
000222 

TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO 

FINANCEIRA E CONTÁBIL E A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, QUE INTERAGEM 

NO MÍNIMO OS MÓDULOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE 

PÚBLICA, TESOURARIA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, QUE ENTRE SI FAZEM 0- 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ E CECAM - CONSULTORIA 

ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA. 

CONTRATADA : Cecarn - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda 

CONVITE N!! : O I /20 17 

PROCESSO N!! : 01/2017 

CONTRATO N!! : 01/2017 

VALOR : R$ 75.000.00 

PRAZO : 24 meses 

DATA :31/07/2017 

Pelo presente termo de contrato de prestação de serviços. de um lado o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ - CONIRPI, com sede na Rua Praça Antonio Vieira 

Tavares, nº 20, Centro, no Município de Salto. Estado de São Paulo. inscrito 110 CNP') sob o 

n!! 07.078.236/0001-90, neste ato representado pelo Presiderue ENG!! AGR!! NILSON ALCW!<:S 

GASPAR, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n" 18.079.272 SSP/SP e inscrito no CPF 

sob o n~ 102.119.548-02, ora chamado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado CECAM 

- CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA lVHJNICIPAL LTDA, 

com sede na Alameda Araguaia, n'~ 1.293 ._ 5º andar - Conjunto 503, Bairro: Alphaville. no 

Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06.455-000, inscrita no CNPJ sob o n- 

00.626.646/0001-89, neste ato representada pelo SI'. FRED ANDERSON SCANDH)ZZI. 

brasi leiro, casado. engenheiro e técnico em contabi I idade, portador da cédula de ideut idade RCi n9 

18.980.294-7 SSP/SP e inscrito(a) no CPF sob o nº 986.464.006-20. doravante designada 

si", P I esmente CO NTRAT A D A, têm e" tre si j usto e contratado o q ue se segue. e que rec i pcocan:;~:;~. / (JrN 

outorgam e aceitam: cb 
,, __ '~- ...iJ 

--'" 1fJ 
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CLÁUSULA lll_ DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento, pela CONTRATADA, de sistema de 

gestão financeira e contábil e a respectiva licença de uso, que interagern no mínimo os rnódulos de 

execução orçamentária, contabi lidade públ ica, tesouraria e transparência públ ica, conforme 

descrição constante do ANEXO I _ Termo de Referência, parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA 2ll_ DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

2.1. DA CONTRATADA: 

2.1.1. Como decorrência do sistema mencionados na cláusula anterior, a CONTRATADA se 

obriga a implantar nos locais solicitados pelo CONTRATANTE, os sistemas informatizados 

de sua propriedade, nos termos estabelecidos na proposta e no ANEXO I - Termo de 

Referência do Convite n2 01/2017, conferindo ao CONTRATANTE, durante a vigência do 

presente contrato, o direito para seu uso pessoal, exclusivo e intransferível; 

2.1.2. A implantação e conversão/migração dos Dados dos sistemas inforrnatizados deverão 

ocorrer no prazo não superior ao de 30 (trinta) dias consecutivos; 

2.1.3. Realizar testes e corrigir defeitos nos sistemas, sem ônus para o CONTRATANTE, 

durante a vigência contratual; 

2.1.4. Ministrar treinamento para os funcionários/usuários indicados pelo CONTRATANTE. 

habilitando-os para operar os sistemas; 

2.1.5. Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias do Egrégio 

TCE/SP, LRF, Legislação Trabalhista, Legislação das Licitações, Alteração do AUDESP e 

demais legislações que refletem na boa forma da execução do contrato, deverá a 

CONTRATADA custornizar os sistemas e informar a Instituição de modo que se mantenham 

sempre atualizados à legislação vigente, dentro do prazo estipulado em sua proposta sem 

qualquer forma de ônus para o CONTRATANTE; 

Praça Antonio Vicira lavarcs. 20 - Centro 
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2.1.6. Comparecer sempre que requisitado, na sede do CONTRATANTE, por meio de 

preposto indicado, para exame e esclarecimentos de problemas relacionados ao objeto 

contratual; 

2.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas acessórias, ressalvadas aquelas definidas como 

sendo de atribuição do CONTRATANTE; 

2.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 

procedimento licitatório; 

