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PREGÃO PREsENcIAI, N. um ams ANExO I

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

CQNTRATO_ N” l}_Ú4i20l 5

CONTRATO N“004i20l5 que entre si eelebram a
CAIXA DE PREMIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CUBATÃO e a empresa CÚNAM -
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL LTDA PARA LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS sERvIDOREs MUN1cIPAIs DE
CUBATÃO, iram-Iza na tí¡NRJfMF sab a na 4?.49s.34IIA1tI0If5s,
sediada na As-*_ .lnaquim Miguel Cnutn, n.“l000, Cubatän, SP, CEP
ll.5l0-010.. telefnne (13) 3362-6699. dnravante dennminada
simplesmente Centratante., neste ata representada per sua
Superintendente. ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
brasileira. snlteira.. purtadnra da eedula de identidade RG ni* 830260?-I e
de CPF nf' 93.636.858-20¬ residente e dnmieiliadn na Rua Primeira de
Maia.. 539- CEP ll520-130. 1-fila Nes-fa-CLIbataOiSP

CONAM - cONsu1;I¬ORIA EM AOMINISTRAÇAO MUNICIPAL
LTDA, inscrita nO CNPHMF snb O nf” 51.235.-443i0001-25 enm sede na
Rua Marques de Paranagua, ni” 348._ 7"” Andar, Cnnsnlaçän, SãO Paula,
SP.. CEP 01303-050, telelinne (ll) 32181400, fax (ll) 3218-
l-40] ,endereçü eletrdnieü ~._¿OI¬|;'|II_1___i_»' InuIIII'II.rOIu.l¬I' ¬ düravante
dennminada simplesmente (ÍÍOntratada¬ neste atn representada pela Sócia
O Sr. WALTER PENNINCK CAETANO, brasileira., casada,
eennnmista, pnrtadnr da cédula de identidade ni' 4.5??.590-4 SSPiSP¬ e
CPF ni* 055.052.?58-3-4. residente ÊI Rua Caçunga._ ER, Vila Nava
Ceneeiçãn, San PaulOiSP_._ CEP 04508-060. _-_

?'¬
CL-AUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
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O presente cantrata fundamenta-se:

I- na Pregãa (Presencial) nf* 0002015, cantbnne Lei Federal nf” l0.520i2002 e
Decreta Municipal n.°8.óó5i2004.

II - nas termas prapastas pela Cantratada que, simultaneamente:

a) canstem na Pracessa Administrativa n.° 083.-*E015 -Funprevi;

b) näa cantrariem a interesse pública:

III - nas determinações da I.-ei Federal nf” 8.6ti6i93:

IV - nas preceitas de direita pública:

V - snpletivamente. nas princípias da tearia geral das cantratas e nas dispasiçaes da
direita privada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Este cantrata tem par abjeta a prestacãa de servicas de
licenciamenta de pragramas de camputadar para usa em diversas departamentas da
CONTRATANTE. par urn tatal ilimitada usuárias, pela periada de 12 (daze) meses,
aampreendenda a tal Iicenciamenta a instalaçaa. migraçäa de dadas, canversäa,
treinamenta de usuárias, suparte tecnica e manutençaa das mesmas; a serem prestadas
pela CONTRATADA de acarda cam as especificações. candicaes e abrigacaes
canstant.es da Aneaa 2 da edital da certame.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Os saftvvares deveräa atender as areas cantabil e
financeira. falha de pagamentas, campras. pregãa presencial, pratacala, almaxaritada,
bens patrimaniais (cam reavaliaçãa de bens), e transparênciaiacessa a infarmacãa. senda
implantadas nas dependencias da CAIXA. em cquipamentas de sua prapriedade,
preferencialmente em servidar cam sistema aperacianal linua, já em usa pela CAIXA,
carrenda as expensas da vencedara tadas as despesas cam ferramentas. runtime, banca
de dadas. etc. casa seus pragramas aperem cam sistema diversa.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Os pragramas cantratadas säa campastas par madulas
integradas que darãa atendimenta as áreas cantabil e fmanceira, falha de pagarnentas,
campras, pregãa presencial. pratacala, alniaaarifada, bens patrimaniais (cam
reavaliaçãa de bens). e transparënciaiacessa a infarmaçãa, cam atendimenta plena aas
requisitas de funcianalidades descritas na Anesa 2 da Edital.

SUBCLAUSULA QUARTA: A COl\lTRATADA pravidenciara a canversãa das dadas
existentes para as Iiarmatas exigidas pelas pragramas cantratadas. .- f
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SUBCLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA executará as serviças de migraçäa das
dadas existentes atualmente na base da CONTRATANTE para as pragramas de sua
prapriedade.

SUBCLAUSULA sExTAz A CONTRATADA pazzziâaaâà a zuaamizaçaa aas
pragramas, adequanda-as e ajustanda-as á estrutura e necessidades peculiares das
serviças e unidades da CONTRATANTE.

SUBCLAUSUL-A SÉTIMA: A CONTRATADA, instalará e ajustará as pragramas aas
equipamentas atualmente em usa pela CONTRATANTE, de arma a pennitir a sua
perfeita utiliaacãa e atendimenta ás finalidades a que se destinam.

SUBCLAUSULA OITAvAz A CONTRATADA aaaara as usuárias, aa seja. aapaziiafà
as mesmas para utiliaaçáa das pragramas cantratadas, senda sua abrigaçáa samente a
treinamenta das usuárias indicadas pela CONTRATANTE para cada um das pragramas
cantratadas. aa termina da instalaçiia das mesmas.

SUBCLAIISULA NONA: As atividades descritas nas subciáusulas quarta a aitava.
integram as servicas denaminadas *'implantaçáa" e deveráa estar cancluidas na praza de
ate 90 (`naventa} dias a cantar da data de assinatura da instrumenta de cantrata.

SUBCLAUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA cederá a usa das pragramas durante
tada a periada de vigência deste ajuste a cantar da data de sua assinatura, devenda
ainda, prestar, quanda necessária. a devida manutençáa nas mesmas [atuanda em tadas
as eventas que demandarem sua alteraçáa decarrentes de mudanças na legislaçáa
pertinente au de ajustes necessárias a cantinnidade e baa utilizaçáa das mesmas) e
suparte tecnica.

CLÁUSULA TERCEIRA -¬.DO vALOR
1"| .

11.

E
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O valar tatal deste cantrata e R$ 3l5.600,00[treaentas e quinze mil e seiscentas reais).

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O preça acima descrita c-ampde-se da seguinte farma:

R$3.l5ó,00(trës mil centa e cinquenta e seis reais) equivalente aas custas de
impiantaçáa e:

R$ 3 I 2.444.00(treaentas e daae mil. quatracentas e quarenta e quatra reais) equivalente
aas custas da licenciamenta mensal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Na preça ajustada estáa incluidas tadas as despesas de
implarttaçáa. haspedagem, impastas, mãa-de-abra e demais encargas indispensáveis aa
perfeita cumprimenta das Obrigações decarrentes deste cantrata, especialmente as
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referentes á instalaçáa. eanliguraçáa e ativaçáa das pragramas, assim cama manutençáa
das serviças durante tada a periada de vigência.

CLAUsULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentas serãa efetuadas de farma parcelada, em maeda carrente nacianal. mediante
fatura au depê-sita em canta bancária indicada pela CONTRATADA, em ate O 05 (quinta) dia
útil das meses subseqüentes aa de prestaçáa das serviças. candicianadas á apresentaçãa das
natas fiscais devidamente atestadas pela servidar designada para receber a abjeta.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA indicará na mamenta de assinatura
da ajuste. a niitnera e name da banca. agência e námera da canta ande deverá ser feita a
pagamenta. via ardem bancária, casa emenda necessária.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Os pagamentas das valares descritas na subcláusula
primeira da Cláusula Terceira abservaráa as seguintes dispasiçaes:

- Custas de lmplantaçáa: 03 (três) parcelas mensais e cansecutivas:

- Custas de Licenciamenta: l2 (daEe} parcelas mensais e cansecutivas.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Nenhum pagamenta será efetuada á CONTRATADA
enquanta pendente de liquidaçáa qualquer abrigaçáa cantratual, au financeira municipal
que lhe far impasta em virtude de penalidade au inadimpiência, a qual paderá ser
campensada cam a(s) pagamentatsjl pendentels). sem que issa gere direita a acrescimas
de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUINTA - DO REA.IUsTE

Os preças na primeira periada de vigência cantratual seráa fatas e náa-rea_justáveis nas termas
da legislaçãa em vigar. Os reajustes das preças prap tas para a licenciamenta, em havenda
prarragaçãa cantratual, respeitaráa a periadicidade ñde\I2 (daae) meses cantadas da mês
referência da prapasta. cam base na indice INPC-IBGE.

CLAUSULA sExTA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA

As despesas ariundas deste cantrata carrerãa á canta das seguintes elementas Orçamentárias:

Massa l - Despesa 0024- Cat.Ecan. Íi.3.90.39.00 - Funcianal 09 122 0045 2293

Massa 2 - Despesa 0064- Cat.F.can. '.i.3.90.39.00 - Funcianal 09 122 0045 2294

Massa 3 - Despesa {)tl99- Cat.F.can. 3.3.90.39.[1{l - Funcianal 09 122 0045 2295 __ 'II
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA MICENCIA l
Este cantrata tem vigência a partir da sua assinatura. par 12 tdaze] meses a cantar da data de
sua assinatura, padenda as serviças de licenciamenta ser prarragáveis par iguais períadas,
mediante acarda entre as partes, canfarme a necessidade da CONTRATANTE e cancardáncia
da CONTRATADA, até as lirnites prescritas em lei.

CLÁUSULA OITAvA - DA GARANTIA DO CONTRATO
Nãa será exigida a prestaçáa de garantia para a execuçáa da abjeta da presente cantrata.

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS

A CONTRATADA deverá abedecer. para execuçáa da abjeta deste cantrata, aas praaas
estabelecidas abaixa, que seráa cantadas. em dias carridas. a partir da data assinatura deste
cantrata.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O praza de implantaçáa de tadas as pragramas abjeta
deste cantrata será de 90 dias a cantar da data de assinatura da cantrata.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Os prazas de adimplementa das abrigações cantratadas
admitem pranagaçáa nas casas e candições especificadas na parágrafa 1° da artiga 5?
da Lei Federal nf" S.666i93. e a salic.itaçáa dilatõria. sempre par escrita, fundamentada e
instruída cam as dacumentas necessárias á campravaçáa das alegações, deverá ser
recebida cantemparaneamente aa fata que a ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DAACEITAÇÁO DOS SERVIÇOS

Em canfarmidade cam as artigas 73 a T6 da Lei Federal nf' S.tÉ›úOi93, mediante reciba. O
abjeta deste cantrata será recebida:

I - pravisariamente, pela respansável pela seu acampanltamenta e fiscalixaç-áa,
para eleita de pasteriar verificaçáa da canfarmidade das serviças cam as especificações:

II - definitivamente. na praaa máxima de 10 (dez) dias úteis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O recebimenta pravisõria au definitiva nãa exclui a
respansabilidade civil pela salidez e segurança da scrviça. nem a etica-prafissianal pela
perfeita execuçáa da cantrata, dentra das limites estabelecidas pela lei au par este
instrumenta.

CLÁUSULA ONZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO Ê,

*i
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Os serviças canstantes neste cantrata seráa fiscalizadas pela CONTRATANTE. que terá auta-
ridade para exercer tada e qualquer açáa de arientaçãa geral. cantrale e scalizaçáa da execu-
çáa cantratual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE campete. entre Outras atribuições:

I- salicitar á CONTRATADA e seus prepastas. au tamar. tempestivamente, tadas
as pravidências necessárias aa bam andamenta deste cantrata e anexar aas autas da
pracessa carrespandente cõpia das dacumentas escritas que campravem essas
salicitações de pravidencias:

II -verificar a canfannidade da execuçáa cantratual cam as narrnas especificadas e se
as pracedimentas e materiais empregadas sáa adequadas para garantir a qualidade
desejada das serviças;

III - manter arganizada e atualizada um sistema de cantrale, assinada par tecnica da
Cantratada e par servidar designada pela Cantratante, em que se registrem. em cada
visita:

a) as atividades desenvalvidas:

b) as acarrências au abservações descritas de farma analítica:

Iii - ardenar á CONTRATADA carrigir. refazer att recanstruir as partes das serviças
executadas cam erras. imperfeições au em desacarda cam as especificações:

V - acampanhar e apravar as serviças executadas:

VI - atestar a implantaçáa definitiva das pragramas e a execuçáa das serviças de
treinamenta;

L'

.QCLÁUSULA DOzE DAS ORRICAÇOES DA CONTRATADA

Na execuçãa da abjeta da presente cantrata. abriga-se a CONTRATADA a envidar tada a
empenha e a dedicacáa necessárias aa fiel e adequada cumprimenta das encargas que lhe sea
canfiadas e, ainda, a:

I - prestar. sem qualquer õnus adicianal para a CONTRATANTE, suparte de serviças,
que campreenderá assistência e suparte tecnica durante a periada de execuçãa cantratual
referente aa usa de recursas das equipamentas e á saluçáa de prablemas;

II - prestar suparte tecnica quanta aas prablemas de funcianamenta durante a
utiiizaçáa nannal das pragramas, independentemente da existencia de falha material; gy

'I-I.

Ei F,

"'-.,_____.-|"



.lt

.iu

Caixa de Previdência das Sarviriaras Municipais da Cabatãa
' *1¬

.HM-I

_-I-|r?1|_-¬.|¡

." 1 a._
'EH ` i Estaria da .S`iia Paaia

III - farnccer a seus tecnicas quaisquer terramentas c instrumentas necessarias a
esecueãa das serviças:

IV - reparar.. earrigin remaver, recanstruir au substituir, as suas expensas, as partes da
abjeta deste cantrata em que se verificarem vie-ias, defeitas au incarreçües resultantes
das materiais empregadas au da eaeeuçäa das serviças:

V- abter tadas as licenças, autariaaçaes e franquias necessárias it eaecuçãa das
serviças cantratadas e pagar as emalumentas prescritas em lei;

Vl - respander integralmente par perdas e danas que vier a causar aa CONTRATANTE
au a terceiras em raaãa de açaa au amissãa dalasa au culpasa, sua au das seus
prepastas, independentemente de autras caminaçaes cantratuais au legais a que estiver
sujeita.

VII - acatar as exigências das paderes públicas e pagar, as suas expensas, as multas que
lhe sejam impastas pelas autaridades.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA näa sera respansasfel:

I - par qualquer perda au dana resultmtte de casa fartuita au de liarça maiar;

II -par quaisquer trabalhas, serviças au respansabilidades niia previstas neste cantrata;

Ill - pela realiaaçãa de bael-:pus de segurança.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE näa aceitará, sab preteitta algum, a
transferencia de respansabilidade da CONTRATADA pela eaecuçãa da abjeta deste
cantrata para autras entidades, empresas, tecnicas au quaisquer autras.

