
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

''DR. MARIANO DE SIQUEIRA FILH0ll

Rua Capital Neves, 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000
@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001-49

www.mirassol,sp :gev:b!.Estado de S5o Paulo

PREGAO PRESENCIAL NO 048/2018 PROCESSO NO 070/2018 D.A. D.C.L

CONTRATO NO 101/2018

Contrato para aquisig5o de Software para

Tratamento de Registro de Ponto que atenda a

portaria no 1.510/2009 do MTE, procedendo com

a migragao dos dados constantes no Software

Kairos, instalagio/ implantagao e treinamento
para utilizagao do software de tratamento de
ponto -- diversos Departamentos - que, entre si,
celebram o MUNICIPIO DE MIRASSOL e a

empresa DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA

TECNICA LTDA

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

juridica de direito pablico interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado

na Praia Dr. Anisio Jose 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 Magalhaes, no 3566,

Primeiro Andar, bairro S3o Francisco, 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, Inscrigao Estadual 149.824.736.116. situada na Avenida Mofarrej,

no 840, 2o Andar (pisa), Vila Leopoldina. CEP 05.311-000, S3o Paulo/SP, neste ato, representada por

seu administrador n3o s6cio, Sr.(a) DIMAS DE MELO PIMENTA 11, brasileiro, separado

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

comercial situado na Rua Bucopari, no 656. Alto de Pinheiros, CEP 05.470-030, S6o Paulo/SP,

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Edital de

Pregao Presencial no 048/2018 de 17 de julho de 2018, Processo no

disposig6es abaixo:

070/2018, conforme as
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DO OBJETO

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete fornecer para diversos

Departamentos do Municfpio CONTRATANTE, Software para Tratamento de Registro de Ponte que

atenda a portaria no 1.510/2009 do MTE, procedendo com a migragao dos dados constantes no

Software Kairos, instalagao/ implantagao e treinamento para utilizagao do software de tratamento de

ponte, conforme descrito nos Anexos I e ll do Edital de Pregao Presencial no 048/2018 de 17 de julho

de 2018. Processo no 070/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - O Edital de Pregao Presencial no 048/2018 de 17 de

julho de 2018, Processo no 070/2018 e seus Anexos, integram o presente contrato.

DO PRAZO

CLAUSULA TERCEIRA - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 12

(doze) memes, a contar da data de 23 de agosto de 2018, podendo ser prorrogado, por iguais

periodos at6 o limite de 48 (quarenta e tito) meses-

PARAGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-i a prorrogagao do puzo

de vig6ncia do Contrato, desde que. ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos I a VI, do g

lo, do artigo 57, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993, mediante justificagao, por escrito e pr6via

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

DA EXECUgA0 DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA -- A CONTRATADA dever6 no puzo at6 15 (quinze) dias,

ap6s a assinatura do contrato, realizar a instalagao/implantagao, bem como a migragao dos dados

constantes no Software Kairos,nos locals descritos no Anexo ll do Edital de Pregao Presencial Ro

048/2018 de 17 de julho de 2018, Processo no 070/2018.

PARAGRAFO UNICO -- A CONTRATADA deveri realizar treinamento para utilizagao

do Software para Tratamento de Registro de Ponto, esse treinamento dever6 ter seu planejamento

elaborado com a Comiss3o de Recebimento e Fiscalizagao
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CLAUSULA QUINTA -- O Software para Tratamento de Registro de Panto dever6

atender a Portaria no 1.510/2009 do MTE em especial os artigos 12, 18 e 19.

CLAUSULA SEXTA - O software dever6 estar homologado com as principais

marcas e modelos de re16gios de ponto do mercado e ter a capacidade de ser habilitado para

qualquer quantidade de equipamentos.

CLAUSULA SETIMA - O sistema dever6 conectar, estabelecendo comunicagao

Full-duplex com as principais marcas e modelos de re16gios de ponto do mercado e necessariamente

com as quatro marcas adquiridas por este Municfpio CONTRATANTE: Dimep, Henry, Ahgora e Control

ID

CLAUSULA OITAVA - O sistema deve estar de acordo com as exig6ncias do

INMETRO conforme Portarias no 494/2012 e 595/2013.

CLAUSULA NONA - A Divis5o de Recursos Humanos - Departamento de

Administragao se reserva no direito de inspecionar o objeto, podendo recuse-1o ou solicitar

substituig3o, acaso esteja em desacordo com o quanto estabelecido neste Edital de Preg3o Presencial

Ro 048/2018 de 17 de julho de 2018, Processo no 070/2018.

