
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 76/2021 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA, PARA O LICENCIAMENTO DE 
SISTEMAS APLICATIVOS, COM OS RESPECTIVOS 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: 
MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), 
MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE 
ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL E 
OPERACIONAL E SUPORTE “ON SITE” – QUANDO 
SOLICITADO). TUDO EM CONFORMIDADE COM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021, LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. 

 
 

Referência: Processo Administrativo 4184/2021 

Data de Assinatura: _____/_____/2021 

Valor global: R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) 

Prazo de Vigência: 12 meses  

 
 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABREÚVA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 46.634.432.0001-55, com sede administrativa à Rua Floriano Peixoto, nº 

158 – Centro, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, neste ato devidamente 

representada pelo Prefeito Municipal de Cabreúva, Senhor ANTONIO CARLOS MANGINI, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 18.444.742 SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF 086.257.178-29, residente e domiciliado no município de Cabreúva, Estado de São 

Paulo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

CONAM – Consultoria em Administração Municipal LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

51.235.448/0001-25, estabelecida à Rua Marquês de Paranaguá, nº 348, 7º Andar, Bairro 

Conceição, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representada pelo Srº  WALTER PENNINCK 

CAETANO, brasileiro, diretor, portador da cédula de identidade RG nº 4.577.590-4, inscrito no 

CPF/MF 055.052.758-34, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm entre 

si justo e contratado o que segue: 

 
 



 

1. DO OBJETO CONTRATUAL 
 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual para CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA O 
LICENCIAMENTO DE SISTEMAS APLICATIVOS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, 
CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL E OPERACIONAL 
E SUPORTE “ON SITE” – QUANDO SOLICITADO) 
 
1.2. Os seguintes documentos são considerados partes integrantes deste contrato: 
 

a) edital do Pregão Presencial nº 12/2021 e seus anexos; 
 

b) Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA em 27 de outubro de 2021.    
 
1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no(s) serviço(s), até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total inicial atualizado da proposta. 
 
1.4. A CONTRATANTE indica, desde já, o Servidor Público Municipal Srº Jonas Donizete 

Ferreira Alves, inscrito no CPF/MF nº 085.240.488-32, atualmente no cargo de Chefe do Setor 

de Processos Gerenciais, para realizar a Gestão deste Contrato. 

 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 
2.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

2.1.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução do presente contrato, nos termos do 
edital e da legislação vigente, arcando com todas as despesas diretas ou indiretas 
decorrentes da execução do presente contrato; 

 
2.1.2. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quando da 
realização dos serviços que são de sua inteira responsabilidade; 

 
2.1.3. Designar, por escrito, no ato de assinatura do contrato, preposto que tenha poder para 
resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato; 

 
2.1.4. Arcar com as responsabilidades civis previstas em lei e as decorrentes dos demais 
danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de seus prepostos; 

 



 

2.1.5. Comunicar à CONTRATANTE sobre eventuais dúvidas referentes às especificações 
do(s) serviço(s); 

 
2.1.6. Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, substituindo imediatamente qualquer 
funcionário considerado como de conduta inconveniente pela CONTRATANTE; 

 
2.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros resultantes da execução deste contrato; 

 
2.1.7.1. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos não transfere á 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste contrato. 

 
2.1.8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus 
empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito. 

 
2.1.9. Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições exigidas para a 
habilitação;  

 
2.1.10. Executar os serviços de acordo com a proposta oferecida e com as normas e 
condições previstas no edital de origem, respondendo civil e criminalmente pelas 
consequências de sua inobservância total ou parcial; 

 
2.1.11. Responsabilizar-se pelo uso indevido dos documentos, materiais e equipamentos 
eventualmente colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE. 

 
2.1.12. Manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo 
cedê-las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus empregados e 
prepostos, a tê-las sob sua guarda. 

 
2.1.13. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, durante toda sua vigência do 
contrato. 

 
2.1.14. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos serviços executados por seus empregados, os quais não terão nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE. 

