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CONTRATO NO 022/2018

Contrato de aquisição de software denominado PRONIM
ASSISTENCIA SOCIAL visando o controle e
centralização das informações, onde todo o
atendimento realizado no CRAS, CREAS, CEMCA e Fundo
Social de Solidariedade - Departamento de Ação Social -

a, celebrado entre o Município de Mirassol e
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVICOS.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

José Moreira, Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, o GOVERNANCABRASIL s/A

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS, inscrito no CNPJ/MF sob no 00.165.960/0001-01, com sede na Rua

João Pessoa, no 1183. térreo andar l e 2, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89.036-1001, neste ato

representado por procurador Sr. ROBERLEI CEGAR FERNANDES, casado, bacharel em ciências da

computação, RG: 19.817.393-3 ssp/SP, CPF. 058.748.998-71, Rua Jorge raid, no261 - CEP: 14021-380, Bairro

Cita Ribeirão, Cidade Ribeirão Preto/SP , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

instrumento mediante as seguintes cláusulas e condições que, aceitam e outorgam

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

1.1 Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de software denominado PRONIM ASSISTENCIA

SOCIAL visando o controle e centralização das informações, onde todo o atendimento realizado no

CRAS, CREAS, CEMCA e Fundo Social de Solidariedade, conforme proposta apresentada pela
CONTRATADA, em 21/11/17; nos termos do Ofício Ro 341/2017 DAS., datado de 22 de novembro de

20].7, expedido pelo Departamento de Ação Social do CONTRATANTE

1.2

1.3

Os autos do PJ. Ro 015535/11/2017, integram o presente contrato, independentemente de transcrição.

Os serviços serão prestados da seguinte forma: Implantação do software e treinamento, Licença de uso
e atualização mensal do software.
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CLÁUSULA SEGUNDA -- Da Vigência

2.1 O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato,

prorrogáveis por 48 (quarenta e oito) meses, por se tratar de equipamento e/ ou programas de
informática.

CLÁUSULA TERCEIRA -- Da Execução

3.1
1.

11.

111.

A descrição dos serviços ocorrerá

LICENÇA DE USO: fornece ao CONTRATANTE o direito do uso de uma cópia do soft:ware;

TREINAMENTO BÁSICO: transferência de conhecimentos relativos á utilização do Software instalado.

ATUAUZAÇAO

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do software. podendo a critério

da empresa, limitar-se á substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não

incluindo nestas ações que se tornem necessárias por uso incorreta ou não autorizado.

vandalismo, sinistros ou apropriações indébitas;

b) Adaptatlva. visando adaptações legais para adequar o software a alterações da legislação,

desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/ telas, novas funções ou

rotinas ou ainda, alterações na arquitetura do software;

c) Evolutiva. que visa garantir a atualização do Software, através da adição de novas

funcionalidades aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas

especificações técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela
CONTRATADA ou ainda inexistente no momento do recebimento do software, sempre
obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento da CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA Do Valor e Condições de Pagamento

4.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância total de R$ 42.800,00 (quarenta e dois
mil e oitocentos reais), através da apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente, com aceite e

visado pela Diretoria do Departamento de Ação Social, conforme discriminado a seguir.

Item
Licença de uso l Atualização
(parcela única) Mensal

Implantação e
treinamento

(parcela única)
(R$)

Total pa ra
12 doze

(meses)

(R$)
SOFTWARE PRONIM

(R$) (R$)
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ASéiitÊÚéiA SOCIAL 5.400;0ó ] 2.700,00

TOTAL 5.400,00 2.700,00 5.000,00 42.800,00

4.2 Caso o CONTRATANTE ultrapasse o prazo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao

atraso, sobre o valor do débito ou da parcela incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração

do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, uma única vez, até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA -- Da Alteração do Contrato

5.1 Os recursos poderão ser alterados para mais ou menos em até 25% do seu total, conforme parágrafo I'

do artigo 65 da lei n' 8666/93. devendo o CONTRATANTE informar o CONTRATADO sobre a possível

alteração, no prazo de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA SEXTA -- Da Dotação Orçamentária

6.1 Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas com o presente ajuste serão suportados pela

seguinte dotação orçamentária, vigente para o corrente exercício, a saber: 0202010824400102187
339039 F: 641 - IGD - BPF.

CLÁUSULA SETIMA -- Das Penalidades

7.1.1 A CONTRATADA estará sujeita a

l Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer inexecução

total ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua exclusiva culpa, sem

prejuízo de outras sanções previstas em Lei e,

11 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o valor total do

contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA OITAVA -- Do Fundamento

8.1 Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 25, inciso 1, da Lei Federal no 8.666, 21 de junho de
1993



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JUniOiCOS

iIDR. MARÇANO DE BIQUEIRA FILH0l!
Rua Capitão Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 1 51 30-000

@' PABX (17) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
vvww.mirassol.sp.aov.br

8.2 Especialmente nos casos omissos, este contrato reger-se-á pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de

1993

CLÁUSULA NONA -- Do Foro

9.1

Contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegio que seja

Elege-se o Foro da Comarca de Mirassol/SP. para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente

E, por estarem assim justos e contratados, armam o presente Contrato em 05(cinco) vias de igual teor e forma

na presença de duas testemunhas

Mirassol/SP, 01 de fevereiro de 2018

/
4..,.2

CONTRATAlbnE
Município d« MirassQ
Dr. André KicardplgÉira

CONTRATADA
GOVERNANCABRASIL S/A'TECNOLOGIA E GESTÃO
EM SERVICOS
Sr. Roberlei César Fernandes

muda
Giulia C Dommarc(b limões
RG: 3S.293.274-0-bg'/sp
Matrícula 105.864-9J Matrícula 101.182-0
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