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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SARUTAIÁ E A 
EMPRESA GEMMAP SISTEMAS 
LTDA-EPP. 

 
CONTRATO Nº10/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 
 
 
Pelo presente termo e na melhor forma de direito, de um lado a Câmara Municipal de  
SARUTAIÁ, entidade de direito público interno, com sede à Praça Adolfo Ramos da 
Silva nº 51, centro, na cidade de Sarutaiá/SP, CNPJ nº 49.886.195/0001-08, neste ato 
representada pelo Presidente em exercício Sr.Jessé Aparecido Lisboa, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 33.037.420-5, e do CPF nº 335.902.568-77, residente e 
domiciliado na Rua Tomaz Lucente nº181, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GEMMAP Sistemas Ltda-EPP, com sede 
na Rua Conselheiro Dantas nº 421-2, cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, CNPJ 
nº54.699.434/0001-50, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Marcelo Veronez, Diretor, 
portador(a) do RG nº 47.440.409-2 e do CPF nº382.707.478-90, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, têm certo e ajustado o que se segue, nos termos da 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2021, à qual se acha vinculado, 
consoante disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores, de acordo com as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
A CONTRATADA se compromete a prestar à CONTRATANTE  serviços de licença de 
uso de programas de informática (Software) abrangendo conversão total de banco de 
dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de: Contabilidade Pública 
(Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial de acordo com as NBCASP); 
Recursos Humanos; Compras (Autorizações de Compras, Licitações, contratos, 
Pregão); controle de Patrimônio; Controle de Materiais; Protocolo; Portal da 
Transparência e Assessoria nas transmissões das informações do Projeto AUDESP, 
conforme especificações do Anexo I do edital do Pregão Presencial nº 001/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DA UTILIZAÇÃO 
Os Sistemas mencionados neste contrato serão utilizados pela CONTRATANTE única 
e exclusivamente nas dependências da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1.   Instalar nas dependências da CONTRATANTE os Sistemas 
licitados de acordo com as exigências do Edital. 
3.2.   Manter os técnicos do CONTRATANTE, encarregados de 
acompanharem os trabalhos, totalmente inteirados do andamento do projeto, prestando-
lhe as informações necessárias; 
 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARUTAIÁ 
Praça Adolfo Ramos da Silva, 51 – Tel- Fax  ( 014) 3387-1161- CEP:18.840-000 

CNPJ nº49.886.195/0001-08   Sarutaiá – Estado de São Paulo 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DA CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO 
Entendida manutenção como a obrigação de se manter os sistemas de acordo com as 
especificações deste instrumento, é competência da CONTRATADA: 

I)  Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou 
defeito de funcionamento do mesmo durante a vigência do contrato; 

II)  Dar assistência na operação dos sistemas via telefone e acesso remoto (e-
mail ou sistemas de atendimento via Internet); 

III) Prestar auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas 
originados por queda de energia, falha do equipamento ou falha de operação, 
desde que o CONTRATANTE mantenha Backup’s adequados para satisfazer 
as necessidades de segurança; 

IV) Alterar os Sistemas ofertados em função de mudanças legais nos casos da 
moeda, alteração de legislação, desde que tais mudanças não influenciem 
diretamente na estrutura básica do sistema. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA, as áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das atividades 
pertinentes a este contrato; 
5.2. Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas 
licenciados incluindo: 

I)  Assegurar uma configuração adequada dos equipamentos para a instalação 
e funcionamento dos Sistemas; 
II)  Manter BACKUP adequado para satisfazer as necessidades de segurança, 
assim como “restart” e recuperação no caso de falha de máquina; 
III) Dar prioridade aos técnicos da contratada na utilização do equipamento da 
contratante quando da visita técnica dos mesmos; 
IV) Designar um servidor com conhecimento básico no ambiente operacional 
Windows e em Internet, ficando sob sua responsabilidade a supervisão do projeto.     

 
CLÁUSULA SEXTA 
DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos a cargo da CONTRATANTE referente aos serviços de manutenção 
dos sistemas de software, conversão total de bancos de dados, instalação, manutenção 
e treinamentos dos sistemas. Os pagamentos serão realizados em parcelas mensais de 
R$2.050,00 (Dois Mil e Cinquenta Reais)) cada uma, mediante emissão de Nota Fiscal 
no mês posterior ao do serviço prestado. 
6.2.  Havendo erro (s) na (s) Nota (s) fiscal (is) ou descumprimento das condições 
pactuadas, a tramitação da (s) Nota (s) fiscal (is) será (ao) suspensa (s) para que a 
Contratada adote as providências necessárias para sua correção. Passará a ser 
considerada para efeito de pagamento 5 (cinco) dias úteis após a reapresentação da (s) 
Nota (s) fiscal (is) devidamente corrigida (s). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 

disponíveis das seguintes Dotações Orçamentárias: 3.3.90.39.00- OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 