DAS 0BRIGAgOES DA CONTRATADA

CLAUSULA DfCIMA -- A CONTRATADA se obriga a executar os servigos

rigorosamente de acordo com as discriminag6es constantes no Edital de Pregao Presencial no

048/2018 de 17 de julho de 2018, Processo no 070/2018 e deus anexos, garantindo a substituigao no

puzo de at6 48 (quarenta e otto) horas, contadas da data da Notificag3o Escrita da Divis3o de

Recursos Humanos, sem qualquer anus para o Municfpio CONTRATANTE.,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA n3o

produtos (marca. qualidade, etc) sem a devida autorizagao do CONTRATANTE

PARAGRAFO UNICO - Em caso de substituigao, a CO

de efetuar a entrega, enviar o pedido ao 6rgao requisitante com as devidas

ser aceita ou n3o;

poder6 substituir os

\ITRATADA dever6, antes

justificativas, que
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deveri manter, durante toda

a execugao do CONTRATO a compatibilidade com as obrigag6es assumidas em relagao a todas as

condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA " A CONTRATADA seri a responsavel direta e

exclusiva, pecos servigos, respondendo por seus empregados, nos termos da lei por todos os danos e

preJuizos que, na execugao dos servigos, venham diretamente ou indiretamente provocar ou causar

ao CONTRATANTE ou a terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA dever6 diligenciar

permanentemente, no sentido de preservar e manter o CONTRATANTE a margem de today as

reivindicag6es, queixas e representag6es de qualquer natureza, referente aos servigos;

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera de responsabilidade da CONTRATADA os

encargos trabalhistas e previdenci6rios respectivos recolhendo todos os tributos devidos por Lei,

dentro dos prazos estabelecidos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A CONTRATADA dever6:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Manter sigilo sabre os dados inseridos na plataforma

pelo CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEGUNDO - Realizar today as tarefas de armazenamento do Banco

de dados, manutengao, atualizag3o e c6pia de seguranga (backup);

PARAGRAFO TERCEIRO - Ceder treinamento para utilizagao do software para

tratamento de registro de ponto, esse treinamento dever6 ter seu planejamento elaborado com a

Comiss3o Gestora do Contrato;

PARAGRAFO QUARTO - Indicar formalmente preposto apto a represents-la

junto a CONTRATANTE, que deveri responder pda fiel execugao do contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Possuir um canal para atendimento ou abertura de

chamado (e-mail, telefone, acesso remoto, etc), sendo que o puzo para atendimento dever6 ser de

no m6ximo 24(vinte e quatro) horan;

PARAGRAFO SEXTO -- Atender prontamente quaisquer orientag6es da

CONTRATANTE. inerentes a execugao do objeto contratual;

PARAGRAFO SETIMO -- Reparar quaisquer danos diretamente causados a

CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou
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empregados, em decorr6ncia da relagao contratual, n3o excluindo ou reduzindo a responsabilidade da

fiscalizagao ou o acompanhamento da execugao dos servigos pda CONTRATANTE;

PARAGRAFO OITAVO - Propiciar todos os meios e facilidades necess6rias a

fiscalizag3o do Software para tratamento de registro de ponto pda CONTRATANTE, cujo

representante teri poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente. em qualquer tempo,

sempre que considerar a medida necess6ria;

PARAGRAFO NONO -- Manter durante a execugao do contrato equipe t6cnica

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

software para tratamento de registro de ponto;

PARAGRAFO DECIMO - Fornecer. sempre que solicitado, amostra para

realizagao de Prova de Conceito para fins de comprovagao de atendimento das especificag6es t6cnicas

da portaria no 1.510 do MTE;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Informar ao CONTRATANTE. COM 3 (tr6s)

dias de anteced6ncia, sobre as interrupg6es necessirias para ajustes t6cnicos ou manutengao que

demandem mats de 02 (duas) horas de durag3o e que possam causar prejuizo a operacionalidade da

plataforma;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO -- Ap6s a rescis3o ou cess3o do contrato por

qualquer motivo, o Banco de Dados dever6 ser cedido a CONTRATANTE em um puzo de at6 10 (dez)

dias Oteis, n5o podendo ser eliminado dos Servidores da CONTRATADA sem antes ter Autorizagao da

CONTRATANTE afirmando que os dados estio em perfeitas condig6es para importagao para outro

software de Tratamento de Registro de Ponto. Detalhando:

1. A CONTRATADA dever6 fornecer toda a assist6ncia na transigao de um

sof:aware para outro, caso haja a rescis3o do contrato por qualquer motivo,

incluindo recuperagao de todos os daods em formato apropriado e aprovado

pelo CONTRATANTE

11. A CONTRATADA n3o podera remover (excluir, eliminar, deletar ou apagar)

nenhum dado da CONTRATANTE sem expressa autorizagao desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os direitos de propriedade dos dados inseridos

na Bases de Dados 6 exclusivo do CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA SEXTA -- O objeto somente seri considerado recebido ap6s

a confer6ncia de praxe pelo 6rgao requisitante.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as

condig6es estabelecidas no item 14. do Edital de Preg3o Presencial no 048/2018 de 17 de julho de