 
2.1.15. Responder, integralmente, por perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 



 

2.1.15.1. A CONTRATADA não será responsabilizada por qualquer perda ou dano 
resultante de caso fortuito ou força maior. 

 
2.1.16. Fornecer além e licença de uso dos sistemas aplicativos, serviços correlacionados 
ao objeto contemplando: implantação, manutenção e suporte técnico, conforme 
detalhamento seguinte: 

 
2.1.16.1. Serviços de Implantação: Tendo em vista que os sistemas aplicativos 
contratados tem como objetivos: habilitar as secretarias envolvidas com um quadro de 
profissionais capacitados, infraestrutura física adequada e de um sistema de informações 
atualizado, ágil e confiável para que seja possível exercer de forma planejada e 
responsável a gestão da arrecadação, dos recursos existentes, da fiscalização e da 
cobrança, além de efetivar um controle eficiente das despesas, das compras e dos 
estoques; a CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica especializada para 
auxiliar a CONTRATANTE na definição das variáveis que serão utilizadas na 
parametrização da solução tecnológica durante a implantação, de acordo com a legislação 
pertinente, realizando as seguintes atividades: 

 
a)  A implantação do sistema pela CONTRATADA não poderá ser superior a 120 
(cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços inicial, e 
será executada contemplando, obrigatoriamente, todas as exigências do Termo de 
Referência, e com a participação da equipe de tecnologia da CONTRATANTE, para 
viabilizar os horários e facilitar a implantação da solução tecnológica; 

 
b)  A CONTRATANTE designará servidores municipais das áreas de informática, 
cadastros técnicos e profissionais das áreas atendidas pelos sistemas aplicativos para 
apoio e suporte aos técnicos da CONTRATADA para implantação dos sistemas 
aplicativos, bem como para gerir a mesma após sua implantação; 

 
c)  Deverão ser realizadas simulações pela CONTRATADA em conjunto com a 
CONTRATANTE, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento dos 
sistemas aplicativos, atendendo a legislação vigente sempre que aplicável; 

 
d)  Como parte integrante do processo de implantação, a CONTRATADA deverá 
ministrar treinamentos aos usuários dos sistemas aplicativos; 

 
e)  Toda instalação de softwares para treinamento será de responsabilidade da 
CONTRATADA; 

 
f) A demonstração dos sistemas deverá ocorrer também nas instalações indicadas pela 
CONTRATADA, ou ainda por via remota, caso assim acordado entre as partes; 

 



 

g) Todos custos de deslocamento e hospedagem, para implantação, treinamentos e 
suporte técnico in-loco quando houver, serão por conta da CONTRATADA; 

 
h) Os treinamentos deverão ocorrer “in loco” ou ainda por via remota, caso assim 
acordado entre as partes, e, concomitante com a implantação dos sistemas. 

 
e)  A partir do 121º (centésimo vigésimo primeiro) dias todas as atividades pertinentes 
a implantação dos sistemas aplicativos, inclusive as simulações de funcionamento 
deverão estar executadas, todos os mecanismos contemplados no objeto utilizados 
pela CONTRATANTE. 

 
2.1.16.2. Serviços de Conversão e Migração de dados cadastrais dos setores e dos 
usuários: Deverão ser realizadas a análise, a crítica, a validação e a migração dos dados 
cadastrais dos setores atendidos e dos usuários dos sistemas aplicativos já existentes 
fornecidos pela CONTRATANTE quando da assinatura deste instrumento de contrato, 
com participação direta de um servidor municipal responsável pelas informações 
prestadas, contemplando as tarefas definidas abaixo: 

 
a) A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA os arquivos, em formato texto, com 
seus respectivos layouts em meio magnético; 

 
b) A CONTRATADA deverá analisar os arquivos fornecidos pela CONTRATANTE e 
apontar as possíveis inconsistências; 

 
c) A CONTRANTATE será responsável pela análise e correção das possíveis 
inconsistências e irregularidades encontradas e apontadas nos relatórios fornecidos 
pela empresa contratada; 

 
d) A CONTRATADA deverá validar as informações junto a CONTRATANTE e efetuar 
a migração oficialmente. 

