
Gfu ler,,Uo,uarrrt,
c N PJ. 74.3 54. 1 68 I 000 1-3 1

Norais - SP

TERMo DE coNTRATo No. 04t2018, euE ENTRE st cELEBRAM A cÂuane
MUNICIPAL DE NOVAIS E A EMPRESA GILVANA PERPETUA FASCIO DE OLIVEIRA &
ctA LTDA-ME, TENDo couo oBJETo A eRESTAçÃo oe sERVtços rue ÁneR oe
INFORMATICA.

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂwIRRR
MUNfCIPAL DE NOVAIS, inscrita sob GNPJ no.74.354.168/0001-31, com sede à Rua
João Cantarero Serrano,no 275, Centro, na cidade de Novais, Estado de São paulo, neste
ato representada pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. FLAVIO APARECIDO
SIMAO, portador do RG no. 28.224.885-7 SSP/SP e do CPF/MF no. 213.827.698-81,
doravante simplesmente designada GONTRA
PERPETUA FASCIO DE OLIVEIRÁ. &. CI
09.120.562/0001-43, estabelecida à Praça Ri
000, na cidade de Monte Azul Paulista-SP.
GILVANA PERPÉTUA FASCIO DE ôLVEINN, :CPF'N9. 314.303.03&08 E RG NO.

28.939.803-4 SSP-SP, doravante designada CONTRATADA, teú .entre justo e
e

si
contratado, com Ìnteira sujeição à Lei Federal no..8.666,.dè 21 de junho de 1993, a execução
de serviços profissionais especialÉados; fir:madó com dispengq Oe licitação, conforme
consta no Process o no. 0412Q1 8,r: Qis.pq!,!s?,,,!o Q41Q0,1,8,,,e disposto'no artigo 24, ll, da citada

í.1. - A CONTRATADA obiiga-sê ã préStar sèrviçóS prófiSóionais ebpeciaiizados na área de
software denominado Sistema de Gestão de

Administrativa da e serviços
do Legislativo na,l lgação das

,t:;:.ti,:.i::::'t,,,., ,.:: " '

2'í. - Os serviços, qua nto do software de Sistema deApoio ao Legislativo,
serão executados pela na sêde de CONTRATANTE, mediante a inétalação
e manutenção do sistema em equipamento fornecido pela mesma, disponível para úso
diário e ininterrupto, incluindo suporte técnico sobre o funcionamento do mesmo.

2.1-1. - O sistema deverá ser mantido atualizado, objetivando atender às necessidades da
Secretaria Administrativa e do Controle do Processo Legislativo da CONTRATANTE,
visando, principalmente, para atender a legislação local pertinente.

2.1.2. - As atualizações e assistência técnica do programa serão de responsabilidade da
CONTRATADA, podendo ser feitas através de envio de documentos ou arquivos por correio,
meio eletrônico e, inclusive, orientações por telefone.
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2.2. - Os serviços, quanto à hospedagem e manutenção do Site ficarão a critério da
CONTRATADA, devendo ser apresentados à CONTRATANTE, para apreciação e
aprovação, antes de serem disponibilizados para a lnternet.

2.2.1. - As informações necessárias ao cumprimento do item anterior serão fornecidas pela
CONïRATANTE, de acordo com as solicitações da CONTRATADA.

2.2.2. - Os serviços de inserção dos dados e informações, bem como da retirada do mesmo
serão de responsabilidade da CONTMTADA, de conformidade com as orientações da
CONTRATANTE

2.2.3. - A CONTRATANTE fornecerá os arquivos à CONTRATADA, contendo as
informações a serem divulgadas na Internet, em meio papel, magnetico ou eletrônico,
devidamente identificados.

CLÁUSULA TERCEIRA - UGÊNCIA

3.í. - O presente Contrato terá ài,,,d's,,;1t2 , iniciando-se em 01 de fevereiro
de 2018, tendo o seu término p p-ara,31,. 2019. .'

, ,' 

t, '

4.1. - O preço global a ser pago pela CONTRATANTE; pela pleslação dos serviços a serem
midade com' a cláusula ,primeira e de Rg
em pagos em :12-(doze) parcelas mensais e

:.t.:Cll re,ais) cqda, r ;

Locação de Software - Ficha de Despesa no.

CLÁUSULA QUINTA - DO ATESTADO DA EXECUçÃO DOS SERVICOS

5.1. - Os serviços serão considerados executados por servidor responsável da
CONÏRATANTE, o qual autorizará a emissão da Nota Fiscal ou Fatura de Serviços, em
cada mês, atestando a execução no próprio documento fiscal.