2.1.9. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da 

infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico 

de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do 

objeto desta avença e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a saldá-Ios 

na época própria. A inadirnplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do contrato; da mesma forma que o CONTRATANTE está isento de qualquer vínculo 

ernpregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA; 

2.1.10. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados. 

terceiros, ou ao CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão. dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pelo 

CONTRATANTE; 

2.1.11. Fazer prova da regularidade para com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 

mediante a apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito, bem como perante () FGTS - 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da apresentação de CRF - Certificado ele 

Regularidade do FGTS. Arnbas as certidões, em vigor na data da emissão da Nota Fi;{.cal. 

deverão ser juntadas a cada Nota Fiscal emitida e apresentada ao CONTRATANTE; 

Praça Antonio 'v ieira I avares. 20 - Centro 
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2.1.12. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a CONTRAT ANTE 

por empregados da CONTRATADA ou de eventuais sub-contratantes, estes deverão 

comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador 

e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos 

ônus diretos e indiretos de eventual condenação; 

2.1.13. Os suportes técnicos não terão limites de horas mensais. 

2.1.14. O preposto da EMPRESA será a Vanessa Scandiuzzi de Gcdoy, portadora da cédula 

de identidade RG nQ 18.980.296-0 SSP/SP e inscrito(a) no CPF sob o nQ 191.831.328-80 o 

qual deverá fiscalizar a execução do Contrato nQ 01/2017, prestar toda assistência e orientação 

que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal nQ 8.666/93, e alterações 

posteriores. 

2.2. DO CONTRATANTE: 

2.2.1. Efetuar o(s) pagamento(s) da forma convencionada neste instrumento, que será liberado 

pelo(s) gestor(es) do presente contrato, Senhor Cesar Henrique Wulk; 

2.2.2. Disponibilizar para a CONTRATADA toda a estrutura de equipamentos e de suas 

instalações físicas, de forma a viabilizar as implantações dos sistemas; 

2.2.3. Fornecer todos os dados disponíveis para a migração correspondente; 

2.2.4. Respeitar as condições estabeleci das pela CONTRATADA para cessão de direito de 

uso do conjunto de sistemas aplicativos e de suas respectivas características de funcionamento; 

2.2.5. Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da 

CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma; 

Pr~l\:l .vm.mio Vicira 1<.1\ ares. 2() - Centro 
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2.2.6. Testar, após instalação dos sistemas ofertados, os seus funcionamentos, na presença e 

com a assistência técnica da CONTRATADA para dar SUe aceitação expressa; 
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2.2.7. Agendar a realização dos "backups' diários do banco de dados. 

CLÁUSULA 3!! - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE 

3.1. O presente contrato é firmado pelo prazo de 24 meses, a partir da data indicada na Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, se for de interesse de ambas as partes. por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite estabelecido na Lei n~ 8.666/93, exceto no tocante às 

atividades de implantação do sistema e capacitação dos usuários e de conversão de dados. 

3.2. Todas as vezes que o prazo de vigência do Contrato ultrapassar o período de 12 (doze) meses, 

os preços serão reajustados, com base na variação do índice IPCAIlBGE, de acordo com percentual 

acumulado no período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA 4i! - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços. o valor total de R$ 75.000.00 

(setenta e cinco mil reais), correspondente aos itens da planilha: 

Preço Preço Total 
Unido Descrição dos Serviços 

Mensal (R$) (R$) 

Sistema de Gestão Orçamentária / Financeira, 

Item 1 sv Contabi I idade de Tesouraria e Transparência 3.000,00 72.000,00 

Pública. 

Implantação do sistema, capacitação dos usuários e Conversão de 3.000,00 
sv 

dados 

PREÇO GLOBAL: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 

4.1.1. O valor da mensalidade somente será devido após o término de implantação do sistema Ifj 
:i::e~:::s~~:::::::,:~::;::: conforme subirem 2.2.6. sendo pago proporcionalmente aos / fP 

Praça Antonio Vieira Tavares. 20 - Centro (b ,/ '- __....,.'" S<11w-SP-(',:p 13._)20-219 ""-., .. _. __ __..- 
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4.2. Os pagamentos referentes à manutenção do(s) sistema(s) serão efetuados mensalmente, contados 

do início da prestação does) serviço(s), mediante o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 28 

(vinte e oito) dias do recebimento. 

