das 06:00 as 00:00 horas, de segunda feira a sexta feira

3.6. Disponibilidade aos sábados das 08:00 as 1 8:00 horas

3.7. Comparecimento no local: no máximo em l (uma) hora, para resolução dos problemas

3 .8. Todas as ferramentas necessárias e locomoção dos técnicos especializados serão por conta da empresa
contratada.

3.9. Como esses serviços são de ordem contínua e essenciais para o fimcionamento desta Administração
a contratação será pelo período de 30 (trinta) meses sendo prorrogáveis por mais 30 (trinta) meses (caso
seja comprovado ser vantajoso para esta Administração).

3. 1 0. A abertura de chamado será encaminhada para a empresa contratada, o chamado será acompanhado
pelo funcionário fiscal do contrato ou pelos responsáveis dos locais em que os servidores estão presentes.

3. ll . A contabilidade dos serviços executados será realizada por períodos(mensal, semanal, quinzenal ou
outros) definido pelo fiscal do contrato de acordo com a quantidade dos serviços multiplicado pela
somatório dos valores conespondentes neste período e enviado para a contratada para a emissão de nota
isca

3.12. Deverá ser emitido juntamente com a nota fiscal, relatório da descrição dos serviços executados
constando também a quantidade de cada serviço, os serviços somente poderão ser realizados com
autorização prévia do fiscal do contrato.

4.0 DO(s) VALOR(es):
4.1. O preço global para a execução do objeto constante em C]áusu]a] .l é de RS 300.000,00(trezentos
mil reais), para os 30 (trinta) meses, apresentado na proposta de preços pela CONTRATADA,
devidamente aprovado pela CONTRATANTE

4.2 0 valor retro referido é final e irre4ustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos
no mesmo 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 das seguintes dotações
orçamentárias:

n' 02.03.01.04.123.0011.2058.3.3.90.39.00 ficha 67 -- TESOURO PROPRIO

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5. 1 . A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), a
qual será rubricada pelo responsável da Secretaria de Administração e Finanças.

5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, número do Contrato

5.2.1 . Nenhum pagamento será efetuado à Contratada sem que esta apresente, .juntamente com a nota
fiscal, a folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação do serviço (abrangendo férias, 1 3'
salário, recolhimento previdenciário, vale refeição, contribuição sindical), assim com os comprovantes de
pagamento da Guia de Previdência Social(GPS) e da Guia do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP)
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(NF-e) deverá ser encaminhada no seguinte endereço eletrõnico:

5.2.3. Os pagamentos somente serão realizados em face dos serviços efetivamente prestados

5.3. O pletarnento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior à data de apresentação da Nota

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da Agência
e o número da conta bancária 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 efetlvado o

5.4.2. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da LICITANTE VENCEDORA, incidirácorreção
monetária sobre o valor devido com base no IPCA-E, bem como juros calculados de acordo com a taxa

de remuneração da caderneta de poupança, consoante artigo I'F da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata
tempore" em relação ao atraso verificado. '

6.0PENALIDADES:

a CoAdatadenciacormpre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha

6.2. 1 . Multa, nas seguintes situações

lillE:RIHI l:R : lg: : :==:':=:::::;:'.lí;:,:=': !;.: J:
6.2.1 .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 fica a
CUN IRAIANTE autorizada a mandar executar o serviço às custas da CONTRATADA. bem como
promover a rescisão contratual.

6.2. 1 .3. Considera-se total inadimpjemento, para todos os efeitos, a falta de cumprimento das obrigações
contratuais por três dias dentro do mesmo mês ou cinco ao longo do contrato. ' ''' -'

6.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Jaguariúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; ' "' ''''' ' '''-''''-r'

6 2.3 Declaração.de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese de
praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidâneo ou cometer fraude
fiscal ou apresentar documento falso

6.3. 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,
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que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados
os motivos determinantes da punição.

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

6.5. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão
ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 14.3.2.

6.6. A penalidade de multa prevista na cláusula 14.3.2.2 serve como início dc indenização, não impedindo
a Administração de cobrar indenização suplementar que vier a ser apurada.

6.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não
será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujo efeito não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do
Código Civil.

7.0. RESCISÃO:

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensdaiá também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no ai1. 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 inca. 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. DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus el-npregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho.
previstas na Legislação Federal(Portaria n' 321 4, de 08-07-1 978, do Ministério do Trabalho), sendo que
o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão
contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

8.2. 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 contratado, isentando
a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter ejn compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as
contratações promovidas pela Administração Pública.

licitações e

9.TOLERA.NCIA:
9.1. 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 e/ou de seus Anexos.
tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar esses mesmos itens e
condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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IO.DAANTICORRUPÇÃO:
1 0. 1 . Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que sela, 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, sda 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 Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7.

ll.VALORDOCONTRATO:
1 1.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para todos os
efeitos legais.

12.VIGENCIA:

1 2. 1 0 prazo de validade do contrato será de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser renovado, observados os termos da Lei n.' 8.666/93.

1 2.2. Havendo prorrogação o preço será reajustado anua]mente na forma do item 3.2.] do Edital e deste
contrato.

13.FORO

13.1 . 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 Cofltrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que sda.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.
testemLmhas abaixo assinadas, a tudo presente.

assinam o

perante as

Jaguariúna, 30 dejulho de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

MARCEL.o cniQuivTO - ME
Marmelo Chiquitto
RG n'. 25.226.928-7
CPF/MF sob n' 269.888.728-17

TESTEMUNHAS

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do HuRidpio de jaguaiüna
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PREGAOPRESENCIALN'097/2019
PROCESSO LICITATÓRI0173/20]9
CONTRATO No152/2019.

OBJETO: l\'IANUTENÇAO EM SERVIDORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, SUPORTE, INSTALAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIO E GERENCIAMENTO
DESERVIDORESUNIX.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
CONTRATADA: MARCELO CHiQUiTTO - ME

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise ejulgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;

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 Eletrânico. conforme

dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESp:

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 n' 709, de 14 dejaneiro de 1 993, 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 eletrânico -- ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo

2. Demo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seujulgamento 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.

Jaguariúna.30 dejulho de 2019 ili

(;ESJOKDOÓnGÃo/XNTinAnE
Nome: Elísanita Aparecida de Moraes
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Responsáveis que assinaram o ajuste:
PeloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 1 20.339.598-13
Data dc Nascimento: 1 4/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 1 27, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilianene(@iaauariuna.se.aov.br
E-mail pessoal: ma iaemilianene@gmail:com
Telefone(s): (19) 3867-9724

SP

PelaCONTRATADA:
Nome: Marmelo Chiquito
Cargo: Empresário
CPF/MF sob n' 269.888.728-1 7 RG: 25.226.928
Data de Nascimento: / /

Endereço residencial completo: Rua Joaquim BuCHo
Mtmicípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
E-mail institucional: mcht9(@yahoo.com.br

E-mai l pessoal: mcht9«àyahoo.com:b!
Telefone: (19) 99616 -- 1 067

7

n.' 1 007, Bairro Centro, CEP 13.911-128, no

Assinatura
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