
CONTRATO N° 005/2019

PROCESSO N.° 032/2019

Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE E A EMPRESA CONAM -
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS
EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR N° 131, DE 27 DE MAIO
DE 2009, QUANTO ÃDISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
DA CÂMARA NO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e LEI
FEDERAL N." 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - LEI DE
ACESSO AINFORMAÇÃO.

Aos 14 dias do mês de março de 2019, na sede da Câmara Municipal de Praia Grande, C.N.RJ\M.F. N°
03.100.645/0001-94, com sede nesta cidade à Praça Vereador Vital Muniz, 01 - Boqueirão -Praia Grande -SP,
denominada simplesmente CÂMARA, neste ato representada por seu Presidente EDNALDO DOS SANTOS
PASSOS, brasileiro, portador do RG n° 19479044, CPF n° 114366808-16, e a empresa CONAM -
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua
Marquês de Paranaguá, n® 348 - 7.° Andar -Consolação, inscrita no CNPJ/MF sob n® 51235448/0001-25, neste
ato representada por seu sócio. Senhor DOUGLAS RODRIGUES CAETANO, RG 27331518-3, CPF
175853458-36, denominada simplesmente CONTRATADA, compareceram para assinar o presente Termo de
Contrato, conforme Pregão Presencial n.® 001/2019, conforme normas econdições aseguir descritas:

CLÁUSULA 1-DO OBJETO

11- Éobjeto do presente instrumento aEXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA
LEI COMPLEMENTAR N° 131, DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO ÃCONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR N® 131,
DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO ÀDISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA NO SITE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e LEI FEDERAL N.® 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - LEI DE
ACESSO AINFORMAÇÃO, contendo asseguintes especificações mínimas:

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELEI DE ACESSO AINFORMAÇÃO

1.2 AMBIENTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL

As ferramentas eos Banco de Dados deverão estar disponibilizados em Data Center às expensas da contratada
(próprio ou locado), e os sistemas acessíveis através da rede da Internet pela Contratante no Portal de
Transparência.
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O Datacenter a ser utilizado deverá possuir as seguintes características mínimas:
1. Local Protegido com restrição e controle de acesso;
2. Gerador redundante com comando automático para falta deenergia elétrica;
3. Redundância de links com a Internet;
4. Serviços defirewail;
5. Rede elétrica estabilizada;
6. Temperatura Ambiente controlada por aparelhos de ar-condicionado;
7. Cofres para guardade fitas de backups em locais distintos;
8. Backup dos dados;
9. Manter serviços de monitoramento da rede, dos serviços da WEB, do Banco de

dados e da disponibilidade dos sistemas, 7 dias na semana, 24 horas por dia;

Todos os custos envolvidos com licenças de usoserão de responsabilidade da empresacontratada.
Todo serviço de atualização tecnológica deverá ser executado pela empresa contratada no Datacenter noqual
as soluções deverão estar disponibilizadas.

1.3 DA DISPONIBILIZAÇÂO DOS DADOS DOS SISTEMAS

A Contratante possui sistemas hoje em funcionamento relacionados a procedimentos internos de gestão e
administração de diversos setores. Os dados que compõem esta base de informações deverãoser extraídos
para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que seja o vencedor do certame.

A Contratante não fornecerá as estruturas aos dados a serem convertidos dos sistemas em funcionamento no

qual ela não é a proprietária da solução. Os sistemas que a Contratante è proprietária serão fornecidos tanto
os dados como os layouts para importação.

A licitante deveráefetuar minucioso trabalho nas bases de dados para sua total conversão para o ambiente no
qual irá dispor as informações paraossistemas propostos, inclusive utilizando conceitos deengenharia reversa,
se necessário.

A Contratante não possui dicionário de dados, com as informações relativas ao relacionamento das tabelas,
metadados dos sistemas no qual não é proprietária, motivo pelo qual reforça a necessidade de minucioso
estudodas tabelas dos sistemas para a conversão para o Portal de Transparência.