CLÁUSULA TREZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, durante a vigência deste cantrata, campramete-se a:

I - praparcianar tadas as facilidades indispens.-áveis aa bam cumprimenta das
abrigaçiies cantratuais.. inclusive permitir livre acessa das tecnicas da CONTRATADA
as dependências relacianadas a eiteeuçãa da cantrata;

II - pramaver as pagamentas dentra da praaa estipulada;

III -farnecer atestadas de capacidade tecnica quanda salicitada, desde que atendidas as
abrigacaes cantratuais; ___

-.it
IV- realizar backpus diarias para a segurança de seus dadas;

1.
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V- prateger as pragramas cedidas pela COl\ÊTRATADA cantra a usa au acessa
indevidas de terceiras.

CLÁUSULA Quaraazr. - nas PENALIDADES
Quem, canvacada dentra da praza de validade da sua prapasta. deiitar de entregar au
apresentar dacumentaçãa falsa exigida para a certame. ensejar a retardamenta da eaecuçãa de
seu abjeta. nãa mantiver a prapasta, campartar-se de mada iniddnea au cameter fraude fiscal,
cara sujeita ii sançiía prevista na artiga Ti' da Lei IUSEUFÚZ. sem prejuiza das multas previstas
na instrumenta canvacatdria e demais penalidades legais.

.ais

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A recusa injustiticada da adjudicatária em assinar a
presente cantrata. aceitar au retirar a instrumenta equivalente, dentra da praza
estabelecida pela CONTRATANTE. caracteriza a descumprimenta tatal da abrigacäa
assumida. sujeitanda-a a multa de 30% (trinta par centa) sabre a valar da abrigaçãa näa
cumprida.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Na casa de atrasa injustificada au ineiiecuçãa tatal au
parcial da campramissa assumida cam a CONTRATANTE, as sanções administrativas
aplicadas a CONTRATADA scriia:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensaa tempararia de participar de licitacaes e impedimenta de cantratar cam a
,_ Administracäa:

d) declaraçäa de inidaneidade para licitar au cantratar cam a Administraçäa Pública.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: O atrasa injustificada na esecucãa da serviça sem
prejuiza da dispasta na paragrafia 1° da artiga 86 da Lei Federal ri” 8.66693. sujeitará a
CONTRATADA ii multa de mara, calculada par dia de atrasa da abrigaçãa näa cumprida
na seguinte prapiirciiii:

H)

bl

atrasa de ate 30 (_trinta'_} dias, multa de 1% (um par centa] aa dia; e

atrasa superiar a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dais par centa) aa dia.

SUBCLAUSULA QUARTA: Pela ineaecuçàa tatal au parcial da serviça, padera ser
aplicada ii CONTRATADA ii multa de É-0% (trinta par canta) sabre a valar tatal au
parcial da abri gaçäa aaa cumprida.
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SUBCLAUSUL-A QUINTA: A CONTRATADA está sujeita ás sanções estipuladas nas
Leis Federal n“s 8.66693 e 1U.52üiU2. as quais, na mamenta de assinatura deste ajuste,
declara eanhecer integralmente.

SUBCLAUSULA SEXTA: A aplieaçáa de quaisquer sanções referidas na item anteriar,
náa afasta a respansabilizaçáa civil da CONTRATADA pela inexecuçáa tatal au parcial
da abjeta au pela inadimplência.

SUBCLAUSULA SÉTIMA: A aplicaçãa das penalidades náa impede a
CONTRATANTE de exigir a ressarcimenta das prejuizas efetivadas. bem cama das
despesas advindas da nava cantrataçáa. au autras quaisquer decarrentes das faltas
camctidas pela CONTRATADA.

SUBCLAUSULA OITAVA: As multas parventura aplicadas seráa descantadas das
pagamentas devidas pela CONTRATANTE au cabradas diretamente da
CONTRATADA, amigável au judicialmente, e paderáa ser aplicadas cumulativamente
ás demais sanções previstas nesta cláusula.

SUBCLAUSULA NONA: Seráa cansideradas injustificadas as atrasas náa
camunicadas tempestivamente c indevidamente fundamentadas, e a aceitaçáa da
justificativa ficará a criteria da CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA DÉCIMA: Sempre que náa hauver prejuiza para a
CONTRATANTE, as penalidades impastas paderáa ser relevadas au transfarrnadas em
autras de menar sançáa, a seu criteria.

SUDCLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A aplizaçaa aaa pznaiidaaai ea-à paszaaiaa
da cancessáa da apartunidade de ampla defesa par parte da CONTRATADA, na farma
daleL

I' .ir ng

CLAUSULA QUINZE - DAS CONDIÇOES DE HABILITAÇAO DA CONTRATADA

A CONTRATADA declara, na ata de cclebraçáa da presente cantrata. estar plenamente
habilitada á assunçáa das encargas cantratuais e assume a campramissa de manter, durante
tada a execuçáa da cantrata. tadas as candições de habilitaçãa e qualificaçãa exigidas na
licitaçãa, bem cama as canstantes na Anexa E referentes aa abjeta deste instrumenta.

CLÁUSULA Dezesseis - DAS ALTERAÇDES Da Co1~iTRAT0

Campete a ambas as partes. de camum acarda. salva nas situações tratadas neste instrumenta,
na Lei Federal n.” 8.666i93 e em autras dispasições legais pertinentes, realizar, via Terma
Aditiva, as alterações cantratuais que julgarem canvenientes. ¿_-ä

CLAUSULA Dezassara - DA PUDLICAÇAD .U _
I; ` .__
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A publicaçáa resumida da presente cantrata na Imprensa L-acal. será pravidenciada pela
CONTRATANTE, nas termas da parágrafa unica da artiga 61 da Lei Federal nf' 3.66693.

CLÁUSULA Dazarro - DA RESCISÁD

Canstituem mativas para reseisáa da cantrata as situações previstas nas artigas T? e TE. na
famta da artiga T9. inclusive cam as canseqüencias da artiga SU da Lei Federal II.” 8.666z"9Í›.

CLAUSULA DEZENOVE - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS

Tal cama presa-rita na lei. a CONTRATANTE e a CONTRATADA náa seráa respansabiliza-
das par fatas campravadamente decarrentes de casas fartuitas au de farça maiar, acarrências
eventuais cuja saluçáa se buscará mediante acarda interpartes.

CLÁUSULA VINTE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, ein cada casa. as questões alusivas a
incidentes que se fundamentam em mativas de casa fartuita au de farça maiar.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Para as casas previstas ua caput desta cláusula, a
CONTRATANTE paderá atribuir a uma Camissáa. par este designada, a
respansabilidade de apurar as atas e fatas camissivas au amissivas que se fundamentam
naqueles mativas.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: As exceções aqui referenciadas seráa sempre tratadas
cam máxima cautela, zela praiissianal, sensa de respansabilidade e panderaçáa, para
que ata de mera c excepcianal eancessáa da CONTRATANTE., cuja abjetiva final e a de
atender tãa-semente aa interesse pública, náa seja interpretada cama regra cantratual.

SUBCLAIJSULA TERCEIRA: Para assegurar rápida saluçáa ás questões geradas em
face da perfeita execuçáa da presente cantrata. fica desde já campelida a
CONTRATADA a avisar, par escrita e de imediata. qualquer alteraçáa em seu endereça
au telefane.

