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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 037/2016
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 025/2016
INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 058/2016
Pelo presente Instrumento Contratual, de um lado a empresa Governança Brasil S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n.º 00.165.960/0001-01, com sede na Rua Coronel Madureira, n.º 40, loja 14, Edifício
Luzia da Costa Almeida, centro, CEP 28.990-000, na cidade de Saquarema, no Estado
do Rio de Janeiro, neste ato representada por seu procurador, Senhor Roberlei César
Fernandes, residente e domiciliado à Rua Jorge Said, n.º 261, na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG 19.817.393 –
SSP/SP e do CPF 058.748.998-71, neste ato denominada simplesmente Contratada, e
de outro lado, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio,
localizada à Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19, no município de Presidente Epitácio,
Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Sidnei Caio
da Silva Junqueira, Prefeito Municipal, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de
identidade registro geral n.º 17.077.733-9 - SSP/SP, inscrito no CPF n.º 069.599.658-45,
residente e domiciliado à Rua Professor Campos, n.º 5-11, Jardim Real, nesta cidade de
Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, denominada simplesmente Contratante, têm
entre si, justo e contratado o mencionado nas seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
Constitui o objeto do referido contrato a contratação de empresa especializada para
locação de software para sistema de protocolo web para atender a demanda
oficializada pelo Ministério Público Federal”, conforme Anexos e proposta da
Contratada, constantes no Processo de Licitação n.º 037/2016 – Pregão n.º 025/2016,
de acordo com a relação anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Forma de Execução
O serviço de que trata a Cláusula anterior serão prestados em conformidade com os
Anexos constantes no Processo de Licitação n.º 037/2016 – Pregão n.º 025/2016, sendo
certo que serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA
Do Preço, Condições de Pagamento, Reavaliação de Preços e Atualização Monetária
Pela entrega do produto, objeto deste contrato, a Contratante se compromete a pagar à
Contratada a importância total de R$ 26.300,00 (Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais),
sendo R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) correspondente à locação de software,
divididos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas de R$ 1.750,00 (Hum
Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), e R$ 5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos Reais)
corresponde à instalação e treinamento do software, pago em parcela única. O
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pagamento será efetuado até o 20.º dia dos meses seguintes imediatamente,
respectivamente a considerar a emissão da nota fiscal/nota empenho;
Parágrafo Primeiro: Poderá haver revisão dos valores ajustados inicialmente, todavia,
tal evento, fica condicionado à Contratante ou Contratada, apresentar subsídios que
comprovem a perda do equilíbrio econômico-financeiro, conforme preceitua o Artigo 65,
Inciso II, Letra “d” da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Parágrafo Segundo: Havendo atraso na efetivação do pagamento, será atualizado
através do índice da poupança relacionada com o período em atraso.
CLÁUSULA QUARTA
Da Vigência
A vigência do presente contrato terá início em 05 de Julho de 2.016 e seu término em 05
de Julho de 2.017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite
de 48(quarenta e oito) meses, nos termos da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA
Da Dotação Orçamentária
As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
02 – Poder Executivo
02.02 – Secretaria de Administração
04.12200142006000 – Administração e Manutenção da Secretaria
3.3.90.39.00.0000 – Administração da Secretaria (37)
3.3.90.39.11.0000 – Locação de Software (4348)
3.3.90.39.48.0000 - Serviço de Seleção e Treinamento (5248)
Fonte: 01 (Tesouro)

CLÁUSULA SEXTA
Dos Direitos, Responsabilidades, Penalidades e Multas
Parágrafo Primeiro: São direitos da Contratante:
I – acompanhar a realização do objeto;
II – solicitar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato;
Parágrafo Segundo: São obrigações da Contratante:
I – efetuar o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira;
II – fornecer todas as orientações e documentos, sanar as dúvidas relacionadas ao
objeto deste contrato.
Parágrafo Terceiro: São direitos da Contratada:
I – receber o pagamento nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira;
II – solicitar documentos, orientações etc., relacionados ao objeto deste contrato.
Parágrafo Quarto: São obrigações da Contratada:
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I – executar o objeto deste contrato, em conformidade com o Edital e Anexos, bem como
a proposta por ela apresentada, principalmente no que se refere à qualidade dos
serviços;
II – prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela Contratante;
III – aceitar a alteração no objeto do contrato por parte da Contratante, desde que
dentro do limite legal, logicamente que se adequando os custos provenientes da dita
alteração.
Parágrafo Quinto: Mediante a inexecução total ou parcial do contrato, sem justificativa
procedente, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
I) – advertência;
II) – multa de até: 10% (dez por cento) para inexecução parcial, 20 (vinte por cento) para
inexecução total, ambas sobre o valor total do contrato e juro de 0,33% (trinta e três
centésimos) por dia de atraso na execução dos serviços, este último, sobre a parcela
devida;
III) – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV) – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA SÉTIMA
Dos Casos de Rescisão
Poderá haver rescisão contratual por ambas as partes, desde que ocorra uma ou mais
das seguintes situações:
I) – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II) – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III) – a lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV) – o atraso injustificado no início do serviço;
V) – paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI) – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, sem a expressa autorização da outra parte;
VII) – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII) – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pela Contratante;
IX) – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X) – a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado/vendedor;
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XI) – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruturação da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
XII) – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
XIII) – a supressão por parte da Contratante dos serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite legal permitido, ou seja, 25% (vinte c cinco por
cento);
XIV) – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo;
XV) – o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Contratante,
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação;
XVI) – a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para
execução do serviço;
XVII) – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XVIII) - descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.º
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA
Do Reconhecimento dos Direitos da Administração
Reconhece desde já a Contratada, os direitos da Contratante, nos casos de rescisão
administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
Do Recebimento do Objeto
A prestação de serviço, de que trata o objeto da licitação será realizada 24h por dia,
sendo que o gestor da Secretaria detentora do veículo que será o responsável pela
fiscalização da companhia de seguro, para verificação da conformidade com a
especificação, sem prejuízo de eventual garantia.
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Vinculação
Este contrato está vinculado ao Processo de Licitação n.º 037/2016 – Pregão n.º
025/2016 e seus anexos.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA
Das Legislações Aplicáveis
Será aplicada à execução deste contrato a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem
como legislações específicas aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
Da Obrigação da Contratada (Compatibilidade, Habilitação e Qualificação)
Assume a Contratada, a responsabilidade de se manter, durante toda a vigência do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação n.º 037/2016 – Pregão
n.º 025/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
Alteração Contratual
Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n.º
8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs. 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite
indicado.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA
Fiscalização
A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para acompanhar a
entrega do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus
aspectos, competindo-lhe ainda a verificação de todas as características, para fins de
pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO
e DEFINITIVO, mantendo tudo devidamente anotado.
Parágrafo Primeiro: Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de
profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister.
Parágrafo Segundo: A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou
exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Presidente Epitácio, SP, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e uma só forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo
descritas.

