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CONTRATO Nº 08/2018 
 

TERMO DE CONTRATO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP  
CELEBRA COM A EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SOLUÇÃO 
INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, INCLUINDO A LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SOFTWARE, 
TREINAMENTO DE PESSOAL, SUPORTE TÉCNICO, HOSPEDAGEM E 
PUBLICAÇÃO DE PÁGINAS WEB PERTINENTES ÀS INFORMAÇÕES DO 
SOFTWARE LOCADO (CONTABILIDADE PÚBLICA COM GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTROLE DE TESOURARIA, ETC., 
CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE 
DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, RECURSOS HUMANOS/FOLHA 
DE PAGAMENTO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA WEB PARA 
ATENDIMENTO E OUVIDORIA PARLAMENTAR, SISTEMA WEB PARA 
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO E-SIC) QUE POSSUAM 
EXIGÊNCIA LEGAL DE SUA DISPONIBILIDADE NA INTERNET OU 
NECESSIDADE DE OPERAÇÃO USANDO OS RECURSOS DA WORLD WIDE 
WEB. INCLUÍ AINDA A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEMPRE QUE SOLICITADO PELA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO, SEM LIMITE DE VISITAS OU CHAMADOS, VISANDO 
GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NOS 
SEGUINTES ITENS OBJETO DA LICITAÇÃO” À CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO - SP, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO - SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o n.º 64.925.092/0001-01, situada a Avenida Padre Nelson Antônio Romão, 859, 
Centro – Matão – SP, neste ato representada pelo seu Presidente, o vereador VALTER LUIZ 
TREVIZANELI, denominada CONTRATANTE e a empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA , 
sediada na Rua Aurora, n.º 446, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Inscrita no 
CNPJ sob n.º 50.735.505/0001-72, Isenta da Inscrição Estadual, representada por Maurício 
Afonso portador do R.G. n.º 15.784.882-6 SSP/SP, CPF n.º 065.410.288-00, denominada 
CONTRATADA , partes ao final assinadas, celebram o presente Contrato, de acordo com as 
disposições nele  contidas e em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 , nos 
termos da Lei Federal 10.520/02, e subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, e na forma das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARAC TERÍSTICOS 

Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de solução integrada de 
gerenciamento de processos na administração pública, incluindo a locação (licença de uso) de 
software, treinamento de pessoal, suporte técnico, hospedagem e publicação de páginas web 
pertinentes às informações do software locado (Contabilidade Pública com Gestão 
Orçamentária, Financeira, Controle de Tesouraria, etc., controle de almoxarifado, controle de 
patrimônio, controle de compras, licitações e contratos, recursos humanos/folha de pagamento, 
transparência pública, sistema web para atendimento e ouvidoria parlamentar, sistema web para 
atendimento de solicitação de informação e-sic) que possuam exigência legal de sua 
disponibilidade na internet ou necessidade de operação usando os recursos da world wide web. 
incluí ainda a manutenção e a atualização de software e assistência técnica sempre que 
solicitado pela câmara municipal de matão, sem limite de visitas ou chamados, visando garantir 
as alterações legais, corretivas e evolutivas nos seguintes itens objeto da licitação” à Câmara 
Municipal de Matão - SP, conforme especificações constantes no PREGÃO PRESENCIAL N.º 
01/2018, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor total do objeto do presente instrumento é de R$ 164.300,00 (cento e sessenta e quatro 
mil e trezentos reais), divididos conforme planilha  de preços abaixo: 

 
 

 
Módulo da Solução Integrada Preço 

Mensal 

(R$) 

Preço Total 
para 12 
Meses 
(R$) 

01 Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, 
Controle de Tesouraria, etc.); 

2.649,60 31.795,20 

02 Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal 828,00 9.936,00 
03 Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal 828,00 9.936,00 
04 Controle de Compras, Licitações e Contratos 828,00 9.936,00 
05 Recursos Humanos (Folha de Pagamento) 2.649,60 31.795,20 
06 Transparência Pública, nos termos do Anexo I  1.656,00 19.872,00 
07 Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar 1.159,20 13.910,40 
08 Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação 

E-SIC 
1.159,20 13.910,40 

Valor Total 12 meses (A) 11.757,60 141.091,20 

 

 Módulo da Solução Integrada 
Preço Para Implantação, 

Conversão e Treinamento 
(R$) 

01 Contabilidade Pública com Gestão Orçamentária, Financeira, 
Controle de Tesouraria, etc.); 

5.302,30 

02 Controle de Almoxarifado da Câmara Municipal 1.659,10 
03 Controle do Patrtimônio da Câmara Municipal 1.659,10 
04 Controle de Compras, Licitações e Contratos 1.659,10 
05 Recursos Humanos (Folha de Pagamento) 5.302,30 
06 Transparência Pública, nos termos do Anexo I 3.315,10 
07 Sistema WEB para atendimento e Ouvidoria Parlamentar 2.155,90 
08 Sistema WEB para atendimento de solicitação de informação 

E-SIC 
2.155,90 

Valor Total (B) 23.208,80 
 

Valor Total Global (A) + (B) R$ 164.300,00 (cento e sessenta e quatro mil e 
trezentos reais)  

 

 

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação 
do documento fiscal competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado, correspondente 
ao serviço efetivamente realizado, verificado e aceito pela contratante. 