SUBCLAUSULA QUARTA: Quaisquer taleráne-ias entre as partes náa impartaráa em
navaçáa de qualquer uma das cláusulas Du eandições estatuidas neste cantrata, as quais
permaneeerãa integras.

CLÁUSULA vINTI=_: F. UM - Da Fono

Fica eleita a fara da cidade de Cubataa, SP,
cama campetente para dirimir quaisquer questões ariundas da presente cantrata,
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cam exclusão de qualquer Outra, par mais privilegiado que seja.

par estarem ajustadas e acardadas. as partes assinam a presente terma em tres vias de igual
tear e farma para um sa efeita legal.

Cubatãa. SP. 16 de .Iulha de 2015.

Cantratante:
I'

I _li
if-

.. A .Í

.-. CAIXA DE PREEIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

lt.

Name: Ana Maria Radrigues de Oliveira
R.G.: 8.302.613?-1 SSPÍSP
C.P.F.: 93.636.858-20 r

l
.II

`*¬
Cantratada: __ ___,-..z--¬-«_ if_ L

ii L

CONAM- CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
Name: Walter Penninclt Caetana
R.O.: 4.5??.59Ú-4 SSPISP
C.P.lr`.: 655.052.753-34

Testemqupas: _, ¿ _

l. -i- ` Tinäi iii
Nam`efAtndersan erreira lvluniz Name: Dauglas Radrigues Caetana
RG 28.486.182-U R.O.: 27.331.513-3

l l
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PREGÃO PRESENCIAL N. IIIII i2III5 ANEXO 2

INTEGRANTE DO CONTRATO N” Ú{l4i2{]15 -PROCESSO ÚSSIEÚIS - FUN PREUI

TERMO REFERENCIA _ CONDIÇOES OER.AIS DOS SERvI‹;OS E DE
AT_EN,D,lMENTO PELO.S._l?_ROGRAMAS

A _ CONDIÇÕES GERAIS DA .PRESTAÇÃO .Da LICENCIAMENTO

I - A prestaçáa de serviças de licenciamenta de pragramas de camputadar envalve pragramas
cainpastas par mõdulas integradas que darõa atendiinenta ás áreas cantábil e
liiianceira. falha de pagamentas, campras, pregáa presencial, pratacala,
almaxarifada, bens patrimaniais (cam reavaliaçáa de bens). e
transparenciaiacessa á infarniaçiia. senda iniplantadas nas dependencias da
CAIXA. em equipamentas de sua prapriedade, preferencialmente em servidar
cam sistema aperacianal linux, já em usa, carrenda ás expensas da veneedara
tadas as despesas cam ferramentas, runtime, banca de dadas, etc, casa seus
pragranias aperem cam sistema diversa, cam atendimenta plena aas requisitas
de funcianalidades descrit.as na item E deste Anexa.

2 - Sua utilizaçáa e prevista para um nfimera ilimitada de usuárias e a praza para a licencia~
menta será de 12 (daze) meses a cantar da data de assinatura da instrumenta de cantrata, pa-
denda licenciamenta vir ater tal praza prarragada, mediante necessidade da Administraçaa e
cancardáucia entre as partes, par meia de Terma Aditiva de Prarragaçáa, abservadas as candi-
ções e prazas previstas na lei.

3 - A licitante veneedara pravidenciará a canversiia das dadas existentes para as farmatas
exigidas pelas pragramas cantratadas.

4 - A licitante veneedara deverá executar as serviças de migraçãa das dadas existentes
atualmente na base da CAIXA para as pragramas de sua prapriedade.

5 - Tambem será atribuida á licitante veneedara a respansabilidade pela custamizaçãa das
pragramas, na intuita de adequá-las e ajustá-las á estrutura c necessidades peculiares das
serviças e unidades da CAIXA.

6 - A licitante veneedara deverá instalar e ajustar as pragranias aas equipamentas atualmente
em usa pela CAIXA. de farma a permitir a sua perfeita utilizaçáa e atendimenta ás finalidades
a que se destinam.
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'If' - A licitante veneedara deverá ministrar treinamenta aas usuárias, eu seja, capacitar as
mesmas para utilizaçaa das pragramas. senda sua abrigaçáa semente a treinamenta das
usuárias indicadas pela CAIXA para cada um das pragramas cantratadas, aa termina da
instalaçãa das mesmas.

8 - As atividades descritas nas itens 3 a T integram as serviças denaminadas “implantaçáa” e
devcräa estar cancluidas na praza de ate 90 (naventa) dias a cantar da data de assinatura de
instrumenta de cantrata.

9 - A empresa veneedara cederá e usa das pragramas durante tada a periada de vigencia da
cantrata a cantar da data de sua assinatura. devenda ainda, prestar, quanda necessária, a
devida manutençáa nas mesmas (atuanda em tadas as eventas que demandarem sua alteraçáe
decarrentes de mudanças na legislaçáa pertinente au de ajustes necessárias a cantinuidade e
baa utilizaçiia das mesmas) e suparte tecnica.

B - CONDIÇÕES GERAIS DEATENDIMENTO PELOS PROGRAMAS

1 - Os pragramas deveráa: ser campativeis cam ambiente multiusuária, permitinda a
realizaçáa de taretas cancarrentes par meia lacal au remate nas terminais da CAIXA;
pramaver efetiva cantrale de acessa aa sistema. afereeenda tatal segurança centra a vialaçáa
das dadas eu acesses indevidas ás infermações, atraves da usa de senhas, par nivel de acessa
censiderande sua funçáa, permitinda canliguraçáa das perinissões de acessa individualizadas;
pessuir atualizaçáa an-line das dadas de entrada. permitinda acesse ás infermações
atualizadas imediatamente apõs a terrnina da transaçáa; permitir a realizaçáa de backups da
banca de dadas. para facilitar as pracedimentas relativas á segurança da base de dadas.

2 - Os pragramas deveráa, ainda: pessuir geradares de relaterias, permitinda assim as
adaptações necessárias pela prõpria usuária: manter histõrica das acesses par usuária,
registranda a data, hara e a name da usuária; disper de lag de auditeria das alterações
efetuadas sabre as principais cadastres e tabelas; perinitir que as relaterias venham a ser
salvas em fermate texta, de farma que passam ser irnpertadas par autras aplicatives (p.ex. MS
Excel), bem cama eansultas ás tabelas. sem perda das infermações já registradas na tela
carrente; Atender tada a legislaçáa pertinente ás nannas de direita pública, relaeianadas
inclusive aas Regimes Prepries de Previdencia; ás instruções. recamendaçõcs da Tribunal de
Cantas de Estada de Sáa Paula e aa Prejeta Audesp da referida Orgãa que estiverem em vigar,
e, ainda, aquelas que vierem a vigarar durante tada a periada de execuçãe cantratual; estar
dispeniveis durante 24 haras e sete dias par seinana; Traballiar cem pratacale TCPIIP -
Transmissian Central Pretacal/'lntemet Pratacal - Pratacala de Cantrale de Transmissäei
Pratacala Internet; passibilitar registras histõricas das acesses, caracterizanda a usuária, data,
hara, minuta e segunda. a retina e a registra acessada; pessuir pracesses de atualizaçáe da
base de dadas ein tempa real; pessuir retinas de impressáa remata cam pessibilidade de a
usuária final listar relatõrias na impressara que desejar da rede; atuar de farma integrada:
prapiciar a cansalidaçáa de inferinações, Iias termas exigidas pela Sistema Audcsp de
Tribunal de Centas de Estada de Sáe Paula: prepiciar a geraçáa de arquives efau dacumentas
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que viabilizem a criaçiía de pacates que seráa remetidas ae Tribunal de Camas da Estade de
Säa Paula (TCESP). para alimentaçáa da AUDESP, de acarda cam a Reteira Simplificada
para Transmitir Dacunientas.