4.3. O preço acima inclui todas as despesas diretas, indiretas, mão de obra e encargos tributários e 

trabalhistas incidentes sobre a prestação dos serviços, estando a CONTRATANTE isenta de 

quaisquer outros pagamentos. 

4.4. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito 

a acréscimos de qualquer natureza. 

4.5. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso superior a 30 (trinta) dias serão corrigidos 

monetariamente "pro rala die", pela variação do INPC/IBGE, ou índice que o substitua, em caso de 

sua extinção. 

CLÁUSULA 5" - DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO 

5.1. O presente contrato é firmado através do procedimento I icitatório Convite n2 O 1/20 I 7. com 

fundamento na Lei Federal n2 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato. correrão à conta dos 

recursos consignados na Dotação Orçamentária de 

11-20.02.3.3.90.39.18.544.0302.2.302.01.100000 

CLÁUSULA 6" - DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

Praça Antonio Vicira Tavares. 20 - Centro 
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6.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa. a Contratada 

incorrerá em penalidades, estipuladas da seguinte forma: 



0002.28 

a) Advertência, na hipótese do descurnprimento de obrigação que não afete o prazo, ou 

qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para autarquia; 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso 

na entrega do objeto, treinamento ou suporte técnico contratado, até o 10º (décimo) dia 

consecutivo; 

c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do respectivo contrato, por entrega dos 

serviços, objeto deste certame, em desconformidade com as especificações do Instrumento 

Convocatório, sem prej uízo, da obrigação de refazer/substituir os serviços; 

d) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total contrato, na hipótese do não cumprimento 

de qualquer das obrigações assumidas, ou reiterada reincidência das penalizações anteriores; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 

enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da punição ou até que seja providenciada sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na subitern anterior. 

6.2. A aplicação de multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

será causa de rescisão contratual, unilateral, pela Administração, nos termos da legislação vigente. 

6.3. As multas previstas neste Capítulo serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente. 

6.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado 

do preço que a(s) empresa(s) vencedora(s) vier( em) a fizer jus, acrescido de juros rnoratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente. 

l'ruçu r\llwni" \ icir.: I a\ arc-. 2() - ( (111m 
"alt(l -SI' - ('LP 13.32U-2IlJ 
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6.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa, e publicação na Imprensa Oficial do Município de Indaiatuba e/ou Diário Oficial 

do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal 

_/ 
... --..-_-- 
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da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto 

ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

6.6. O presente contrato somente poderá ser rescindido ou alterado nas hipóteses legais. por acordo 

das partes ou, unilateralmente, pelo CONTRATANTE, nos casos de interesse públ ico devidamente 

justificado. 

6.7. A CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos do CONTRATANTE previstos no art. 80 

da Lei Federal n~ 8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

CLÁUSULA T~ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato. 

7.2. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as questões 

decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que for. 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e 

para o mesmo fi m. 

Indaiatuba, 31 dejulho de 2017. 

\<=)~\Q~, 
V ANESSA CRISTINA DO CARMO KÜHL 

SUPERINTENDENTE DO CONIRPI 

CÉSARWULK 

GESTOR DO CONTRATO CECAM - CONSUL T. ECON., CONTÁBIL E 
ADMINISTR. MUNICIPAL LTDA 

Praça Antonio Vieira Tavares. 20 - Centro 
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Cabreúva lmdaiotuba I ltu I '),1I!o 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃ O PIRAÍ - CONIRPI 

CONVITE N~ 

CONTRATO N~ 

OBJETO 

o I /20 17 

01/2017 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Fornecimento de sistema de gestão financeira e contábil e a respectiva 

licença de uso, que interagem no mínimo os módulos de execução 

orçamentária, contabilidade pública, tesouraria e transparência pública. 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí - CONIRPI 

Cecam -- Consultoria Econômica, Contábil e Adrninist. Municipal Ltda 

--- 

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo acima 

identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 

fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 

os atos da trarnitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 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, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 11 de janeiro de 1993, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Indaiatuba, 31 de julho de 2017. 

~)~\~ 
VANESSA CRISTINA DO CARMO KÜHL 

SUPERIN - NDENTE DO CONIRPI 

~W~ _ 
CÉSAR WULK 

GESTOR DO CONTRATO 

FRED AND ON S ,ANDIUZZI 
CECAM·- CONSULTo ECON., CONTÁBIL F: 

ADMINISTR. MUNICIPAL LTDA 
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