  
CLÁUSULA OITAVA 
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DO VALOR DO CONTRATO 
8.1.  As partes atribuem a este contrato, para efeito de direito, o valor Global de R$ 
24.600,00(Vinte e Quatro Mil e Seiscentos Reais);  
8.2. O valor mensal a ser pago a CONTRATADA é de R$ 2.050,00 (Dois Mil e 
Cinquenta Reais); 
8.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente aos serviços 
objeto do presente certame, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
conforme Artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA 
DOS PRAZOS 
O prazo de vigência do contrato advindo desta licitação será de 12 meses a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se de interesse das partes por iguais 
períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses obedecido ao disposto no inciso IV 
do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DA ACEITAÇÃO DAS PARTES 
10.1.  O CONTRATANTE aceitará os sistemas, uma vez instalados de 
acordo com as especificações, normas e demais condições estabelecidas neste 
instrumento. Para tanto será elaborado um termo de instalação que será assinado pelo 
CONTRATANTE, por ocasião de entrega dos Sistemas licitados neste certame; 
10.2.  Não obstante aos termos mencionados no parágrafo anterior, as 
rotinas que vieram a ser utilizadas após esse procedimento, tais como correções de 
erros de Sistemas serão garantidas pela CONTRATADA desde que estejam previstos 
nos serviços licitados por este contrato e que não incorram no estabelecido na cláusula 
5ª, as demais serão negociadas entre as partes de acordo com emissão da respectiva 
Nota Fiscal de prestação do serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO REAJUSTE 
11.1.  Caso haja prorrogação do contrato, o reajuste será feito com base no índice 
acumulado do IPC – Fipe (acumulado no período), considerada como data base à data 
de apresentação das propostas; 
11.2. Na hipótese das medidas econômicas vigentes serem revisadas pelo Governo 
Federal a CONTRATANTES adotará as normas que vierem a ser implantadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA RESCISÃO 
12.1. O presente contrato poderá ser rescindindo, pelos motivos elencados no artigo 

77 e no artigo 78 combinados com o artigo 79 da Lei Federal 8.666/93 que rege 
a presente contratação, com as consequências contratuais e previstas nesta lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS PENALIDADES 
13.1. Se ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência 
contratual de que possa ser responsabilizada a licitante, a mesma ficará, conforme o 
caso, sujeita às seguintes penalidades e sanções: 
13.1.1.  Advertência; 
13.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta assim 

considerado a soma dos valores do Anexo III, relativos aos custos de instalação 
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e treinamento de sistemas e de manutenção dos sistemas pelo período de doze 
meses; 

13.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura de Sarutaiá pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos; 

13.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal 
de Sarutaiá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a sua reabilitação perante a Câmara de Sarutaiá. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, 
o Edital, seus Anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 
 
Fica eleito, de comum acordo, o Foro da Comarca de Piraju para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da interpretação do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas. 
 
 

Câmara Municipal de  
EM 10 DE MAIO DE 2021. 
  
 
 
Jessé Aparecido Lisboa 
Presidente da Câmara 
CONTRATANTE 
Câmara.municipal@sarutaia.sp.leg.br 
 
 
 
GEMMAP SISTEMAS LTDA 
CONTRATADA 
 

Marcelo Veronez 
Diretor  

marcelo@gemmap.com.br 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1.______________________________________RG _____________ 
2.______________________________________RG  

mailto:Câmara.municipal@sarutaia.sp.leg.br
mailto:marcelo@gemmap.com.br
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Sarutaiá 

CONTRATADO: Gemmap Sistemas Ltda-EPP 

CONTRATO Nº 10/2021 

OBJETO: Serviços de Licença de uso de programas de informática (Sftware) 

abrangendo conversão total de banco de dados, instalação, manutenção e 

treinamento dos sistemas de : Contabilidade Pública (Execução Orçamentária, 

Financeira e Patrimonial de acordo com as normas NBCASP) ; Recursos Humanos; 

Compras (autorizações de compras, licitações, contratos, pregão); Controle de 

Patrimônio; Controle de Matérias; Protocolo, Portal da Transparência e Assessoria nas 

Transmissões das Informações do Projeto AUDESP. 

ADVOGADO (S)/Fabiano  Laino Alvares  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

Julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

Cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 

de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP –CadTCESP”, nos termos 

previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração (ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e Consequente 

publicação; 
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Sarutaiá em, 10 de maio de 2021 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Jessé Aparecido Lisboa 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

CPF: 0,335.902.568-77 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Jessé Aparecido Lisboa 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

CPF: 335.902.568-77 

Assinatura: ______________________ 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Jessé Aparecido Lisboa 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

CPF: 335.902.568-77 

Assinatura:                

Pela contratada: 

Nome: Marcelo Veronez 

marcelo@gemmap.com.br 

Cargo: Diretor 

CPF: 382.707.478-90 

Assinatura:  

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Jessé Aparecido Lisboa 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

CPF: 335.902.568-77 

Assinatura:  