2.1 - Cantrele CentábiI:'Fiu.-anceire

- Cadastrar de Receitas Orçamentárias, em canfennidade cam as navas narmas de
cantabilidade aplicadas aa Pader Pública - NCASP;

- Emitir Anexas aa Prejeta de Lei em canfarmidade cam a Lei Federal nf* 4.32Uf64 e Lei
Camplementar Federal nf' lüliüü (parciais, relativas aa ergáal;

- Despesas Orçamentárias: Funções e Subfunções, em canfarmidade cein as navas nennas
de cantabilidade aplicadas aa Pader Pública - NCASP; Orgães, Pregramas e Ações, em
canfannidade cam a PPA da lvlunicipia; datações em canfarmidade cam e PPA e l.DO da
Municipie; Famecedares; Receitas e Despesas extraarçamentárias; Receitas e Despesas
de Transferencias Finaneeiras;

- Registrar tada a mavimentaçáa da execuçáa Orçamentária, extraarçamentária e
transfereneias financeiras, cam lançamentas cancamitantes na execuçäa cantábil e
financeira. diariamente. apresentanda fechamentas e demanstrativas, acumuladas da
periada, a qualquer mamenta, decarrente dc: anecadaçáa arçamentária,
extraarçainentária e de transfereneias financeiras. cam lançamenta cancamitante na
mavimentaçáe bancária; empenliamenta, liquidaçáa e pagamenta da despesa: em suas
fases distintas, ein cenfannidade cam a Lei Federal nf' 4.32Ui64, efetuande cantralcs
inclusive par fantes diferenciadas de recursas; mavimentaçáa de despesas
extraarçamentárias e de transfereneias financeiras, cam cantrale de saldas individuais e,
na casa de restas a pagar. mavimentaçáa nas fases distintas (liquidaçáe e pagamenta). em
canfannidade cam a Lei Federal nf* 4.32t}.f64. efetuande a cant.rele inclusive per fantes
diferenciadas de recursas; passibilitar a emissáe de cheques eiau barderõs bancárias
(inclusive em meia magnetica) para pagamenta, integradas aa sistema, cam lançamenta
cancamitante na mavimentaçáa bancária. efetuande inclusive a cantrale de retenções
acanidas. se ler e casa; mavimentaçaa bancária. cam canciliaçáe bancária integrada ae
sistema; creditas Adicianais, em canfarmidade cam a Canstituiçáa Federal, a Lei Federal
nf' 4.32Ui'64, a PPA e a LOA da Ivlunicipia;

- Gerar relatõrias de Gerenciarnente. Acampanhamenta c de Fechamenta entre autras
demanstrativas em canlbrmidade cem a legislaçáe vigente, em especial: Canstituiçäa
Federal. a Lei Federal ri” 4.3EÚi6-4, a Lei Federal nf” 9.?l?98 e alterações, Lei
Campleinentar Federal nf* ltllitlü, e as navas narmas de cantabilidade aplicadas ae Pader
Pública - NCASP; e alterações, a saber: Emissáe de beletins de caixa e bancas; Relateria
de cantrale das limites impastas pela LRF, a qualquer mamenta, relativas aa ergäe;
Relaterie de cantrale de custas, em canfarmidade caiu a LDO da Municipia e LRF;
RREO e RGF, em canfarmidade cam as partarias da STN. relativas aa ergãa; Relateria de
centas a pagar. para acampanhamente da ardem crenalegica de pagamente. em
canfarmidade cem a Lei Federal nf* 8.66693 c alterações; Cieraçáe de infamae anual de
rendimentas para encaminhamenta aas femecedares; Oeraçáa de arquiva em meia
inagnetica para passibilitar a impertaçáe de dadas para DIRF; Geraçiia da canciliaç-ea
bancária, a qualquer inamenta, de farina manual e eu autamática; tp
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Passibilitar a geraçáa das livres, cem emissäe das Termas de Abertura e Encerramenta,
devidamente nuinerades, em canfarmidade cam a legislaçäa vigente. em especial:
Canstituiçáa Federal, a Lei Federal nf' 4.320i64, a Lei Federal nf 9.?1i"9S e alterações,
Lei Camplementar Federal nf 10li00. Partaria MPAS nf 402508 e alterações. Partaria
MPS nf' 9l6i03 e alterações. a saber: Livra Analítica da Receita Orçamentária; Livra
Registra de Empenha: Livra Analítica da Despesa Orçamentária: Livra Canta Cerrente de
Fernecedares; Livre Canta Carrente de Bancária; Livra Canta Carrente
Extraarçamentárie; Livra Caixa;
Passibilitar as reservas e previsões. em canfarmidade cam as navas narraas de
cantabilidade aplicadas aa Pader Pública - NCASP;
Permitir a cantabilizaçáa das fatas independentes da execuçáa arçamentária;
Gerar relate-rias de Gerenciamenta, Acampanbamenta e de Fechamenta entre autras
demanstrativas em canfarmidade cani a legislaçáa vigente, em especial: Canstituiçáa
Federal, a Lei Federal nf 4.320i“64. a Lei Federal nf 9.7l'?98 e alterações. Lei
Camplementar Federal nf* 10190. Partaria MPAS nf 40293 e alterações, e em
canfannidade cam as navas nannas de cantabilidade aplicadas aa Pader Pública -
NCASP:
Gerar Livres Diária e Razáa das Sistemas Financeira. Orçamentária, Patrimanial e das
Variações Patrimaniais cam emissáa das Termas de Abertura e Encerramenta,
devidamente numeradas:
Cadastrar Metas e Priaridades em canfarmidade cam a legislaçáa vigente. em especial:
Canstituiçáa Federal. Lei Camplementar Federal nf 101i00, Part.arias da STN e
campativeis cam a PPA da Municipiti, relativas aa ergáa; Metas Fiscais: em
canfamiidade cam a legislaçáa vigente, em especial: Canstituiçáa Federal, Lei
Camplementar Federal nf 10190, Partarias da STN e cainpativeis cam a PPA da
Municipia, relativas aa ergeti;
Emitir as Anexas aa Prejeta de Lei: em cenfarinidade cam a legislaçáa vigente. em
especial: Canstituiçáa Federal, Lei Camplementar Federal nf” 10190, Partarias da STN e
campativeis cam a PPA da lvlunicipia, relativas ae ergáa;
Permitir as cadast.ras de Metas e Priaridades: Canstituiçáe Federal, Lei Camplementar
Federal nf' 10190, Partarias da STN e alterações, relativas aa ergáe;
Emitir as Anexas aa Prejeta de Lei: em canfarmidade cam a legislaçáa vigente. em
especial: Canstituiçáa Federal, Lei Camplementar Federal nf” 10190, Partarias da STN,
relativas aa ergãa.