Presidente Epitácio, 05 de Julho de 2.016.

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
ROBERLEI CÉSAR FERNANDES
PROCURADOR
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
SIDNEI CAIO DA SILVA JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78
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ANEXO I
DESCRIÇÃO TÉCNICA
DESCRITIVO TÉCNICO DO SITEMA DE PROTOCOLO e ACOMPANHAMENTO VIA WEB “INTERNET”
1. O SISTEMA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICADAS
COM ÊNFASE MÍNIMA CONFORME ABAIXO:

a. Gerencia a protocolização de processos em todos os órgãos.
b. Numeração única de processo para a Prefeitura.
c. Permitir a junção de processos baseada nos conceitos gerais de anexação
e/ou apensação.
d. Opção de vincular diversos tipos de arquivo aos processos, subsidiando sua
análise e acompanhamento.
e. Permitir a emissão de documentos personalizados, tais como: Guias de
Recolhimento, Etiquetas, Requerimentos, Pareceres, etc.
f.

Permitir a emissão parcelada das taxas de expediente diversas.

g. Permite a criação de roteiros pré-estabelecidos, propiciando facilidade na
tramitação individualizada ou por lote.
h. Possibilitar o envio automático de mensagens eletrônicas aos requerentes,
informando-os sobre a situação atual do processo.
i.

Além de senhas e permissões, o sistema possui um controle de usuários por
órgão que garante que as operações sejam realizadas apenas por usuários
cadastrados, proporcionando maior segurança e integridade às informações.

j.

Permite acesso à consulta de documentos necessários e valores estimados
para abertura de processos por meio do módulo "Internet", com segurança e
integridade dos dados, evitando filas.

k. Permite ao cidadão emitir boletos de cobrança referentes a processos por
meio do módulo "Internet", agilizando a abertura do processo e evitando filas.
l.

Permite acesso a consulta de processos por meio do módulo "Internet", com
segurança e integridade dos dados, evitando filas.

m. Integração a outros produtos do PRONIM – GOVBR, permitindo a
contabilização automática das guias de recolhimento disponíveis.
n. Atendimento após abertura de chamado via web ou telefônico em prazo
mínimo para resolução de no máximo 72 (setenta e duas) horas.
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o. A instalação do software será feita nas 11 (onze) Secretarias/Diretoria de
Gabinete em seus respectivos setores.
p. O prazo para instalação e treinamento será de 15 (quinze) dias corridos a
contar da emissão da ordem de inicio de serviços e/ou instrumento
equivalente.
2. IMPLANTACAO E TREINAMENTO DEVERÁ SER MINISTRADO PELA EMPRESA
VENCEDORA AOS SERVIDORES DEVIDAMENTE INFORMADOS PELA
PREFEITURA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS.
LOTE 01 - ÚNICO
ITEM QTDE UND
DESCRIÇÃO
VL. Mensal
1
12
MÊS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA R$ 1.750,00
SISTEMA DE PROTOCOLO COM
ACOMPANHAMENTO WEB, PARA
ATENDER
A
DEMANDA
OFICIALIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL
2
1
SVS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO
Não se
aplica

VL. Total
R$21.000,00

R$ 5.300,00

Presidente Epitácio, 05 de Julho de 2.016.

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
ROBERLEI CÉSAR FERNANDES
PROCURADOR
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
SIDNEI CAIO DA SILVA JUNQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

TESTEMUNHAS:

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
RG: 42.823.456-2 – SSP/SP
CPF: 324.490.558-78
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS
CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 058/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software para
sistema de protocolo com acompanhamento via web para atender a demanda
oficializada pelo ministério público federal.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica
aos interessados.

Presidente Epitácio-SP, 05 de Julho 2016.

CONTRATANTE
Nome e Cargo: Sidnei Caio da Silva Junqueira – Prefeito Municipal
E-mail institucional: prefeito@presidenteepitacio.sp.gov.br
E-mail pessoal: stjunqueira@uol.com.br
Assinatura:___________________________
CONTRATADA
Nome e Cargo: Roberlei César Fernandes - Procurador
E-mail institucional: govbr@govbr.com.br
E-mail pessoal:
Assinatura:___________________________
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