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada. 

A cada pagamento efetivado pela contratante, será procedida prévia verificação da 
regularidade fiscal da contratada. 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, esses 
serão restituídos pela Contratante, para que a Contratada promova as correções 
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necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos 
na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇ ÃO 

Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

Imediatamente após a emissão da ordem de serviço, a contratada deverá dar inicio aos trabalhos 
de implantação da solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em uso pela 
Câmara Municipal de Matão. O prazo máximo para que a solução integrada esteja totalmente 
implantado e plenamente operante em todas suas funções, e, com todos os dados convertidos, 
não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data da emissão da ordem de 
serviço. 

Depois de implantado a solução integrada e convertido os dados, a empresa contratada deverá 
realizar a apresentação oficial da nova solução aos usuários e técnicos da Câmara Municipal de 
Matão, visando apurar o efetivo atendimento de todas as condições exigidas pelo edital, e, o 
funcionamento pleno para todas as áreas licitadas. 

Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, a CÂMARA DE MATÃO - 
SP poderá determinar à contratada a correção da falha, devendo a nova solução ser adequada 
inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES 

O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações 
contratuais sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes 
sanções, sem prejuízo ao estabelecido no Artigo 87 da Lei 8.666/93: 

1. advertência; 
2. pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada 

multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre 
o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos 
quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a partir do término da 
data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às correções, 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas; 

3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos 
casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o órgão licitante, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei. 

 

 

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
notificação. 

A CONTRATADA não incorrerá em sanções quando o descumprimento dos prazos 
estabelecidos resultar de força maior devidamente comprovada ou por culpa exclusiva da 
CONTRATANTE ou de instruções da CÂMARA DE MATÃO - SP. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES 

Correrá por conta da CONTRATADA: 

Exclusivamente, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação 
dos serviços, objeto do presente. 

As contribuições devidas à Seguridade Social. 

Exclusivamente, todos os encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes de 
trabalho. 

Não serão de responsabilidade da CONTRATADA os seguintes serviços: 

Pleno funcionamento do hardware dos equipamentos servidores de banco de dados e 
estações de trabalho; 

Configurações de Redes e Firewalls na infraestrutura de tráfego de dados dentro da rede local 
da Câmara M. de Matão; 

Instalação e Configuração de Sistema Operacional nos servidores e estações de trabalho da 
rede local da Câmara M. de Matão; 

Pleno funcionamento de link de banda larga de dados da rede local da Câmara M. de Matão; 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE nomeará um responsável técnico para acompanhar e fiscalizar os 
trabalhos, a fim de assegurar a perfeita execução dos serviços de conformidade com as 
condições deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, a sua 
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n. 8.666/93, 
especialmente nos seus artigos n. 78, 79 e 80, com seus respectivos incisos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS 

Fica a CONTRATADA com a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas e apresentadas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS DOTAÇÕES 

A despesa referente à contratação do serviço ocorrerá à conta da Natureza da Despesa 
3.3.90.39.00.- Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 14.1 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 
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Será rejeitado, pela CONTRATANTE, o fornecimento dos serviços com especificações 
diferentes das constantes da proposta vencedora e Anexo I do Edital que faz parte do 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO 

O presente instrumento vincula-se à Lei Federal n.º 10.520/02, e subsidiariamente à Lei 
Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores, bem como ao Processo de Licitatório nº 
02/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2018 , fazendo, portanto, parte integrante do 
mesmo. 

Aos casos omissos, aplicar-se-á a Lei supra citada e, subsidiariamente o Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério das partes, até o limite estabelecido no inciso 
II, Artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

O reajuste do preço contratado, após o prazo de 12 (doze) meses, será equivalente à variação 
percentual do IGP-DI/FGV - Índice de Preço – Disponibilidade Interna da Função Getúlio 
Vargas, dos últimos 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO  

As partes signatárias do presente instrumento elegem o foro da Comarca de Matão - SP, para 
dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução do que ora pactua-se. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento de 
contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim de direito. 

  

 Matão, 11 de junho de 2018. 

 

 

VALTER LUIZ TREVIZANELI  

Presidente 

Contratante 

 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.  

Maurício Afonso  

RG. 15.784.882-6 

Contratada 

 

DANIEL JOSÉ BARROS DE 
TOLEDO 

Testemunha 

MARCO ROGÉRIO ROMANELLI  

Testemunha 
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