Os dados dos sistemas pelaqual a Contratante nãoé proprietária estarão disponibilizados em diretório a parte,
para a leitura e conversão para o formato adequado e estão em tabelas noformato Dataflex versão 3.2 forLinux
e PosígresSQL.

O processode alimentação deveráser automatizado atravésde buscas automáticas nos Banco de Dados hoje
em funcionamento na Contratante, atualizados a cada 24 horas.
AContratante não dispõe de mão de obra especializada para transferir informações da sua base de dados para
layouts específicos da Contratada, ficando, portanto de responsabilidade da Contratada a total migração dos
dados das tabelas hoje em produção formato Dataflex 3.2 for Linux para o formato que mais seja adequado
para a disponibilização do Portal.
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1.4 DESCRITIVO TÉCNICO DA SOLUÇÃO

Possuir interface 100% Web, para visualização, e para todas as funcionalidades previstas, sema necessidade
de execução de Appiets, plug-ins ou outros softwares instalados nos equipamentos dos usuários, bastando
para a utiiização da ferramenta o uso do Browser com Flash.
Ser disponibilizada dentro do site oficial do Ente, para acesso irrestrito dos cidadãos.
Reaiizar buscas e fiitros nas áreas de atuação e trazerem tela as consultas dinâmicas.
Dispor decapacidade de impressão de todasas informações visíveis pelo usuário nasvisões de transparência.
Permitir a exportação dosdados emformato de Pianilha Eletrônica, apósa aplicação de fiitros e aochegar ao
resultado desejado dentrode cada cenário.
Permitir a exportação dos dados emformato aberto de um anoe/oumêsespecifico.
Dispor de capacidade de utilização de recursos de clusterização oferecidos pelo sistema operacional.
Ser compatível com ambientesvirtualizados.
Deverá apresentar na página principal, a data de última atualização do portai, e permitir o detalhamento para
cada assunto, da data de seu último movimento contábil/financeiro.
Deverá, como página principal da solução, apresentar resumos em pagina única de informações como: Resumo
de Receitas x Despesa, Quantidade de funcionários, data de atualização do Portai, gráfico representando a
quantidade de acessos mensal ao Portal.
O Portal deve conter o conceito de CENÁRIOS, onde cada assunto dentro da página principal deve ser
configurado e apresentando através de ÍCONES e TÍTULOS que identifiquem as possibilidades de acesso a
TransparênciaAtiva do Portal,
Permitir que todos os gráficos sirvam de filtro para detalhamento das informações (drili-down), dentro dos
CENÁRIOS tornando-o dinâmico.
Permitir quea aplicação nosfiltros nos gráficos devaautomaticamente refletir nos outros gráficos contidos nas
telas, e suas ações refletir até o ultimo nivei de detalhamento.
Centralizar, desde os gráficos até os niveis de detalhamento (grid) utilizando o conceito de driii-down, cada área
de atuaçãocontemplada noeditai, não permitindo que as informações estejamespalhadas nosite,fazendo que
o usuário quando entre no CENÁRIO, tenha ali contida todas as informações pertinentes ao assunto em
questão, não permitindo que sejam abertos outros BROWSERS/Abas, e que fiquem espalhadas as
informações.
Dentro dos CENÁRIOS, em que haja possibilidade de filtro, permitir multiescoiha dos filtros disponíveis nas
visões, que não os gráficos. Ex: Unidade Orçamentária Ae B; Modalidades: Convite e Pregão; CargosXe Y.
Os CENÁRIOS que busquem informações de Banco de Dados e que, portanto, sejam dinâmicos, deverão ter
possibilidade de contemplar quando necessário: FILTROS, GRÁFICOS, GRIDS e MAPAS.
A ferramenta deverá conter módulo administrativo para que, de forma independente, a Contratante possa
inserir, alterar, excluir informações do Portal de Transparência, o qual permita: ocultar informações do
RESUMO; incluir novos CENÁRIOS que sejam redirecionamentos a LINKS de interesse da
CONTRATANTE; definir o ícone a ser usado para cada CENÁRIO bem como dar o nome; desativar
CENÁRIOS; alterar ícones e Nomenclaturas dos CENÁRIOS; definir a ordem deapresentação dos CENÁRIOS
dentro da página principal do Portal.