 
2.1.16.3. Serviços de Cadastramento de Identificação e Permissão de Acesso aos 
Usuários: A CONTRATADA deverá efetuar o cadastramento de identificação e permissão 
de acesso do servidor indicado pela CONTRATANTE para ser o Administrador do 
Sistema, devendo, obrigatoriamente, capacitá-lo a desempenhar as atividades de 
cadastramento dos usuários que, posteriormente, estarão aptos a utilizar os sistemas.  

 
2.1.16.4. Serviços de Testes dos Módulos dos sistemas aplicativos: a CONTRATADA 
deverá, obrigatoriamente, disponibilizar o sistema aos usuários para uso em caráter 
experimental como processo de testes, devendo contemplar as seguintes atividades: 

 



 

a) Efetuar testes e simulações em conjunto com a CONTRATANTE, verificando a 
consistência dos dados, funcionalidades previstas para os diversos dos sistemas 
aplicativos, além dos cadastramentos de usuários e permissionamentos; 

 
b) Validar os testes junto a CONTRATANTE. 

 
2.1.16.5. Serviços de Capacitação e Treinamento de Usuários: A CONTRATADA deverá 
fornecer treinamento operacional aos usuários indicados pela CONTRATANTE que farão 
uso dos sistemas aplicativos, de forma direcionada, para as funcionalidades que atendam 
cada uma das áreas. Este treinamento deve capacitar os profissionais tanto na utilização 
dos sistemas aplicativos quanto ao conhecimento dos recursos do módulo específico por 
ele utilizado: 

 
a) A CONTRATADA deverá fornecer acompanhamento de técnicos aos usuários de 
cada uma das áreas atendidas pelos sistemas aplicativos, durante a implantação e 
início da operação do sistema. 

  
b) O treinamento dos profissionais envolvidos no processo de utilização dos sistemas 
aplicativos deverá ocorrer de duas formas: 

 

 No formato de apresentação da solução, para todos os usuários dos sistemas 
aplicativos do módulo ou ferramenta que o colaborador irá utilizar suas rotinas diárias 
de trabalho; 

 

 De acordo com as atividades ou atribuições de cada grupo de usuários, 
respeitando as regras de acesso e permissionamentos estabelecidas pela 
Administração. 

 
c) A CONTRATANTE definirá e disponibilizará local e data para realização do 
treinamento; 

 
d) A CONTRATADA deverá oferecer treinamento e capacitação para os servidores 
municipais indicados pela CONTRATANTE de forma a garantir genericamente que 
todos os funcionários tenham conhecimento das ferramentas disponíveis no sistema, 
para turmas que não excedem a quantidade de 20 (vinte) servidores, até que, a 
totalidade dos servidores indicados pela administração participe da capacitação; 

 

e) Abordagem e Carga Horária: O treinamento ministrado pela empresa Contratada, 
direcionado aos usuários dos sistemas, deverá abordar os conteúdos necessários à 
operacionalização de cada área de conhecimento/especialização do aplicativo, 
proporcionando conhecimento e capacitação, contemplando, obrigatoriamente: 

 



 

 Requisitos gerais sistemas aplicativos; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema gerencial (BI); 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de planejamento e gestão 
orçamentária e financeira; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de gestão de arrecadação; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de gestão eletrônica de 
processos da execução fiscal e integração com o Tribunal de Justiça; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de gestão de recursos humanos; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de compras e licitações com 
ferramenta de pregão presencial e contratos; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de gestão de almoxarifados; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de gestão de bens patrimoniais; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de protocolo e controle de 
processos administrativos; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema da transparência; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de ouvidoria; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de terceiro setor; 
 

 Características gerais e operacionais do Sistema de frotas; 
 

 Características e critérios de obtenção de suporte à solução. 
 

f) A carga horária estimada de treinamento será de no mínimo, 04 (quatro) horas/aula 
e, no máximo, 16 (dezesseis) horas/aula por turma. 

