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CONTRATO N°01/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
Av. Sao Joaquim, 754 - Centro.
CEP: 15.765-000 - Santana da Ponte Pensa (SP)
CNPJ: 49.653.470/0001-43

CONTRATANTE:

FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
Av. Marginal, 65 Distrito industrial
CEP 15140-000 - Balsamo - SP.
CNPJ 01.704.233/0001-38
Responsavel: Jose Roberto Fiorilli

CONTRATADA:

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificadas, legitimamente
representadas por quem de direito, ficou ajustado o presente Termo Contratual,
mediante as segulntes clausulas e condicoes:

Clausula 01 Objete-
Constitui objeto deste contato o licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a
Administragao Publica Municipal e o treinamento dos tecnicos municipals para a execugao
dos seguintes servigos: a locagao de Sistema de Contabilidade Publica e Sistema de Folha
de Pagamentos e suporte tecnico.

O termo "Programa" significa o programa original e todas as copias completas ou parciais
do mesmo. Urn Programa corisiste em instrugoes legiveis por maquina, seus
components, dados, conteudo audiovisual (tal como imagens, texto, gravagoes ou
figuras) e materials licenciados relacionados./

Clausula 02 Utilizagao do Programa

A CONTRATADA concede a CONTRATANTE uma licenga nao-exclusiva de utilizagao do
Programa.
A Contratante pode:
1) utilizar o Programa para as autorizagoes que adquiriu e
2) fazer e instalar copias para suportar o nivel de utilizagao autorizado, desde que
reproduza a observagao de direitos autorais/de autor e outras legendas de propriedade
em cada copia ou copia parcial do Programa.

A Contratante garantira que qualquer pessoa que utilizar o Programa o fara apenas de
acordo com cs termos desse Contrato.
A Contratante nao pode:
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1) utilizar, copiar, modificar ou distribuir o Programa, salvo como previsto neste
Contrato;
2) inverter a montagem, inverter a compilagao ou, de outro modo, converter o
Programa, salvo se expressamente permitido pela lei, sem a possibilidade de reniincia
contratual; ou
3) sublicenciar, alugar ou locar o Programa.

Clausula 03 Transferencia de Direitos e Obrigagoes
A Contratante nao pode transferir todos os seus direitos de licenga e obrigagoes ao
abrigo de uma Prova de Titularidade para o Programa a terceiros.
A transferencia das obrigagoes e direitos de licenga da Contratante rescinde sua
autorizagao de utilizagao do Programa na Prova de Titularidade.
Em conformidade com artigo 72 e artigo 78, inc.VI, da Lei Federal n° 8.666/93, a
contratada nao podera subcontratar total ou parcialmente, associar-se ceder ou transferir
os direitos e obrigagoes inerentes a este contrato, sob pena de rescisao contratual,sem
prejuizo de aplicagao das sangoes cabiveis.

Clausula 04 Prova de Titularidade
A Prova Titularidade para este Programa e a evidencia da autorizagao para a Contratante
utilizar este Programa e sua aceitagao dos servigos de garantia, pregos de programas de
atualizagao futuros (se anunciados) e oportunidades especiais ou promocionais em
potencial.

Clausula 05 Encargos e Impostos
A Contratada define a utilizagao para o Programa quanto aos encargos e o especifica na
Prova de Titularidade. Os encargos sao baseados na extensao de uso autorizado. Se a
Contratante desejar aumentar a extensao do uso, devera notificar a Contratada ou seu
revendedor e pagar os encargos aplicaveis. A Contratada nao faz devolugoes, nem
concede creditos, em relagao a encargos ja exigiveis ou pagos.
Se qualquer autoridade impuser urn imposto, encargo, coleta ou um honorario excluindo-
se aqueles baseados no lucro liquido da Contratada, sobre o Programa fornecido e os
servigos que o acompanham pela Contratada mediante este Contrato, a Contratante
concordara em pagar essa quantia da maneira especificada pela Contratada ou fornecera
documentagao de isengao.

Clausula 06 Garantia Limitada
A Contratada garante que quando o Programa for utilizado no ambiente operacional
especificado, ele funcionara em conformidade com as especificagoes. A Contratada nao
garante a operagao ininterrupta ou isenta de erros do Programa, ou que ira corrigir todos
os defeitos do Programa. A Contratante e responsavel pelos resultados obtidos com a
utilizagao do Programa. 0 periodo de garantia do Programa expira um ano apos a data
da aquisigao. As Informagoes sobre Licenga especificam a duragao dos servigos do
Programa.

,1

V



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43

Avonlda Silo Joaqulm, 754 - CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail: camara@8antanapont0pon8a.8p.gov.br
silo: cmsantanadapontoponso.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

■ '

Durante 0 perfodo de garantla, d forneclda asslstfincla sem encargos para a parte n3o-
modificada do Programa atravds dos servlgos do Programa relaclonados a defcltos, Os
servigos do programa estao dlsponlvels por um perlodo nunca Inferior a urn ario, contado
a partir da data de langamento do Programa. Deste rnodo, a duragSo do servlgo de
garantia depende de quando a Contratante obtdm a llcenga. Sc 0 Programa n3o
funcionar de acordo com a garantla durante 0 primelro ano ap6s a Contratante ter obtido
a licenga e a Contratada nao conseguir resolver 0 problema forneccndo uma corregSo,
restrigao ou derivagao, a Contratante poder3 devolver 0 Programa onde 0 adqulriu e
receber a devolugao da quantia paga.