1.5 TRANSPARÊNCIA ATIVA
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Todas as informações relativas a Transparência Ativa, serãodenominadas cenários e serãoapresentadas na
página PRINCiPAL do Portai de Transparência, representadas por ÍCONES e Nomenclaturas
que esclareçam a população as informações.
Deverá dispor de Cenário de Despesas do Exercício contendo opções de filtro: Periodo de data, Modalidade
de licitação, Credor. Secretária/Diretoria. Com base nas pesquisas selecionadas o portal deveapresentar ainda
na mesma teia: Gráfico apresentando o valor total empenhado e pago (GERAL); Gráfico apresentando o valor
total empenhado e pago por Departamento; Gráfico apresentando os totais por MODALIDADE
DE LiCiTACAO empenhado e pago; GRID com os valores empenhados/pagos por Programa do
Governo; GRID com odetalhamento doempenho em atendimento a lei 131/2009, bemcomo o Decreto Federal
de regulamentação que estabeleceu informações mínimas a serem disponibilizas. Para cada Empenho
apresentar as liquidações e os pagamentos efetuados, O usuário/cidadão poderá utilizar todos os gráficos do
cenário como filtro e o resultado deve refletir nos outros gráficos/grid do cenário na mesma página. Todas as
informações deverão estar contidas em página ÚNICA, Os gráficos contidos no cenário deverão
obrigatoriamente servir de filtro, paraque sejam as informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de Cenário de Despesas relativas a Restos a Pagarcontendo opções de por Exercido,
Modalidade de licitação, Credor, Secretária/Diretoria, Com base nas pesquisas selecionadas o portal deve
apresentar ainda na mesma tela: Gráfico apresentando o valor total pago e cancelado, bem comoo saldo do
exercido anterior (GERAL); Gráfico apresentando o valor total pago, cancelado e saldodo exercido anterior
por Departamento; Gráfico apresentando os totais pagos em Restos a Pagar por MODALIDADE DE
LiCITACAO; GRID com os valores pagos por Programa do Governo; GRID com o detalhamento do empenho
em atendimento a lei 131/2009, bem como o Decreto Federal de regulamentação queestabeleceu informações
mínimas a serem disponibilizadas. Para cada Empenho apresentar as liquidações e os pagamentos
efetuados. O usuário/cidadão poderá utilizar todos os gráficos do cenário como filtro e o resultado deve refletir
nos outros gráficos/grid do cenário na mesmapágina. Além disso, todas as informações deverãoestar contidas
em página ÚNICA e os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir de filtro, para que sejam
as informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de Despesas relativas a Despesas de Diárias, Viagens e Adiantamentos
(Recomendação do MPF), com as opções de filtro de data inicial e final e Secretária/Diretoria pelo qual foi feito
as despesas. Com base nas pesquisasselecionadas o portai deveráapresentar ainda na mesmatela: Gráfico
apresentando os valores totais: solicitados, gastos e devolvidos (se caso); gráfico apresentando os valores
totais: solicitados, gastos e devolvidos (se caso) por Secretaria/Diretoria; GRID com o detalhamento
do processo em que foi feitaa despesa, a data do empenho, o solicitante do empenho, e os valores solicitados,
gastos e devolvidos; GRID através do empenho, de todos os beneficiários da despesa
de adiantamento, diária e viagens, com informações de periodo inicial e final da despesa, o cargo do
beneficiário e seu nome, o motivo pelo qual utilizou o recurso público, seu cargo. Deverá ainda permitir, a
demonstração dos Anexos (comprovantes) de todas as despesas utilizadas na viagem
como ex:cupons, comprovantes de abastecimentos, etc. Os gráficos contidos no cenário deverão
obrigatoriamente servir de filtro, para que sejam as informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de Receitas Orçamentárias, as seguintesopções de filtros: Exercício, e Receita (que
pode ser uma ou mais receitas-multiescolha). Com base nas pesquisas selecionadas o portaldeve apresentar
ainda na mesma tela: Gráfico apresentando os valores totais: Receita Prevista do Exercício x Receita Realizada
do Exercício; Gráfico de linha, que apresente mês a mês o comportamento da Receita Prevista x Receita
Realizada, possibilitando ao cidadãoverificar o total mês a mês pelográfico; GRID com o detalhamento mensal
receita por receita, o previsto no orçamentoe o realizado até o momento da pesquisa, detalhandoo percentual
de arrecadação sobre o previsto; Gráfico de linha diária, quando selecionado no Gráfico mensal um mês
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especifico, ou na grid, com a realização da receita diária {gráfico de linha); GRID com o detalhamento, quando
selecionado no gráfico diário um dia específico, com o detalhamento de todas as receitas quecompõe aquele
valor diário. Os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir de filtro, para que sejam as
informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de transferências efetuadas e recebidas deverá ter opções de filtros: Exercido,
PorEspécie (RECEITA ou DESPESA) Contas (que pode ser mais de uma - multlescolha). Com base nas
pesquisas selecionadas o portal deve apresentar ainda na mesma tela: Gráfico apresentando os valores
totais: Despesa e Receitas Extra do Exercido; Gráfico de linha, que apresente mês a mês o comportamento
dos valores de Receita e DespesaExtra, possibilitando ao cidadão verificar o total mês a mês pelo gráfico; GRID
como detalhamento mensal dos valores referentes a Receita e Despesa Extra; Gráfico de linha diária, quando
selecionado no Gráfico mensal um mês especifico, ou na grid, comos valores de receita e
despesa diariamente (gráfico de linha); GRID com o detalhamento, quando selecionado no gráfico diário um
dia especifico, com o detalhamento de todos os valores de receita e despesa extra que compõeaquele valor
diário. Os gráficos contidos nocenário deverãoobrigatoriamente servir de filtro, paraque sejamas informações
filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de movimentações extra orçamentárias com as opções de filtros: exercido, e por
contas de receita e ou despesa (que pode ser mais de uma). Com base nas pesquisas selecionadaso portal
deverá apresentar ainda namesma tela: Gráfico apresentando os valores totais: Receita Extra e Despesa Extra
realizado no Exercício; Gráfico de linha, que apresente mês a mês o comportamento da Receita Extra x
Despesa Extra, possibilitando ao cidadão verificar o total mês a mês pelo gráfico; GRID com o detalhamento
mensal receita e despesa Extra; Gráfico de linha diária, quando selecionado no Gráfico mensal um mês
especifico, ou na grid, comos valores de Receita Extra ou Despesa Extra diariamente (gráfico de linha); GRID
como detalhamento, quando selecionado no gráfico diário um dia especifico, como detalhamento de todos as
Receitas Extra e Despesas Extra que compõe aquele valor diário. Os gráficos contidos no cenário deverão
obrigatoriamente servir de filtro, para que sejamas informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de compras públicas comopções de filtros: exercício, número
da licitação, modalidade de licitação e situação (se está em andamento ou concluída). Com base nas
pesquisas selecionadas o portal deve apresentar ainda na mesma tela: gráfico em pizza apresentando os
valores gastos em cada modalidade de licitação e visualização do percentual em relação ao total; GRID com o
detalhamento da licitação realizada, apresentando o número do processo, com a data, o valor da licitação
total; GRID com detalhamento dos Itens de cada processo licitatório, Informando os vencedores de
cada item com os respectivos valoresunitários e vencedores do item da licitação; Apresentardentrodo mesmo
cenário, o Edital de licitação que originou a licitação em formato digital. Todas as informações deverão estar
contidas em página ÚNICA. Os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir defiltro, para que
sejam as informações filtradas no próprio cenário,
Deverá dispor de cenário de contratos deverá ter opções de filtros: exercido, número do contrato. Com base
nas pesquisas selecionadas o portal deve apresentar ainda na mesma tela: gráfico em pizzaapresentando os
valores gastos em cada espécie de contrato, licitação e visualização do percentualem relação ao total; gráfico
mês a mês com os valores contratados no período em linha; GRID com o detalhamento do contrato firmado,
com as Informações do número do contrato, espécie, vencedor, data inicial e final, bem como os valores ora
contratados; empenhados; liquidados e pagos. Todas as informações deverão estar contidas em página
ÚNICA. Os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir de filtro, para que sejam as
informações filtradas no próprio cenário.
Deverá dispor de cenário de folha de pagamento com as opções de filtros: exercício, mês de pagamento,
Secretaria/Diretoria, cargo, local de trabalho, regime e nome. Com base nas pesquisas selecionadas o portal
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deve apresentar ainda na mesma tela: gráfico apresentando a quantidade de servidores lotados em cada
Secretaria/Diretoria; GRÍD com todos os cargos da Entidade, apresentando a quantidade deservidores para
cada cargo e em que Secretaria/Diretoria está lotado; Essa GRID deverá permitir o detalhamento das
informações dos Servidores nos cargos selecionados; GRID com detalhamento apresentando o nome
do servidor, matricula, cargo, regime de trabalho, locai de trabalho, data da admissão. Se a folha é MENSAL,
ADIANTAMENTO, FÉRIAS; valores brutos e líquidos; possibilidade de apresentação do hoierite do servidor,
resguardados aqueles direitos advindos da Lei de Acesso a informação. Todas as informações deverão estar
contidas em página ÚNICA. Os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir de filtro, para que
sejam as informações filtradas no próprio cenário.

