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Egl Ba mEw:'an'?EUXEW?Erma'i:
Procedimento Licitatório n' 448/2021
Pregão Eletrõnico n'123/2021
Contrato n' 005/2022

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n' 22.358.831/0001-72, com sede na Rua Las
Vegas, n' 105, Letra B. Bairro Cenáculo, CEP: 31 .620-1 90, no Município de Belo Horizonte. Estado

1.--0BJETO:

1.1. Licença de software de gestão de destino turístico, incluindo treinamento e suporte técnico,
conforme demais especificações descritas no ANEXO 1, parte integrante do edital.

2. -- DQÇUMENTOS INTEGRANTES:

IÜã i:EH EH:F.n;:.n:
b) Procedimento Licitatório n' 448/2021; e
c) Proposta da CONTRATADA.

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 aquisição do objeto contratado.

?'' RACTERÍSTICAS
3.1. A prestação do serviço se dará por l do contrato
podendo ser renovado, caso seja de interesse da Administração Pública totalizando um níBZO
máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme artigo 57, IV, da Lei 8.666/93. -''' r'--

3.1.1. A Secretariassíunrcipal de Turismo e Cultura emitirá a Ordem de Serviços em até 05 (cinco)

32 Para execução do objeto a CONTRATADA deverá seguir as especificações e o cronograma
constantesnoAnexol,parteintegrantedoedital. ' ' '' ' -'

3.2.1 . A CONTRATADA deverá indicar profissional legalmente habilitado
empresa, como responsável técnico pelos serviços prestadosl

integrante do quadro da
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3.2.1.1. Permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços, bem como prestar,
quando solicitada. as informações requeridas visando o bom andamento dos serviçosl

lilâ;n=1,Eli ::==;!:'i.g; 1= s:p:;p*:i;s!*:'s:=::;::m

lilHH g ãS:E81: gl ]l:::fn:
3 2.3. A CONTRATADA deverá providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades

estabeecidos: l iKninwi t= na execução do presente objeto, conforme os prazos abaixo

a) o Pja dorchamndimento deverá ser feito num prazo máximo de 12 (doze) horas úteis, a partir da

b) a resolução do problema não poderá ultrapassar l (um) dia útil, a partir da abertura do chamado
situação na qual deverá ser feita a substituição e/ou reparo. ' ' '' ' -- --

3.2.4. A CONTRATADA deverá comunicar a conclusão dos serviços ao fiscal do
imediatamente após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados

contrato

3.3. Ressarcir eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros. provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados, na execução dos serviços.

4.-DO VALOR

IÜWgll ã u: f i :
4.2. - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dota"aa
orçamentária: N' 02.15.01 13.392.0033.2031 3.3.90.39.00 - -- --u----'' '--"-yav

5. -- ÇQNDIÇOES DE PAGAMENTO:

5.1. -- A cada 30(trinta).dias, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e). a qual será vistada
b'' v\ale rubi ca. ILralo e envlaaa a becretarla Municipal de Turismo e Cultura para conhecimento,

5.2. -- Devem ser indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e): a descrição dos serviços. os números do

rea azado. luólu. e us numeros aa agencia e da conta bancária em que o pagamento deve ser

5.2.1. -- A conta bancária fornecida deverá estar no mesmo CNPJ da CONTRATADA

5.2.2. -- Não será aceita a indicação de conta poupança.

5.3cal Olpaga icento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota

5.4. -- Havendo atraso no pagamento não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com
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base no IPCA-E. bem como juros calculados na forma do artigo I'-F da Lei n' 9.494/1 997, incidentes
pró-rata temporis" sobre o atraso.

5.5. -- Junto às notas fiscais. a CONTRATADA apresentará os comprovantes de recolhimento mensal
do FGTS, do INSS e do pagamento dos salários dos funcionários envolvidos no fornecimento do
objeto, documentos sem os quais nenhum pagamento será efetuado.

