
PROCESSO Nº 01/17 
CONVITE Nº 01/17 
 
CONTRATO Nº 02/17 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE SOFTWARE  
 
Que entre si firmam, de um lado, CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
51.845.378/0001-27, com sede administrativa na Avenida Elydio 
Massarenti, 1320, Centro, ora representado pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Dolcinópolis Wellington Carlos dos Santos, portador 
da RG nº 34.278.688-X SSP/SP e do CPF nº 326.483.628-94, residente e 
domiciliado na cidade de Dolcinópolis, SP, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa S. M. CARRASCO – SOFTWARE 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) nº 
26.091.119/0001-00, com sede comercial na Avenida Antônio Augusto 
Ribeiro Filho, nº 1443, Centro, cidade de Populina, Estado de São Paulo, 
doravante denominada CONTRATADA, vencedora do Processo de Licitação 
nº 01/17, neste ato representado por seu representante legal, Sergio Martins 
Carrasco, portador do RG. 15.409.015 e do CPF. 082.511.868-97, ao final 
nominado, resolvem firmar o presente ajuste, regido pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993, alterada pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1.994,  
9.032 de 28 de abril de 1995, e 9.648, de 27 de maio de 1998, e demais 
legislações aplicáveis, decorrente do Convite nº 01/17, mediante condições e 
cláusulas a seguir estabelecidas. 
 
CLAUSULA 1 – A contratada prestará seus serviços na sede da contratante 
e/ou em seu escritório de acordo com a necessidade nas áreas de 
“Contabilidade e Tesouraria Integrados, Sistema de Controle de Pessoal, 
Sistema Integrado de Licitações e Compras, Sistema Integrado de 
Almoxarifado, Sistema de Gestão de Bens (Patrimônio)”, com apoio de 
sistema informatizado para microcomputador. 
 
CLAUSULA 2 – Como decorrência dos serviços mencionados cláusula 
anterior, a contratada se obriga a fornecer á contratante o "programa objeto" 
dos sistemas propostos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O sistema BW de propriedade da empresa Pirondi 
Software Ltda – EPP, é  representada pela contratada, que confere a 
contratante, durante a vigência do presente contrato, o direito para o seu 
uso pessoal, exclusivo e intransferível. 
 
CLAUSULA 3 – A contratante remunerará mensalmente contratada, pelos 
serviços aludidos na cláusula 1, as seguintes importâncias: 



Software Valor/Mensal 
Sistema de Contabilidade e Tesouraria Integrados R$ 200,00 
Sistema de Controle de Pessoal R$ 200,00 
Sistema Integrado de Licitações e Compras R$ 200,00 
Sistema Integrado de Almoxarifado R$ 150,00 
Sistema de Gestão de Bens (Patrimônio) R$ 200,00 
Valor total Mensal R$ 950,00  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Pela execução dos serviços do objeto deste contrato, a 
CÂMARA MUNICIPAL pagará à CONTRATADA o valor global mensal de R$ 
950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), totalizando em 12 (doze) meses o 
valor global de R$ 11.400,00 (Onze Mil e Quatrocentos Reais). 
 
CLAUSULA 4 – O preço fixado na cláusula anterior poderá ser reajustado 
com base na Legislação Federal, utilizando como referencia índice oficial que 
reflita a inflação, IPCA/IBGE. 
 
CLÁUSULA 5 – A contratada se obriga a dar treinamento conjunto de até 40 
horas para os funcionários designados pela contratante, que posteriormente 
serão os responsáveis pela operação do sistema e equipamentos. 
 
CLÁUSULA 6 – Se em virtude de mau uso ou acidentes com os 
equipamentos eletrônicos, ou mesmo o uso por pessoas não treinadas ou em 
desacordo com as instruções de operação notadamente quanto aos 
"backups" diários dos serviços executados, for necessária a visita imediata 
da contratada, arcará a contratante com as despesas de transporte á razão 
de 5% (cinco por cento) do preço do combustível por quilometro rodado, 
pagos juntamente com os honorários do mês em curso, mais pedágio, 
hospedagem e alimentação do técnico para prestar os serviços junto á sede 
da contratante. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A contratada não tem qualquer responsabilidade para 
com a assistência técnica dos equipamentos eletrônicos da contratante. 
 
CLAUSULA 7 – O presente contrato é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, 
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado total ou parcialmente, se 
for de interesse de ambas as partes, por iguais e sucessivos períodos até o 
máximo de 48 (quarenta e oito) meses. Nessa hipótese, os seus valores 
poderão ser corrigidos conforme índice IPCA/IBGE.  
 
CLAUSULA 8 – O descumprimento de qualquer das clausulas aqui 
avençadas, constituirá motivo justo para a parte lesada rescindir o presente 
contrato, sem obrigação á indenização. Neste caso, a parte lesada tem o 
prazo de 30 dias para comunicar por oficio o infrator, o rompimento do 
contrato, com as razões que ocasionaram. 



PARÁGRAFO I – A rescisão sem justa causa, pela contratante, obrigá-la a 
pagar por inteiro os meses vencidos e pela metade o que lhe tocaria da 
rescisão ao termino do contrato. 
 
PARÁGRAFO II – Se a rescisão sem justa causa for pela contratada, ficará 
esta obrigada ao cumprimento pela metade, ao tempo faltante, ou a seu 
critério indenizará a contratante pela metade, do que receberia da rescisão 
ao término do contrato.  
 
CLAUSULA 9 – As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por 
conta da seguinte dotação:  
Órgão: 01 – Poder Legislativo 
Unid: 01.031 – Ação Legislativa 
Dotação: 3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 
01.031.010.2.002 – Manutenção da Câmara Municipal 
 
CLAUSULA 10 – Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela 
CONTRATANTE a Sra. Eliane Dias, RG. 23.853.440-6 e CPF. 159.298.238-
71 – Diretora Geral, e pela CONTRATADA o(a) Sr(a) Sergio Martins Carrasco, 
RG. 15.409.015, CPF. 082.511.868-97; a troca de correspondências entre as 
partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste 
Contrato. 
 
CLAUSULA 11 – Fica eleito o Foro da Comarca da contratante para dirimir 
eventuais desavenças da presente contratação. 
 
Estando as partes de pleno acordo com o avençado, firmam o presente em 3 
(três) vias igual teor, na presença de duas testemunhas que também 
assinam. 
 

Dolcinópolis, 28 de setembro de 2017. 
 
Pela CONTRATANTE                                                   Pela CONTRATADA  
    
_____________________________                           _____________________________  
Wellington Carlos dos Santos                                 Sergio Martins Carrasco 
Presidente da Câmara Municipal                            RG. 15.409.015 
 
 
Testemunhas: 
 
______________________________                        ______________________________  
Eliane Dias                                                       Maria Angélica Manete Fazoli 
RG. 23.853.440-6                                             RG. 20.855.122 
 
 


	Valor/Mensal