1.6 TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Disponibilizar via "Portal de Transparência" área destinada ao Serviço de informação ao Cidadão (SiC), em
conformidade como artigo 9°da Lei Federal n°12.527/2011.
Permitir acesso ao cidadão em "Portal de Acesso a Informação Pública" mediante iogin e senha.
Enviar e-maii ao cidadão apôs a realização, pelo mesmo, de cadastro prévio no sistema de Serviços de
informação ao Cidadão (SiC), contendo suas informações, além de notificação de aptidão para a realização
das solicitações de acesso à informação.
Dispor de teia de cadastramento do cidadão contendo, no mínimo, nome e e-mail.
Não obrigar documento válido no cadastro a fim de impedir por parte do cidadão o pedido de acesso a
informação.
Registrar e permitir o acompanhamento, pelo cidadão, de todasas solicitações realizadas até a sua conclusão.
Para o acompanhamento pelo cidadão exigir apenas a inserção de seu e-mail e senha; trazendo o
software uma lista de todos os pedidos já realizados, com seu status,
Permitir ao cidadão anexar algum documento que sirva de complemento ao pedido de acesso a informação.
Notificar o cidadão via e-mail acerca de toda a tramitação do seu processo, bem comoda finalização de seu
pedido, contendo, inclusive detalhamento da resposta, positiva ou negativa.
Disponibilizar à Contratante painel de controle com a relação de todos os pedidos realizados, pendentes e
recusados.