6.--PENALIDADES:

Ê$#8qBB::EX:l:mi$*!=RH=:Fe.H:
6.1.1. -- Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamentel ' ' '' - ' '-----' para as

6.1.2 Multa, nas seguintes situações

il $BHZ'ã g$?l:b'=.g:: 2:;'RUl:'#l=:

IÊSH EIEgãBâ: ::Sà::.EnL'=1=T:;;T.:: !:I g

6.2. -- mpedirnento de partis pação em licitação e de contratar com o Município de Jaguariúna. pelo

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

cobradas administrativa ou

64 -- As pltnalldades prenv: sasitem dve2ência e de impedimento poderão ser aplicadas juntamente

6.5. -- A penalidade prevista na cláusula 6.1 .2.2. tem caráter de piso compensatório e não imnaN
queaCONTRATADApleiteie indenizaçãosuplementar. ' '' ''----' --'-v --'-i..'u"-

7.--RESCISÃO: '"l

ãlÊIBRZlilHglll ã Ti 'ulã:'u::'i='mwllm-:;sil
7.2

A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
DENER HENRIQUE DE Assina-lodo fníma d-vital por DFNFR
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n' 8.666/1993

7.3. -- Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos l a XI. do art
78. da Lei n' 8.666/1 993, 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 empregados 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' 3214, de 08-07-1978. 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.?i. ou por seus sucessores e representantes na execução do
objeto contratado, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrênciadosmesmos. ' ' ' ' '' '

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

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

que regulamenta as licitações

9.--DA ANTICORRUPCÃO:

9.1 . -- 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 outra 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

IO.--TOLERÂNCIA:

houvesse ocorrido

ll.--yAL:OK DO CONTRATO;

para todos os efeitos egais.ontrato o valor de R$ 78.600,00(setenta e oito mil e seiscentos reais).

12.--VIGENCIA:

12.1. -- Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo*ler

.,..,:::i::ã :%EI jlUllgBb gi l GW: sn::
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12.1 .2. Em caso de prorrogação da vigência contratual, será o valor reajustado pelo IGP-M ou IPCA.
E, o que for menor

13. -- TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICACÃO:

13.1. -- Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e

Notificação, conforme AI EXOere ativo se for o caso, à transmissão deste Processo perante o

14. -- FORO :

14.1. -- 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 seja«

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

Jaguariúna, 18 dejaneiro de 2022

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
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PROCEDIMENTO LICITATÓR10 NO 448/2021
PREGÃO ELETRÕNICO N' 123/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
CONTRATADA: ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - EPP
CONTRATO No: 005/2022.

OBJETO: Licença de software de gestão de destino turístico. incluindo treinamento e suporte técnico
conforme demais especificações descritas no ANEXO 1, parte integrante do edital

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido. seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual
estarão sujeitos a análise e julgamento 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 Eletrónico em
consonância com o estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCESP
c).al.ém 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 de janeiro de 1993. iniciando-se. a partir de então. a contagem dos
prazos processuais. conforme regras do Código de Processo Civil;

I S:I IH:II:: $ BIEÜ:BgTn,T':FU'.:5} :
e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Dama-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

Jaguariúna. 18 dejaneiro de 2022

AIJTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

DO CERTAME
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 1 20.339.598-1 3
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PelaCONTRATANTE:

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 120.339.598-13

PelaCONTRATADA:
Nome: Dener Henrique de Queiroz Fonseca
Cargo: Empresário
CPF: 052.573.666-22
Telefone:(31) 99771-7310/ 3500-7990
E-mail: dsner@abe!:!tlr:bd ÇQHgtQÚDabet.tur.com

D ENER H ENRPQUE DE QUEIROZ Assinado de forma digital por DEVER HEURiQUE

FONSECA:05257366622 g:::i": F0''eCA '5Z5Z3ÓÓó2:

Assinatu ra

ONTRATANTE:
Nome: Mana das Graças Hansen Albaran dos Santos
Cargo: Secretária de Turismo e Cultura
CPF: 272.223.598-69

Assinatura
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