2.2 - Cantrale de Falha de Pagamento

Cadastrar dependentes repartande-se aa Cadastre Funcianal, cem cantrale autainátice
para Salárie Familia e Impasta de Renda:
Validar digita verificadar CPF e PISIPASEP;
Pesquisar servidares par name campleta au parcial;
Cadastrar cantribuintcs individuais. e. transpartadares autõnanias para inclusáe
autamática na saftvvare SEFIPi'Padráa Caixa Eeanõmica Federal (_CEF); `
Calcular de ferias autainatizada: ii
Gerar e emissáe de pragramaçãa de ferias; .
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Calcular de rescisáa autamatizade;
Gerar da arquiva para a validaçáe da guia de recalhiinente rescisõrie de FGTS e da
Centribuiç-'áa Secial (Selivvare GRRF):
Gerar e emissáa de recibas de rescisáti;
Anriazenar infermações da cadastra funcianal par tempa indefinida;
Pesquisar dadas de qualquer campetencia passada desejada;
Armazenar infermações financeiras par tempa indefinida;
Pesquisar dadas de qualquer campetencia desejada:
Calcular de farma autamática de redutar canstitucianal (EC 41 Orientaçãe Narmativa
SPS nf”. 001f'2008);
Calcular de farina autamática e INSS - Apasentaderia Especial (Expesiçáa a Agentes
Necives);
Calcular autaináticas de remunerações e descantas;
Gerar arquiva de liquida bancária para credita em canta cerrente em meia magnetice (an
fine);
Gerar arquiva e emitir relateria CAGED (Cadastre Geral de Empregadas e
Desempregades);
Gerar arquiva para cadastramenta de servidares na PASEP (padráa Banca da Brasil);
Gerar dades para canvenia PASEP FOPAG:
Gerar arquiva FGTSI INSS - “SE-FlP" canfarme padráe Caixa Eeanõmica Federal (CEF);
Gerar e emitir a Falha de Pagamentes;
Gerar e emitir Guias de Previdencia Secial (GPS) para recalhimenta;
Calcular de lianna autamática decimes Incerperades;
Calcular de farma autamática medias ferias indenizadas e .leu prapercianais da periada
aquisitive;
Gerar arquiva para recalhimenta da Guia de Previdencia (GPS eletrõnica);
Gerar e emitir recibas de pagamentas (halerites);
Gerar e emitir Relaçãe Bancária (Berderõ). cem epçáa da númere de CPF;
Gerar e emitir Resume Centábil abedecende a padráa ALIDESP da TCESP e. as
respectivas datações erçamentárias;
Gerar relaterias parametrizável pela prepria usuária;
Reaalcular servidares cem mais de um vincula cam a Centratante (INSS, Previdencia
Prepria e IRRF);
Gerar e emitir Demanstrative de Pagamente Prestaçãti de Serviça (IN INSSHDC
nfS9fE003);
Gerar e emitir Reeibas de Pagamente de Cantribuintes Individuais (RPA) - (Prestaçäa de
Serviça);
Gerar e emitir etiquetas parametrizáveis pela prõpria usuária;
Impartar arquiva PASEP para pagamenta abiiniiirendimenta em falha de pagamenta
(PASEPFOP);
Gerar arquiva para RAIS:
Gerar arquiva para DIRF;
Gerar arquiva para impartaçáa da SIPREV; r
Gerar e emitir Inliirmes de Rendimentas:
Gerar e emitir Relateria de Ivlatives de Afastamentes para RAIS; ~,_

"' |.Incluir dadas externas para DIRF;
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Gerar e emitir Relatõries de dadas da RAIS;
Gerar e emitir Relatõries de Dadas DIRF:
Gerar e emitir Tabela de Cediges de Retençãa de IRRF;
Cantralar estágie prabateria:
Cantralar vagas de arganagraina;
Gerar e emitir Relatõries e Anexas em fannata Texte. tal qual exigidas pela TCESP;
Gerar e emitir Relateria de Quadra de Cargas e Empregas, canfarme art. 39 §6f' CF (EC
nf". 19);
Gerar e emitir certidáa par tempa de serviça;
Cantralar cancursas públicas:
lmpartar arquives textes (Canvenies);
Gerar e cantralar arquives para recalhiinenta de FGTS em atrasa cem parcelamenta de
valares;
Registrar as previsões e empenhas anuais, abedecenda ás especificações da NCASP;
Cantrelar afastamenta e retama de empregadas efau servidares;
Gerar e emitir Relatõries de Freqüencia:
Gerar e emitir Relatõries de Afastamente per Medica;
Gerar e emitir Relatõries de Atestades;
Gerar e emitir Certidáe par Tempa de Cantribuiçiia;
Gerar e emitir Relatõries de Resume de Atestadas (Absenteisme);
Gerar, parametrizar e calcular de farma autamática, de acarda cam Legislaçáa municipal
e federal;
Gerar e emitir declaraçáa de tempa de cantribuiçõa para abtençiie de beneficies junta aa
INSS;
Gerar e emitir requerimenta de salária maternidade (padráa INSS);
Cadastrar medicas;
Cadastrar exames demissianais. periedic-as:
Cadastrar e resultada de exames admissianais e acupacianais;
Gerar e emitir PPP - Perfil Prafissiagráfica Previdenciária;
Cadastrar a descriçáa de atividades - prefissiagrafia;
Cantralar entrada de atestadas;
Cadastrar Tabela CID;
Cadastrar acidentes de trabalha;
Cadastrar laudas de enquadramentas de servidares na exercicia de atividades insalubrcs e
perigasas:
Cadastrar afastamentes de empregadas. a partir das registras de acidentes de trabalha;
Cadastrar acidentes de trabalha. integrada aa medula de licenças e afastamentes:
Cadastrar afastainentas para cancessäe de beneficies praparcianais previstas em
legislaçãa (auxilia daença, licença gestante, acidente de trabalha, etc);
Cadastrar blaqueia de beneficia quanda náa cumpridas ás exigencias de cancessáe
parametrizável pelas usuárias;
Cadastrar exigencias para cancessãa de beneficies parametrizável pelas usuárias;
Cadastrar tadas as cantribuintcs da Regime Prepria de Previdencia;
Cadastrar tipas de beneficies previstas na legislaçáa vigente parametrizável pelas
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Calcular de farma autamática cencessea de beneficies:
Gerar e emitir demanstrativa analítica individualizada das cantribuições das servidares
ativas eifau inafives:
Gerar e emitir demanstrativas de cenc.essãa de apesentaderias eiau pensões;
Gerar dades para eempensaçãa previdenciária (COI)/lPREV`};
Gerar e emitir Extrates Previdenciárias de lndividualizaçãe de Cantribuições - canfarme
ai't.2f“. VII. cfc art.l2. Ptirtaria 4992. de {}8i02.fl999:
Impertar arquives texta das Entes Ivlunicipais. cantenda as cantribuições individualizadas
das servidares inscritas na Regime Prepria de Previdencia;
Cadastrar praza para cumprimenta das exigencias. parainetrizável pelas usuária s;
Cadastrar e cantralar pracuraderes para representaçiia das beneficiárias da RPPS. inatives
e pensianistas:
Calcular atuarial autamática, geranda dadas para prejeções de cantribuições;
Gerar de arquiva texta para avaliaçáe atuarial anual;
Gerar e emissãe de simulações de cálcule para cancessea de beneficies;
Impertar as tabelas de atualizaçea manetária das salárias de centribuiçãe para apuraçáa
de salária de beneficia (art. 33 - Decreta 3.04899) fernecidas pela MPAS (lvlinisteria da
Previdencia e Assistencia Sacial);
Gerar Carta de Cancessea de Beneficies;
Canverter de farma autamática as Beneficies de Apasentadaria em Pensea par lvlarte;
Gerar e emitir relaterie mensal das falecidas canstantes na cadastra de cantribuintcs,
repartande-se ae arquiva SISOBI. fiíimecide pela DATAPREV:
Gerar e emitir ficha de recadastramente das cantribuintcs canstantes na banca de dades da
Entidade;
Emitir simulaçáa de cálcule e cencessáe de beneficies:
Cadastrar tabela de funções e carreira para apuraçea de tempa efetiva para cancessáe de
beneficia.