O sistema de Serviços de informação ao Cidadão(SiC) deverá fazer o controle dos prazos previstos na Lei de
Acesso a Informação.
O sistema de Serviços de informação ao Cidadão (SiC) deverá apresentar alertas à Contratante acerca das
solicitações que estiverem dentro do prazo legal, dentro do prazo estendido previsto em Lei, e, as solicitações
em atraso.

Permitir que a resposta seja acompanhada de anexo que complementeou atenda a solicitação do cidadão por
parte da Contratante.
Manter no Portai de Transparência ONLINE, relatórios estatísticos de pedidos de acesso à informação, com
informações mínimas de: quantidade de pedidos deferidos/indeferidos porano (graficamente); quantidade de
pedidos realizados mês a mês (graficamente); quantidade de pedidos porsecretaria/departamento.
Possibilitardemonstração de forma ABERTA, de todos os pedidos realizados, com sua pergunta na integra, e
a resposta na integra para consulta pública.

1.7 RECOMENDAÇÕES DO MPE

Dispor de área especifica destinada ao espelho de avaliaçãodo Ministério Público Estadual,
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Permitir acompanhamento pelo cidadão acerca de cada questão da ficha espelho do Ministério Público
Estadual, com informações acerca do atendimento ou não a recomendação pela Contratante.
Dispor de função que possibilite que a partir de cada questão recomendada pelo Ministério Público Estadual na
ficha espelho, atendida pela Administração, o sistema permita diretamente o direcionamento para o local do
Portal de Transparênciaonde a recomendação esta atendida.
Dispor de função que possibilite que a partir de cada questão recomendada pelo Ministério Público Estadual na
ficha espelho, atendida pela Contratante a ferramenta disponibilize ao cidadão video tutorial, explicando passo
a passo onde e como chegar à informação desejada.

CLÁUSULA 2- DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

2.1- São obrigaçõesda CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se porqualquer Irregularidade dos serviços contratados e discriminados no Edital, devendo
providenciar o ressarcimento pelos danos eventualmente causados a CONTRATANTE, sob pena de rescisão
deste Contrato.

b) Serãode responsabilidade da CONTRATADA todasas despesas e o pagamento de todos os emolumentos,
taxas e tributos municipal, estadual e federal que incidam ou venham a incidir sobre o serviço objeto deste
instrumento.

c)Comparecer, sempre quesolicitado, à sede daCâmara Municipal de Praia Grande, emdiae horário por esta
estabelecida, a fim de receber instruções, dados, e acertar providências. Incidindo a CONTRATADA, no caso
de não atendimento desta exigência, na multa estipulada neste Contrato.
d) Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, sobre qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a
interferir na prestaçãodos serviços objetivados pelo presentecontrato.
e) Ministrar treinamento aos funcionários indicados pela Edilidade, o qual deveráser Iniciado juntamente com
a implantação dos mesmos.
f) Prestarsuporte técnico imediato, quando remoto, assegurando-se atendimento dentro do mesmo diadesde
que solicitado até as doze (12) horas. O suporte In loco deveráse dar, quando solicitado pela Edilidade, e em
no máximo dois (2) dias úteis após, desde que não solucionado o problema pelo suporte remoto da licitante
vencedora.

g) Efetuar a manutenção do sistema quando necessáriaem função da alteração da legislação do Município, a
qual deverá se dar em até quinze (15) dias úteis, contados de comunicação entregue à licitante vencedora.
Quando necessária em função de alteração na legislação federai ou estadual, a manutenção deverá ocorrer
em igual prazo, contando seu inicio da publicação do ato normativo na Imprensa oficial. Quando a nova
legislação estabelecer que o inicio de sua vigência ou aplicação ficará postergado para depois da data da
respectiva publicação, a manutenção deverá ser feita em até cinco (05) dias úteis antes do inicio da vigência
ou aplicaçãoda norma.
h) Prestar serviços deassessoriatécnica à Edilidade paradefinição dosequipamentos, dossoftwares de apoio,
de bancode dados, de comunicação, de rede etc, e dos materiais paraconfecção da redefísica, todosa serem
adquiridos pela Edilidade, porventura necessáriosà implantação e operaçãodos sistemas oferecidos.
i) Disponibilizar profissionais devidamente habilitados, capacitados a realizar os serviçosobjetodesta licitação,
com qualidade e experiência.
j) A Implantação dos sistemas e o treinamento dos usuários, será Iniciada com a assinatura do contrato, e
concluída em 15 (quinze) dias apôs esta data.
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CLÁUSULA 3- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1- São obrigações da CONTRATANTE:
a) Fornecer e providenciar todos osdados e informações necessárias, para a completa e correta realização do
objetodeste certame.
b) Fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, no decorrer dos trabalhos, quaisquer outros dados e
informações necessárias,
c)Efetuar os pagamentos dosserviços orapactuados, no prazo e condições estabelecidas naCláusula IV deste
Contrato,