 
2.1.16.6. Serviços de Manutenção e Suporte Técnico: Para a manutenção dos sistemas 
aplicativos deverão ser prestados os seguintes serviços à CONTRATANTE: 

 

 Fornecimento e implementação de novas versões do sistema; 
 



 

 Correção de defeitos e falhas devidamente constatados;  
 

 Melhorias ou implementações de novas opções e beneficiamentos do sistema 
por iniciativa da CONTRATADA; 

 

 Alteração da legislação incidente sobre o sistema, que torne necessária sua 
atualização. 

 
a) O suporte técnico deverá ser prestado pela CONTRATADA pela via remota, 
mediante sistema de abertura de chamados, podendo ocorrer, excepcionalmente na 
sede da CONTRATANTE e nas unidades integrantes da rede Municipal; 

 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos especialistas nos softwares objeto 
deste termo, em horário comercial, para atendimento de suporte e manutenção de 
sistema necessários; 

 

c) A solicitação para suporte técnico, melhorias, alterações ou correções deverá ser 
sempre feita sempre através de sistema de abertura de chamados, onde será registrada 
formalmente a solicitação do serviço;  

 

d) Os atendimentos às chamadas deverão ser feitos classificados por prioridades 
(conforme tabela a seguir): 

 
 

SUPORTE TÉCNICO 

 

Classificação Tempo de Atendimento Descrição 

 

Extrema 

Prioridade 

 

Máximo em 02 horas para 

início do atendimento para 

solução de contingência; e 

resolução definitiva do 

problema e suas causas em no 

máximo 12 horas úteis. 

 

Problema que ocasiona um processo 

crítico para a CONTRATANTE, com reflexo 

importantíssimo na operação do sistema de 

tal forma que se torne inoperante, parcial 

ou totalmente. 

 

Alta 

Prioridade 

 

Máximo em 04 horas para 

início do atendimento para a 

solução de contingência; e 

resolução definitiva do 

Problema que afete um processo de grande 

importância para a CONTRATANTE, que 

não torne o Sistema inoperante, mas que 

prejudique a funcionalidade de alguns 



 

problema e suas causas em no 

máximo em 24 horas úteis. 

 

módulos, impedindo o cumprimento de 

prazos legais nas execuções. 

 

Média 

Prioridade 

 

Máximo em 08 horas para 

início do atendimento para a 

solução de contingência; e 

resolução definitiva do 

problema e suas causas em no 

máximo em 04 dias (úteis); 

 

Problema que afete um serviço que não 

torne o Sistema inoperante, mas que 

prejudique alguma funcionalidade. 

 

Baixa 

Prioridade 

 

Máximo em 12 horas para 

início do atendimento para a 

solução de contingência; e 

resolução definitiva do 

problema e suas causas em no 

máximo em 07 dias (úteis) 

 

Problema que não resulte em processo 

crítico e torne o Sistema inoperante, mas 

que afete sua qualidade 

 
 

e) Para os problemas classificados como de Baixa ou Média Prioridade, o suporte e 
resolução dos problemas poderão ser executados após chamado aberto, via telefone e 
ou e-mail, a critério da CONTRATADA; 

 
f) Para os problemas classificados como Extrema e Alta Prioridade, os técnicos 
responsáveis pelo suporte deverão realizar contato telefônico e, ainda, caso necessário 
for, se deslocar até o endereço de atendimento para a resolução do problema. Em 
ambos os casos deverão ser cumpridos os prazos, tempos e formas especificados na 
tabela acima; 

 

g) Os tipos de suporte serão os seguintes: remoto e quando este não for possível, por 
telefone, por e-mail, e atendimento presencial (sempre que necessário), sem limite de 
atendimentos e sem custos destacados do preço ofertado. 

 

2.1.17. Em caso de Rescisão Contratual a empresa Contratada deverá bloquear o acesso 
aos servidores aos sistemas licenciados, bem como proceder, em data e horário previamente 
ajustados com a Administração à desinstalação dos mesmos. 
 
2.1.18. Em caso de Rescisão Contratual as bases de dados, que pertencem à Prefeitura, 
serão objeto de um último backup, a ser realizado pela Administração, antes do bloqueio de 
acesso e desinstalação dos sistemas. 