Clausula 07 Limitagao de Responsabilidade
Podem ocorrer casos em que, devido a um nao-cumprimento da parte da Contratada ou
a outra responsabilidade, a Contratante tenha direito a reclamar danos da Contratada.
Em cada caso, independentemente da base em que a Contratante pode ter direito a
reclamar os danos da Contratada (incluindo violagao fundamental, negligSncia, falsas
afirmagoes ou outra reclamagao contratual ou extra contratual), a Contratada e
responsavel por nao mais do que a quantia de quaisquer outros danos diretos reais at£ o
maximo correspondente ao valor dos encargos para Programa que e a causa da
reclamagao.
A contratada nao sera responsavel por quaisquer danos especiais, Incidentals ou indiretos
ou por quaisquer danos de consequencia economica (incluindo lucros cessantes), mesmo
se a Contratada ou seu revendedor, tlverem sido advertidos da possibilidade de tals
danos.
A Contratada nao sera responsavel por:
1) perda ou dano a seus registros ou dados, ou
2) quaisquer danos reclamados pela Contratante com base em qualquer reclamagao de
terceiros.

€

Clausula 08 Pregos e Condigoes
O valor d? R$ 12.693,48 ( doze mil seiscentos e noventa e tres reais e quarenta e
oito centavos) correspondente a locagao dos sistemas sera pago em doze parcelas
mensais iguais, do valor de R$ 1.057,79 (hum mil, cinquenta e sete reais e
setenta e nove centavos) cada uma, mediante a emissao de notas fiscais, sendo a
primeira emitida no inicio do mes imediatamente seguinte ao da assinatura do contrato.
Sera considerado motivo para a paralisagao dos servigos e posterior rescisao de contrato
0 atraso de pagamento dos valores faturados por mais de noventa dias.
Os sistemas informatizados poderao ser bloqueados ou suspensos para novos
langamentos, sempre que houver falta de pagamento do prego ajustado, por mais de
noventa dias.

Clausula 09 Prazos
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O prazo de vigencia do presente contrato e de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura do presente termo, enquanto que o prazo da licenga de uso para consultas,
ajustes e emissao de relatorios e indeterminado.

Clausula 10 Reajuste de Pregos
0 prego previsto sera reajustado anualmente utilizando-se como Indice o IGP-M da
Fundagao Getulio Vargas referente ao ultimo periodo de doze meses.
Caso o indice nao esteja publicado na data de emissao da nota fiscal, a contratada
utilizara o ultimo indice publicado, podendo compensar a diferenga para mais ou para
menos na nota do mes seguinte.

Clausula 11 Faturamento
Os valores devidos pela contratante serao faturados no primeiro decendio do mes
seguinte ao da liquidagao da locagao, com vencimento ate o ultimo dia util do mes da
emissao da respectiva nota fiscal.

Clausula 12 Pagamento
A contratante se obriga expressamente efetuar o pagamento atraves de boleto de
compensagao bancaria, ou ordem de pagamento atraves para o banco e conta indicados
no Boleto.

Clausula 13 Prazos de irn'cio
Os Programas objeto do presente contrato deverao estar em pleno funcionamento no
prazo maximo de trinta dias apos assinatura do contrato.

Clausula 14 Controle de Informagoes
A contratante e responsavel pela supervisao, administragao e controle do uso dos
sistemas e se obriga a tratar como segredo comercial quaisquer informagoes, dados,
processos, formulas, codigos, fluxogramas, diagramas logicos, dispositivos e modelos
relativos ao sistema, inclusive planilhas, formularios e relatorios de saida, utilizando-os
apenas para as finalidades previstas no objeto deste contrato, nao podendo revela-los ou
facilitar a revelagao a terceiros.

Clausula 15 Protegao
A contratada podera, com relagao ao sistema informatizado, e com isso a contratante
expressamente concorda, introduzir meios de protegao contra copias e uso indevido no
sistema, mesmo que tais meios impliquem na destruigao de arquivos ou registros no
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caso de tentativa de violagao ou mau uso, sendo a responsabilidade por tais eventos
inteiramente assumida pelo usuario contratante.
A contratada se obriga, com relagao aos bancos de dados ou tabelas cadastrais de todos
os sistemas, mante-los disponiveis para utilizagao pelas demais linguagens de
programagao existentes no mercado de software, ou a emitir mediante remuneragao,
quando solicitada, no prazo de uma semana, arquivos TXT's com os respectivos layouts.

Clausula 16 Acompanhamento
A contratante se compromete a manter funcionarios que atuarao nos servigos e sera
instruido pelos tecnicos da contratada, reservando-se esta o direito de se manifestar
sobre a falta de condigoes de aprendizagem desses funcionarios ou sobre a resistencia a
implantagao de sistemas e procedimentos, sendo nesse caso substituidos pela
contratante.

Clausula 17 Multas
No caso da inexecugao parcial ou total do presente termo contratual, ou mesmo em caso
de mora contratual, poderao ser aplicadas pela contratante as seguintes multas:
a) pela inexecugao parcial do contrato, multa de ate 5%, do valor do contrato;
b) pela inexecugao total do contrato, assim tambem entendida a recusa a sua assinatura,
multa de ate 10% do valor do contrato;
c) pela mora contratual, assim entendido eventual atraso no atendimento de consultas
formuladas, multa de 1% (urn por cento) do valor da parcela mensal, por dia de atraso.

Clausula 18 Rescisao
Constitui motivo para rescisao do presente o descumprimento pelas partes das condigoes
estabelecidas neste contrato.

Clausula 19 Credito
As despesas oriundas deste contrato correrao por conta da seguinte dotagao do
orgamento vigente:

Ol - PODER LEGISLATIVO
0101- CAMARA MUNICIPAL
010101- SECRETARIA DA CAMARA
01.031.0011.2002.0000-SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.99-OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Clausula 20 Geral
Alem das clausulas contratuais deste termo, os contratantes declaram conhecer e
sujeitar-se as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores,
especialmente o caso de rescisao administrativa prevista no seu artigo 77.
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