d) Verificar, fiscalizar, aprovar e receber o serviço objeto deste contrato.

CLÁUSULA 4- DA REMUNERAÇÃO EDAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1- Em contraprestação aos serviços objetivados pelo presente instrumento de contrato, a CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA, o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) de acordo com os valores
constantes da proposta. ValorGlobal para 12 meses: R$ 38.400,00.
4.2- No valor acima estão incluidas todas as despesas diretas e indiretas, com a realização dos serviços, tais
como, custos sociais, tributários, etc,, ficando claro que á CONTRATANTE nenhum ônus caberá além do
pagamento proposto, vedado o reajuste do preço.
4.3- Os pagamentos serãoefetuados mensalmente, ematé 10 (dez) dias, apósa entrega na nota fiscal/fatura,
referente aos serviços executados noperíodo, devidamente atestado pelo responsável da Diretoria Financeira.

CLÁUSULA 5 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1) Os custose despesas decorrentes dos pagamentos do objeto deste instrumento, correrão por conta da
dotação própria constante do orçamento vigente, sob o n° 3.3,90.40.04e da correspondente no exercício
subseqüente,

CLÁUSULA 6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 16/03/2019, podendo ser prorrogado
conforme dispõem o artigo 57, inciso IV da Lei Federal n°8.666/93.
6.2- Os preços doobjeto ora licitado serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses. Após o período de
12 meses os valores poderão ser reajustados com base no índice INPC-IBGE, cuja data base é a da
apresentação da proposta,

CLÁUSULA 7 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1- Este contratoserá rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, de pleno direito,
em qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades. Independente de ação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA na vigência do presente contrato cometer
quaisquer das infrações dispostas na legislação específica, além da aplicação das sanções previstas neste
Contrato e no Edital que deu origem a este ajuste.
7.2- O presente contrato poderá ainda ser rescindido havendo motivo justo, devendo ser expressamente
denunciado com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias, ou ainda a CONTRATANTE poderá rescindir
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administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, inciso I a XII, da Lei Federal n°
8,666/93 e suas alterações posteriores, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem
prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA 8 - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

8.1- Pela não execução total e/ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintessanções:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o
equivalente a 10% (dez por cento) do valor docontrato, cumuláveis com as demais sanções;
c)Suspensão temporária de participação emlicitação e impedimento decontratar com a Administração Pública,
por prazo não superiora 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA 9 - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

9.1- Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e
despesas decorrentes da formalização deste contrato, bem como, custo com transportes, fretes e demais
despesas inerentes à prestaçãode serviços.

CLÁUSUU 10- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

10.1- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, notodo ou em parte, sem prévia
anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSUU 11 - DO SUPORTE LEGAL

11.1-0 presente instrumento é firmado de acorda com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores,

CLÁUSUU 12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas á legislação
tributária, trabalhista, previdência ou securitária, decorrentes da realização dos serviços, objeto do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.
12.2- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como, porquaisquer danos causados a
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.3-Os danos e prejuízos, se ocorrerem, serão ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
12.4- O presente contrato poderá ser rescindido ou alterado nas hipóteses legais, por acordo das partes ou
unilateralmente pela CONTRATANTE nos casos de interesse público devidamente justificado.
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12 5- ACONTRATANTE mediante despacho motivado poderá anular ou revogar o processo ilcitatório, na
modalidade Convite, não cabendo a CONTRATADA, sob qualquer pretexto, qualquer direito, indenizações ou
rsssârcImGnto