2.3 - Centrele de Campras c Pregãe Presencial

- Seguir as narmas da Lei de Licitações 8.666. Lei 10.520 e suas atualizações bem came a Lei
10.520 e Lei Camplementar 123 referente a lvliera Empresa e Empresas de Pequena Parte,
alem de estar em plena censanáncia cem e AUDESP da TCESP.
-C ~ ea iireraçaa e equisiçaes e Campras (materiais e serviças) cam dadas Gerenciais que
pemiitam aApravaçäe pela Respansável.
Geraçeia de Cetações de Preças e cantrale das mesmas, padenda neste case, se utilizar de
celeta eletrõnica de valares. alimentanda autamaticamente a preça de cada item cetade.

- Reserva de Detaçãa de Famia Autamática e cem atualizaçea atraves de indieaderes
financeiras levanda em canta a última aquisiçãa e quantidades adquiridas e sua impressiie.

- Reserva de Dataçáa para Precessas Plurianuais.
-Ctld lvld1`dd d¬~l" 'f d ` `:"'an ra e as a a 1 a es E icitaçae de acer a cam a Lei de Licitaçacs e suas atualizaçaes:
Cencarreneia, Temada de Preças. Canvitc. Pregões Presenciais, Dispensa, Inexigibilidade.
Campra de Pequena Parte. dx

.if

- Cantrale de Registras de Preças. 'I
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- Classificaçáe de lvladalidade de farma Autamática de acarda cem a Tabela de Limites de
Licitaçáe.

- Cancelamenta, Revagaçáa e Anulaçáe de medalidades.
- Aditamenta e Cantrale de Remaneseente de licitações.
- Cantrale de Fracianamente de Ceinpras.
- Relacianamenta das Medalidades cem Farnecedares de fiarina Auteinática, de acarda cem as
relacianamentes de materiais e serviças. eu de fiarrna individual.

- Geraçee de Anexa 1 a Famecedares.
- Caleta de Prapastas de farma Eletrõnica atraves de fracas de Arquives Magnetices cam a
Licitante e de farma manual.

- Decumentaçáe das licitantes e de cada tipa de dacumcnta relacianade aa pracessa.
- Parametrizaçáa das lances afertadas pelas licitantes quanda da madalidade pregäe
presencial.

- Parainetrizaçãti de classificaçáe das licitantes para efetivarem lances verbais.
- Cantrale de licitantes tipa lvlE's e EPP's nas mais diversas fases de Pregáe presencial e
demais licitações.

- Geraçáe de Grades de Lances infermanda a percentual abtida na sessáa.
- Geraçea de Ata da Pregea Presencial cein tadas as fases explícitas e as acarrencias dentre da
sessáa. destacande a fase de negeciaçáa direta cem a prepenente.

- Fase de Acerde cem a licitante.
- Gerar grade cemparativa de preçes de melher preça e preçe glebal, infermanda dadas de
empates e ausencias quanda heuver, destacande a presença de l'vlE's e EPP's.

- Julgamenta de farma Individual de liarma aut.amática de acarda cam a Grade Camparativa de
Preças.

- Pre-empenha das pracesses centenda tadas as dades para empenhamente autamática eu
seini-autamática pela setar centábil.

-› Geraçäe de auterizações de famecimente de famaa glabal eu parcial apes a empenha
efetivada pela setar de cantabilidade e cantralar a baixa, alimentanda quanda necessária as
centrates registradas pela Administraçäe.

- Cancelamente parcial ati tatal das autarizações de fernecimenta.
- Cantrale das baixas e rccebimentas das auterizações de fernecimenta abservanda sempre a
centra de custe.

- Cadastre de Centrates passibilitanda alimentaçiie autamática da sistema Audesp.
- Cantrale de baixas autamátícas e individuais. aditamentas, rescísãe e eaneelamenta de
centrates.

- lvlanutençãe de pracesses ate a fase de pre-empenha. abservanda cada exigeneia e
integrações.

- Cansulta per pracessa, par requisiçáe de eampra, par abjeta, par fameceder, per empenha,
per despesa, par númere de pretacela. par unidade, par númere de cantrata identilicande
cada fase pracessual; cancelamente, anulaçäa e revegaç-ea de pracesses.

- Aditamenta e Remanescentes de Precessas de acarda cem as artigas 24, 65 e 5? da Lei de
l_.icitaçãe.

- Manutençiie da cadastre de setares centenda setar, naine da setar e name reduzida.
- lvlanuteiiçeva da cadastre de almaxarifada centenda cedige de almaxarifada. name.
- Maiiutençee da cadastre de grupas e subgrupes e cediges de serviças centenda cedige de
grupa, cedige da subgrupe, descriçáa e descriçáe detalhada.

j _
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- lvlanutençäe da cadastre de farnecedares centenda razáa secial. tipa de femecirnenta, CNPJ.
endereça. rama de atividade. dacumentas para a cadastra.

- Manutençãe na cadastra de indieaderes financeiras centenda name e valar publicada.
- lvlanutençáe na cadastre de limites de licitaçáe centenda data. ata, medalidade e valar
publicada.

- lvlanutençea na cadastre de descriçee sintetica da licitaçáa centenda cedige e descriçáa.
- lvlanutençete na cadastre cendições de pagamentas centenda cedige e descriçãe.
- lvlanutençãa na cadastra lacais de entrega centenda cedige e descriçáe.
- Manutençãe na cadastre feriadas, leis. cempradares centenda cedige e descriçäa.
- Restriçiie de acessa e mavimentaçiie a detemiinadas madalidades de licitaçee.
- Manutençee na cadastra representantes, centenda cedige, descriçáa, endereça, fene, cidade.
- Relacienamenta de representantes cam as suas respectivas empresas.
- Cansulta a salda de dataçáa limitaiida a visualizaçãe de acarda cem a secretaria de atuaçáa.
- Cantrale de distribuiçãe de pracesses a canipradares previamente cadastradas.
- lvlanutençea ne cadastre de pregaeiras e equipe de apaie. cedige. descriçáe, ata de geraçee.
- Cancelamente de autarizações de fernecimenta de farma glabal e parcial.
- Aglutinaçáe de materiais antes da mentagem de pracesses.
- Cansulta de centrates e suas respectivas baixas.
-› Cansulta de aditamentes, rescisões, cancelamentes e alterações de centrates.
- lmpertaçãe e expartaçáe de arquives para e medula de caleta eletrenica de preçes.
- Artiga 16 de femia analítica e sintetica centenda unidade, pracessa, fameceder, valer,
cediges de predutas eu serviças.

- Relatõries de cempras efetuadas par femeccder. per secretaria, per abjeta, par palavra chave
de abjeta, par destina.

- Relatõries de ranking de cempras per femeccder centenda fameceder, valer. telefane e
cantata.

- Relatõries estatísticas para planejamente cem pessibilidade de prajeçea de cempras para “x”
meses.

- Relatõries de fiacianameiite de campras.
- Declaraçäa negativa de niadalidade.
- Precessas efetuadas ne exercicia e de acarda cam e lajvaut pre-estabelecida pela TCEÍSP e
regienal.