 

 

2.1.19. Serão ainda observadas, em caso de Rescisão Contratual, as normas previstas nos 
arts. 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

2.2. Caberá à CONTRATANTE: 
 

2.2.1. Fornecer informações e proporcionar todas as condições necessárias para a perfeita 
execução do objeto, exceto aquelas definidas como de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA; 

 
2.2.2. Fiscalizar a execução do objeto contratual, a fim de verificar se estão sendo 
observadas as especificações e demais requisitos previstos em contrato e no instrumento 
convocatório; 

 
2.2.3. Designar um servidor municipal da Prefeitura para ser o Gestor do Contrato no 
Município que terá como função principal o acompanhamento, auxílio no processo de 
implantação e a execução contratual; 

 
2.2.4. Constatada a regularidade dos procedimentos, liberar o pagamento pela prestação 
dos serviços; 

 
2.2.5. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a 
execução do(s) serviço(s) do objeto contratado;  

 
2.2.6. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação do(s) 
serviço(s); 

 
2.2.7. Emitir a Ordem de Serviço e disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, 
equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos serviços; 

 
2.2.8. Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, 
relações, listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução 
dos serviços, pelo contratado, bem como designar funcionários municipais e o local 
apropriado, dentro das suas instalações, para a execução dos trabalhos; 

 
2.2.9. Autorizar expressamente os técnicos da CONTRATADA para a realização dos 
trabalhos; 

 
2.2.10. Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar 
fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação 
de Procedimentos; 

 



 

2.2.11. Manter o sigilo absoluto sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que 
tenha acesso; 

 
2.2.12. Designar servidor da área de Informática para apoio aos técnicos da CONTRATADA 
no processo de implantação e durante toda vigência do contrato. 

 
2.2.13. Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos empregados da 
CONTRATADA que não atenderem às exigências do Contrato e aos requisitos e padrões 
de qualidade necessários ao adequado desempenho das funções de treinamento e 
atendimento. 

 
2.2.14. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não 
cumprimento das determinações, e informando à CONTRATADA para as devidas 
providências através do registro de abertura de chamado técnico. 

 
2.2.15. Emitir Termos de Implantação dos Sistemas e Atestado de Capacidade Técnica em 
nome da CONTRATADA. 

 
2.2.16. Indicar os usuários e respectivas áreas que irão operar o sistema fornecido da 
CONTRATADA. 

 
    
3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
3.1. O objeto do presente contrato será recebido pela Unidade Administrativa Requisitante, 
desde que atendidas todas as especificações do edital de licitação e seus anexos. 
 
 
4. DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1. Pela prestação do(s) serviço(s) mencionados na cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará 
mensalmente à CONTRATADA, nos quatro primeiros meses de contrato o valor fixo de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), correspondente à parcela de implantação, perfazendo o valor 
de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e após, nos doze meses subsequentes o valor 
fixo de R$  90.000,00 (noventa mil reais), perfazendo o valor de R$ 1.080.000,00 (um milhão 
e oitenta mil reais), totalizando valor global deste contrato em R$ 1.440.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e quarenta mil reais), correspondente ao custo das licenças dos sistemas, 
mediante demanda efetivamente executada e emitida a respectiva NotaFiscal/Fatura, que 
deverá ser apresentada até o último dia do mês de prestação dos serviços, de acordo com a 
demanda efetivamente executada. 
 
4.2. Os pagamentos das parcelas mensais deverão ser liquidados até o 5º (quinto) dia do mês 
subsequente ao de prestação dos serviços, mediante a emissão da correspondente nota fiscal 



 

pela CONTRATADA, conforme cronograma de execução e desembolso mencionados no item 
acima. 
 
4.3. A nota fiscal/fatura encaminhada pela CONTRATADA deve estar devidamente 
discriminada, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, inclusive no que se 
refere às retenções tributárias. 
 

4.3.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da 
dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no 
item 4.2 será contado da data de entrega da referida correção. 

 
4.4. O preço mensal do licenciamento será reajustado a partir do 13º (décimo terceiro) mês, de 
acordo com a variação do INPC/IBGE, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-
se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta. 
 
4.5. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 666/93. 
 
4.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA 
indicada na proposta. 
 
4.7. No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, estejam relacionadas com a execução do objeto desta contratação. 
 
4.8. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, 
o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 
monetária ou reajuste. 
 