12.6- Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e nas demais normas pertinentes aos contratos.
12.7- Atolerância das partes não implica em renovação das obrigações assumidas no presente contrato.
12.8- ACONTRATANTE se obriga afornecer todos os dados eequipamentos necessários para disponibilipção
on-line em Data Center de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária efinanceira da Câmara
e informar por escrito a periodicidade de atualização das informações aserem disponibilizadas.
12 9-Acontratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos esupressões
que se fizerem no objeto adjudicado, até 25 %(vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA 13-DO FORO

Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as partes
elegem de comum acordo oForo da Comarca de Praia Grande para dirimir as questões da interpretação deste
ajuste, e renunciam aqualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e por estarem as partes justas e contratadas, nas
pessoas de seus representantes legais, assinam opresente instrumento em 03 (três) vias de igual teor eforma,
sem adendos ou entrelinhas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que surta os
seus jurídicos e legais efeitos.

Praia Grande, 14de março de 2019.

Testemunhas:

CÂMARA MUNICIPAL DA

EDNALDO D

CIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

OS PASSOS - Brtsldénte

CONAM-

DOU

ORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA

RODRIGUES CAETANO - Representante

lARTINSJÚNIOR

iretor Geral
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATO N" 005/2019

PROCESSO N." 032/2019

Contratante: Câmara Municipal de Praia Grande, C.N.P.J\M.F. N® 03.100.645/0001-94
Contratada: CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR
N° I3L DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENIAR N° 131, DE 27 DE MAIO DE
2009, QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA NO SITE PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA e LEI FEDERAL N.° 12.527, DE 18 DENOVEMBRO DE 2011 - LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO.
ADVOGADO(S): Facultativo, indicar quandojá constituído.
Na qualidade de Contratante eContratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução ejulgamento, 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 Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.

PRAIA GRANDE,/ [f/03/2019
CONTRATANTE

E-mail institucional: camara@camaraprai
E-mail pessoal: camara@camarapraiagra

GAMARA MU

EDNALD

ncfe.Sfi.gov.br
pi20v.br

ItLDE PRAIA GRANDE
ÍANTOS PASSOS

Presiaente

CONTRATADA

E-mail institucional: conam@conam.com.br
E-mail pessoal: conam@conam.com.br

CONAM • CONSULTORIA Efíl ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA

DOUGLAS RODRÍGUES CAETANO - Representante
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATO N" 005/2019

PROCESSO N." 032/2019

Contratante: Câmara Municipal de Praia Grande, C.N.P.J\M.F. N° 03.100.645/0001-94
Contratada: CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR
N° 13). DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS QUEATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR N° 131, DE27 DE MAIO DE
2009, QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA NO SITE PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA e LEI FEDERAL N.° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 201! - LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO.

Nome EDNALDO DOS SANTOS PASSOS

Cargo PRESIDENTE

RO 19479044, CPFnM 14366808-16

Endereço Rua Tupi, n." 745 - Vila Tupi- Praia Grande/SP - CEP 11703-260
Telefone (13) 34761730
e-mail camarai^camarapraiagrande.sp.gov.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE
DOCUMENTOS DO TCESP

Nome EDNALDO DOS SANTOS PASSOS

Cargo PRESIDENTE

RO 19479044, CPF n° 114366808-16
Endereço Rua Tupi. n.°745-Vila Tupi- Praia Grande/SP-CEP 11703-260
Telefone (13)34761730

e-mail camarai^.camarapraiagrande.sp.gov.br

PRAIA GRANDE, 14/03/2019.

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS

Presidente