í\t-l ì
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clÁusulA sEXTA - Do PAGAMENTo

6.í. - O pagamento será realizado mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente,
apos o recebimento da nota fiscal/fatura de serviços da CONTRATADA, apos a
comprovação, mediante atestado emitido pela CONTRATANTE de que os serviços foram
efetiva m ente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA -. DoS REAJUSTES

7.1. -Os preços serãofixos durante o período contratual, de conformidade com a legislação
nacional vigente.

GLÁUSULA oITAVA - DÀS,oBRIGAçÕES

8.1. -,São obrigações da CONTMTADA:

8.1.1. - a instalação imediata do s a apos a assi do presente Termo:
ii: : .',,-,,. ,.::,',,

8.1.2. - realizar o treÌnamentô dá dor (es) e/ou nsáveis técnicos para a utilização
do sistema, quando da instalação inicial e tambem na instalação de novas versões de
programas;

8.í.3. - Atender tecnicamòntê:: 9:,chamados por telefone, fa ou coireio eletrônico, visando

bem como de

8.1.5. - Responsabilizar-s.e por ;;'t; com locomoção, atimentação,
hospedagem e insumos, em fun :átendi sede da CONTRATANTE.

8.2. - São obrigações Oa CÓ-NTRATANTE: .

8.2.1. - Oferecer equipamentos, condições físicas e materiais necessários ao perfeito
funcionamento dos sistemas;

8.2.2. - Observar as orientações da CONTRATADA sobre a correta utilização dos
programas, inclusive, sobre a realizaçáo periodica de "backup".

8.2.3. - Conferir e atestar a execução dos servioos conforme estabelecido na cláusula
Quinta.

}',LV /
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8.2.4. - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula Sexta.

clÁusur-A NoNA - oR nscRttzlÇÃo

9.1. - A fiscalização da execução dos serviços da CONTRATADA será exercida pela
CONTRATANTE, através de servidor, o qual poderá solicitar a correção de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas, e que, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois)
dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades
previstas neste contrato.

g.2 s relacionadas com a execução
do , fax ou correio eletrônico, serão
reg documentos legais.

. ì: .

ĈLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

')r lr:. rl

i9 t,ê,:9tlto 
da CONTRATANTE, nos casos

ntratuais, especificações ou prazos;

s contratuais, especificações e prazos;

to dos serviços, levando a CONTRATANTE a
DA:

erviços;

o, a associação do contratado com outrem, a
como a fusão, cisão ou incorporação, não

ntrato.

10.'1.1.6. - o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus supenores.

10.1.1 .7. - o cometimento reiterado de faltas na sua execução:

'10.1.1,8. - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

10.1.1.9. - a dissolução da sociedade.

10.1.1.10. - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura
que prejudique a execução do contrato,

oa empresa

cÜ-k /
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10.1.1.11. - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela autoridade da esfera administrativa do orgão
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.1.'12. - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

10.1.2. - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
no processo administrativo, desde que haja

o.:,ìr'cutOr't"n,o de cláusulas contratuais,
conseqüências:

lt,-t

10.1.3-.'í. - Execução da,,garantia contratual, parâ ressaicimento da CONTRATANTE e dos
valorês das multas e indenizações devidos.

:,.,:

'Star no artigo 87 da Lei no. 8.666/93, a
enalidades, assegurada a prévia defesa:

o Contrato:

dêz por cento), sobre o valor da obrigação por

de 15o/o (quinze por cento), sobre o valor da

trato:

lada sobre o valor do Contrato ou da parte não
cumprida, em relação ao valor inicial do Contrato.

11.3. - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatorio, porém moratorio
e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à
CONTRATANTE.

L',-,t, / ,'tlt tI 
'/ 'V-.f- '/u /--
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clÁusur-e oÉclllR SEGUNDA - Do FoRo

12.1. - Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

cr-Áusule oÉclua TERcEtRA - pAS ptspostÇÕEs FtNAts

13.1. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as
condições e normas contidas na Lei no. 8.666/93 com as suas alterações.

inam o presente Contrato em 03 (três) vias de
unhas, infra-assinadas.

2018.

Presidente da Câmara

Testemunhas:

NOME: Marcelo
RG no, 16.670.1

igues da Silva

NOM ne Meneghesso Gil
19.395-3
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