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CONTRATO NO 056/2018

Contrato para tratamento de software de registro

de ponto que atenda a portaria no l.S10/2009 do
MTE -- diversos Departamentos -- que, entre si,
celebram o MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a

empresa DIMEP COMERCIO E ASSISTENcIA
TECNICA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra se situado

na Praça Dr. Anísio rosé Moreira, no 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 Francísco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA

LTDA, CNPJ. 09.095.664/0001-56, Inscrição Estadual 149.824.736.116, situada na Avenida Mofarrej,

no 840, 2o Andar (piso), Vila Leopoldina, CEP 05.311-000, São Paula/SP, neste ato, representada por

seu administrador não sócio, Sr.(a) DAMAS DE MELO PIMENTA 11, brasileiro, separado

judicialmente. industrial, portador do RG. 3.716.962-2 SSP/SP, CPF. 070.374.738-04. com endereço

comercial situado na Rua Bucopari, no 656, Alto de Pinheiros, CEP 05.470-030, São Pauta/SP,

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, conforme as disposições
abaixo

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete fornecer para diversos

Departamentos do Município CONTRATAN'Tt, software para tratamento de registro de ponto que

atenda a portaria na 1.510/2009 do MTE, para utilização do software, conforme descrito na proposta
da empresa CONTRATADA, solicitação do Departamento de Re(
Chefe do Poder Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURÍDICOS

''DR. MARIANO DE BIQUEIRA FILHO''
Rua Capitão Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
vwvw.mirassol.sp.aov.br

CLÁUSULA SEGUNDA - Os autos do PJ. n' 2018/03/004535, integram o

presente Contrato, independentemente de transcrição.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 03

(três) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento, desde que

finalizado o processo lícitatório no 048/18.

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente. admitir-se-á a prorrogação do prazo

de vigência do Contrato, desde que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $

lo, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante justificação, por escrito e prévia

autorização da autoridade superior, nos termos do $ 2o, do mencionado dispositivo legal.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA -- O software para tratamento de registro de ponto deverá
atender a Portaria no 1.510/2009 do MTE em especial os artigos 12, 18 e 19.

CLÁUSULA QUINTA Os serviços serão efetuados conforme prazos e condições
definidos em proposta comercial.

CLÁUSULA SE)(TA - Durante a vigência do contrato, a garantia/ suporte serão

prestados para o software proposto, através da Concessionária exclusiva DIMEP e pelo fabricante do
softwa re.

CLÁUSULA SETIMA - O sistema deve estar de acordo com as exigências do

INMEI'RO conforme Portarias no 494/2012 e 595/2013.

CLÁUSULA OITAVA - A Divisão de Recursos Humanos - Departamento de
Administração se reserva no direito de inspecionar o objeto, podendo recusa-lo ou solicitar

substituição, acaso esteja em desacordo com o quanto estabelecido na Proposta da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Manter, durante toda a execução do CONTRATO a

compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as condições da proposta exigidas;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas e

previdenciários respectivos recolhendo todos os tributos devidos por Lei, dentro dos prazos
estabelecidos;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Manter sigilo e segurança das informações e

armazenamento do Banco de Dados em servidores redundantes com controle de acesso por usuário e

senha;

PARÁGRAFO QUARTO - Realizar todas as tarefas de armazenamento do Banco

de dados, manutenção, atualização e cópia de segurança (backup);

PARÁGRAFO QUINTO Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto

à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

PARÁGRAFO SEXTO Possuir um canal para atendimento de chamado (e-mail,

telefone, acesso remoto, etc)

1. 0 prazo para atendimento de chamado deverá ser de máximo 24 (vinte e
quatro) horas

PARÁGRAFO SETIMO -- Atender prontamente quaisquer orientações da
CONTRATANTE, inerentes à execução do objeto contratual;

PARÁGRAFO OITAVO -- Reparar quaisquer danos diretamente causados à

CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou

empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da

fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO -- Manter durante a execução do contrato equipe técnica

composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da

software para tratamento de registro de ponto;

PARÁGRAFO DECIMO - Fornecer, sempre que solicitado, amostra para
realização de prova de conceito para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas

da portaria no 1.510 do MTE.

PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO Informar ao CONTRATANTE, COM 3(três)

dias de antecedência, sobre as interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção que

demandem mais de 02 (duas) horas de duração e que possam causar prejuízo à operacionalidade da
plataforma;

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO -- Após a rescisão ou cessão do contrato por.

qualquer motivo, o Banca de Dados deverá ser cedido a CONTRATANTE em um prazo de até lo lf+z)

b '.
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dias úteis, não podendo ser eliminado dos Servidores da CON'TRATADA sem antes ter Autorização da

CONTRATAN'Tt afirmando que os dados estão em perfeitas condições para importação para outro

software de Tratamento de Registro de Ponto. Detalhando:

1. A CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência na transição de um

software para outro, caso haja a rescisão do contrato por qualquer motivo,

ncluindo recuperação de todos os daods em formato apropriado e aprovado

pelo CONTRATAN'TE.

11. A CONTRATADA não poderá remover (excluir. eliminar, deletar ou apagar)
nenhum dado da CONTRATANTE sem expressa autorização desta.

CLÁUSULA DECIMA - Os direitos de propriedade dos dados inseridos nas Bases
de Dados é exclusivo da CONTRATAN'rE.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - O valor mensal do contrato corresponde a

mportância de R$ 1.935,80 (um míl, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) totalizando

a quantia de R$ 5 807r40 (cinco mil, oitocentos e sete reais e quarenta centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Estão inclusos no valor do capuz os valores

referentes a impostos e todos os outros custos diversos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Não serão consideradas despesas adicionais

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- Em casos excepcionais, em que o equilíbrio

económico-financeiro inicial do contrato for afetado, o CONTRATANTE poderá restabelecê-lo, nos
termos do artigo 65 da Lei Federal no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- As alterações previstas no (:bpufdesta cláusula serão
feitas mediante a assinatura de aditamento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Cabe à CONTRATADA. solicitar a alteração dos valores

contratados inicialmente, justificando os fatores determinantes e comprovando que o equilíbrio
económico-financeiro foi afetado.

CL-AUSULA DECIMA TERCEIRA -- O pagamento ocorrerá até 20 (vinte) dias der/\

data do recebimento do objeto do presente Contrato, mediante a emissão e aceite da respectiva Npíá l
/1/
/\
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Fiscal, atestando o recebimento e conferência, visada pelo(a) Chefe da Divisão de Recursos Humanos
do CONTRATIANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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

íncidirão, 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A nota fiscal deverá ser apresentada com as
discriminações dos serviços prestados, nome comercial, preço unitário e total.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA As despesas decorrentes deste contrato serão
cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias: 020400041220003.2.020 - 33903911 - F.387
R.P

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Constituem motivos de rescisão contratual os

previstos nos artigos 77 e 78 da Leí Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- A CONTRATADA estará sujeita a

1 -- Multa de ATE 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer

a inexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADA. sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei

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

CLÁUSULA DECIMA SETIMA -- São de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, todos os ónus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades,

sejam de caráter trabalhista. previdenciário, acidentário, comercial e outras, de competência

fazendária ou não, relacionada ao objeto contratual, podendo o CONTRA:TANTE fiscalizar o

cumprimento dessas obrigações

FUNDAMENTO LEGAL
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CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo

23, Inciso 11, c.c. artigo 24, Inciso 11, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993.

DISPOSIÇÕES GERAIS

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões relativas a este contrato

CLÁUSULA DÉCIMA NONA Elege-se o foro de Mirassol/SP, com exclusão de

Contrato, digitado em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas
instrumentárias.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

CONTRATANTE /
Município de Mirassol/
Dr. André Ricardo Vjéira

n
t

ün
Giulia C. Don:jn\arco limões
RG: 35.293.2)@-0 SSP/SP
Matrícula no: 105.864-9

Chefe,/da Diyisêo de Comunicações
iinistrativas ''acumulando Chefe da

Divisão de Recursos Humanos
Sandra Mana Diresta Galão

n