4.9. No caso da CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados 
financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cabreúva. 
 
 
5. DO PRAZO CONTRATUAL 
 
5.1. O prazo total dos serviços contratados será de 16 (dezesseis) meses, a contar da 

expedição da Ordem de Serviços de início das atividades, prorrogáveis e aditáveis na forma 

dos arts. 57, II, da lei Federal nº 8666/93, considerando o mesmo o prazo previsto de até 120 

(cento e vinte dias) para as atividades de implantação, acrescidas de 12 (doze) meses de 

locação dos sistemas. (TC-012310/989/21 – TC012931/989/21) 



 

5.1.1. Caso a licitante vencedora do certame seja a atual prestadora dos serviços, o prazo 
de que trata o item 5.1 assim, será de 12 (doze) meses a contar da expedição da Ordem de 
início das atividades (TC-012310/989/21 – TC012931/989/21). 
 

5.2. O preço será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 

  

5.3. O preço mensal do licenciamento será reajustado a partir do 13º (décimo terceiro) mês, de 
acordo com a variação do INPC/IBGE, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-
se por base o índice vigente no mês da apresentação da proposta. 
 
 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
6.1. O valor a ser pago em decorrência do presente instrumento será custeado por verbas 
consignadas em seu orçamento vigente nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

1129-05.03.04.129.7006.2.292.339040.01.1100000 
0917-04.01.04.122.7007.2.293.339040.01.1100000 
0841-08.21.10.301.1001.2.001.339040.01.3100000 
1128-05.02.04.124.7006.2.291.339040.01.1100000 

 
 
7. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido quando ocorrer a inexecução total 
ou parcial de qualquer de suas cláusulas, nos termos do art. 77 e art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, cabendo à parte causadora da situação arcar com todas as responsabilidades 
administrativas, cíveis e criminais. 
 
 
8. DAS SANÇÕES 
 
8.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora 
sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 
 

8.1.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 
 
8.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até 
o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 



 

8.1.3. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida. 

 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as 
seguintes penalidades: 
 

8.2.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
 

8.2.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 
fim. 

 
8.3. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 

8.3.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais 
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 

 
8.3.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 

 
8.4. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data 
de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cabreúva dentro 
de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial. 
 
 
9. DO SUPORTE LEGAL 
 
9.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 
 

9.1.1. Constituição Federal; 
 

9.1.2. Constituição do Estado de São Paulo; 
 

9.1.3. Lei Orgânica Municipal; 
 

9.1.4. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; e 
 

9.1.5. demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os 
princípios gerais de Direito. 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 
10.1. Não será permitido o início do(s) serviço(s) sem que a CONTRATANTE emita, 
previamente, a respectiva Ordem de Serviço. 
 
10.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 
outros dispositivos legais previstos na aludida lei. 
 
10.3. Para os casos omissos neste contrato, prevalecerão as condições e exigências da 
respectiva licitação e demais disposições em vigor. 
 
10.4. Fica expressamente proibida a subcontratação deste contrato sem a anuência da 
CONTRATANTE. 
 
10.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral do objeto deste 
contrato, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não 
previstos em sua proposta, quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 
 
10.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão 
apreciados pelo Prefeito Municipal de Cabreúva, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou 
profissionais que se fizerem necessários. 
 
10.7. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos 
eventualmente anexados. 
 
 
11. DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cabreúva, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 
questões suscitadas na execução deste contrato e não resolvidas administrativamente. 
 
Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 
partes e as testemunhas. 
 

Cabreúva______, de ______________de 2021. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, SP 

Antonio Carlos Mangini  

Prefeito Municipal de Cabreúva 



 
 

 

 

 

 

CONAM –  

Consultoria em Administração Municipal 

Walter Penninck Caetano 

 

Gestor: 

1.)_______________________________                                           

Nome: Jonas Donizete Ferreira Alves 
Cargo: Chefe de Setor de Processos Gerenciais 

CPF: 085.240.488-32 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1.)_______________________________2.)____________________________ 

Nome: Nome: 

RG: RG: 

CPF: CPF: 

 
 