2018. Processo no 070/2018, conforme determinado no Anexo I.

Estado de S5o Paulo

CLAUSULA DECIMA OITAVA - O CONTRATANTE se reserva no direito de n3o

receber o objeto se estiver em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o

Contrato e aplicar as sang6es cabiveis, nos termos da legislagao vigente

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA NONA - O valor total do contrato corresponde a

importancia de R$ 23.229,60 (vinte e tr6s mil duzentos e vinte e nove reais e sessenta

centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Estio inclusos no valor estabelecido no "caput" delta

Clausula. aqueles referentes a impostos e outros custos diversos, inclusive. frete

PARAGRAFO SEGUNDO - N3o servo consideradas despesas adicionais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pregos atribuidos aos produtos na proposta

apresentada peta CONTRATADA permanecerao inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que

restar, devidamente comprovado e justificado, o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, nos

termos estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, caso em que. o

CONTRATANTE podera reajust6-1os.

CLAUSULA VIGESIMA - O pagamento da instalagao/implantagao e treinamento

ocorrer6 em at6 20 (vinte) dias da data de emiss3o da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, com aceite

e visada pda Comiss3o de Recebimento e Fiscalizagao e peso Diretor do Departamento de

Administragao; e o pagamento da locagao seri feito de forma menial, todo o dia lO(dez) de cada m6s

subseqOente ao vencido, mediante a emiss3o na Nota Fiscal correspondence, com aceite e visada pda

Comissio de Recebimento e Fiscalizagao e peso Diretor do Departamento de Administragao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Caso o Municrpio CONTRATANTE ultrapasse

o puzo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sabre o valor do d6bito

ou da parcela incidirao, para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao do capital e compensagao da

6
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mora, os indices oficiais de remuneragao b6sica e juror aplicados a caderneta de poupanga,

Onica vez, ate o efetivo pagamento.

Estado de Sio Paulo

uma

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste contrato

servo cobertas pdas seguintes dotag6es orgament6rias:

. 020400041220003.2.020 - 33903905 - F.1413 - Rec. Pr6prio - CA 110000

DA RESCISAO E PENALIDADES

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Constituem motivos para a rescis3o do

Contrato, aqueles estabelecidos no artigo 7o, da Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos I

a XVlll, do artigo 78, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Ocorrendo inadimplemento total ou parcial da

avenga por parte da CONTRATADA. ficar6 esta sujeita is sang6es previstas no artigo 7o, da Lei no

l0.520, de 17 de julho de 2002 e nos artigos 86 e 87, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A CONTRATADA estar6 sujeita, ainda a:

I -- Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecugao total ou parcial da avenga, bem coma, a sua rescis6o unilateral, por sua exclusiva

culpa, sem prejuizo de outras sang6es 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, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Os encargos trabalhistas e previdenciirios

respectivos, bem coma o recolhimento de todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos

estabelecidos, decorrentes deste contrato servo de responsabilidade da CONTRATADA.

DAS DISPOSlgOES GERAIS
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CLAUSULA vIGESIMA SETIMA- Este contrato reger-se-a pelo disposto a Lei

Federal no l0.520, de 17 de julho de 2002. peta Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de

2006, alterada pda Lei Complementar no 147, de 07 de Agosto de 2014, pele Decreto Municipal no -

5.130, de 24 de Novembro de 2015, aplicando-se as disposig6es da Lei Federal no 8.666. de 21 de

junho de 1993 e demais normas regulamentares aplic6veis a esp6cie.

DO FORO

CLAUSULA vIGESIMA OITAVA - Para dirimir quaisquer d6vidas ou litigios

decorrentes da interpretagao e aplicagao do presente Contrato, elegem as panes, o Foro da Comarca

de Mirassol, SP, com ren6ncia expressa a qualquer outro, por maid privilegiado que deja.

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

Contrato, digitado em 06 (sets) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas

instrument6rias.

Mirassol/SP. 21 de agosto de 2018

/

CONTRATAD:

Dimep Com6rgd'e Assist6ncia T6cnica LADA
Dimas de Memo Pimenta ll

.@r

CONTRATANTE
Municrpio de Miras#o
Dr. Andre RicarddVieira

8/o«. ],6'
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula no. IO1.625-3

:e

Silva Costa
i5-7 SSP/SPB.

lctilT 4061756

Recursos HumanosChefe da D
Vera Lucia llbdrigues de Freitas