- Relateries de baixas de Autarizações de Famecimente efetuadas, e, a efetuar, par õrgeíe.
- Grade cemparativa de preças utilizande a metade unitária eu glabal.
- Quadra resume das registras de preçes.
- Expartaçãe de dades para a publicaçãa de pracesses.
- Relateria de pracesses plurianuais apentanda as saldas remanescentes a serem re-
empenhadas.

- Relateria demenstrative de utilizaçäe de ceiitrata permitinda assim agilizar aditamentes e
aquisições em tempa hábil.

- Relaterias de cantrata. termas de aditamenta, e atas de registras de preçes, cem numere de
cantrata, valer. vencimentes, name da fameceder, material e serviças prestadas, ergiia , ande
a sistenia infiarma aa usuária cam antecedencia praza de vigencia. _ .
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- Controle geral de todos os processos que estão tramitando ou arquivados, alem de possibilitar
a consulta ao sistema de gestão de tributos, agilizando as informaçoes e procedimentos tais
como levantamentos de dobitos para informação de processos.

- Cadastro e manutenção de diversas tabelas tais como: tabela de assuntos, tabela de
localidades tisetores), tabela de tipos de processo. entre outras.

- Permitir, quando da inclusão de processos, a verificação da situação de debito do contribuinte
solicitante, caso tal assunto do processo necessite de verificação.

- Emissão de etiquetas para identificar os processos, ou ainda permitir a impressão na propria
capa do processo.

- Na movimentação dos processos, indicar sua situação, sua localização dentro dos setores e
..._ também o historico de andamento dos processos.

- Inclusão e atualização dos andamentos dos processos e possibilitar o apensamentof
desapensamento assim como as juntadas de processos.

- Arquivamento e reativamcnto dos processos.
- Recibos dos expedientes elaborando reiatorios de fechamento de caixa por periodo definido
pelo usuãrio. c outros relatorios gerenciais.

- Arquivamento de processo e controlar o arquivamento, permitir que o processo seja
encontrado facilmente e possibilitar o seu reativamcnto.

- Auditoria interna, informando por assunto. ha quanto tempo os processos estão em
determinados locais. informar também um comparativo para verificar se os processos estão
obedecendo ao trãmite pro-determinado, e também um historico dos usuarios que utilizam o
sistema.

- Consultas de outras areas, devidamente cadastradas, para obter informaçoes de protocolo tais
como: número do processo, nome do requerente, andamento dos processos. apensos a um
determinado processo. etc.

- Informaçocs ao munícipe, possibilitar que o municipe obtenha o mais rapido possivel, acesso
as informaçoes referentes ao seu processo. bem como informaçoes gerais de taxas de

"-" requerimentos, documentos necessarios para um requerimento especifico. etc.
- O sistema devera possuir um registro de utilização (log). que devera possibilitar a verificação
de quem fez, e o que fez dentro do sistema com registro de data e horario; processo por
palavra chave. estatisticas por assunto. estatisticas por evolução mensal, estatísticas por
processos arquivados, estatisticas tempo medio por assunto I local, processos desviados do
trãmite pro-estabelecido, etc.

- Relatorios diversos de acordo com a necessidade.
“es necessarias pertinentes ao controle de processos.- Outras alteraço

2.5 - Controle de Almoxarifado

- Controlar os materiais permanentes e de consumo dos almoxarifados informando posiçoes de
estoque de material e de grupo de materiais.

- Controles de encerramento de periodo e oferecer consultas diversas as movimentaçoes e aos
saldos de materiais.
Controlar Requisiçoes de saida de almoxarifados e dos seus mais diversos destinos.

to de saldo por unidade orçamentária e almoxarifado.observando o regramen
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- Controlar data de validade de produtos de acordo com o consumo.
- Controlar a troca de mercadorias entre almoxarifados e unidade orçamentária.
- Controlar devoluçoes e doaçoes.
- Controlar a baixa de materiais por desuso com a sua justificativa.
- Controlar transferéncia entre contas do plano AUDESP dos mais diversos grupos de
materiais.

- Controlar saldo fisico por unidade orçamentária e almoxarifados.
- Utilização de codigos de barras para a saida de estoque.
- Fechamento dos almoxarifados para alimentação dos dados contábeis.
- Manutenção do cadastro de dados da instalação contendo codigo, nome, endereço, telefone,
cabeçalho para tela, cabeçalho para relatorio. custo medio, data do último fechamento.

- Seleção de operaçoes diária, mensal. eventual, anual, opção data, almoxarifado, setor.
- Solicitação de fechamento contendo més, ano. data do último fechamento.
- Consulta de cancelamento de operaçoes selecionadas contendo operação, descrição.
almoxarifado, data, setor. t`reqüéncia.

- Manutenção do cadastro de setores contendo setor, nome do setor e nome reduzido.
- Manutenção do cadastro de almoxarifado contendo codigo do almoxarifado, nome.
- Manutenção do cadastro de grupos e subgrupos contendo almoxarifado, codigo do grupo,
codigo do subgrupo, descrição e descrição detalhada.

- Manutenção do cadastro de materiais e estoque contendo codigo do almoxarifado, codigo do
grupo, codigo do subgrupo, codigo do material, nome, unidade de medida, quantidade
minima. quantidade máxima. quantidade em estoque. valor médio ponderado, valor em
estoque. descrição detalhada e campo de relacionamento com peças e outros aplicativos.

- Manutenção entrada de material no estoque contendo almoxarifado, data, nota fiscal, codigo
do fornecedor, empenho, codigo do material, quantidade, valor entrada, unidade.

- Manutenç-ão de saida de material do estoque contendo almoxarifado, data, número de
requisição, unidade, codigo do material, quantidade requisitada, valor médio de saida,
quantidade estoque, unidade. nome do material.

- Consulta dos materiais por almoxarifado contendo almoxarifado, material, codigo do
material. nome do material. unidade, quantidade estoque. valor médio, 'valor em estoque.
média da quantidade de consumo diária.

- Consulta de materiais por grupo e subgrupo contendo almoxarifado, grupo e subgrupo,
material. nome do material. unidade. quantidade minima, quantidade estoque, última compra,
valor da última compra e quantidade comprada no exercicio.

- Consulta de fornecedor por material contendo almoxarifado. codigo do material, data de
entrada, fornecedor nota fiscal, nome do fornecedor, quantidade, valor da entrada, unidade.

- Consulta de material por fornecedor contendo almoxarifado. codigo do fomecedor, codigo
material, nome do material. data, quantidade. valor, unidade.

- Consulta de Saldos de Material contendo almoxarifado, codigo do material, data. quantidade,
valor médio. valor saldo. unidade.

- Consulta de movimento de material por data contendo almoxarifado. data do movimento,
material, nome do material, entrada ou saida. quantidade. valor, unidade, nota fiscal,
fornecedor.

- Manutenção do Cadastro de Materiais existente sem prejudicar os llistoricos Anteriores.

__-.
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- Manutenção do Cadastro de Almoxarifes contendo Nome. Codigos de Almoxarifados. ¿,
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- Consulta dos Materiais por palavra chave contendo almoxarifado. material, codigo do
material, nome do material. unidade, quantidade estoque, valor médio, valor em estoque.
média da quantidade de consumo diária.

- Transferência de Contas do Plano Audesp de materiais gerando movimento de transferência e
permitindo consultas dos movimentos na conta anterior.

- Quadro resumo mensal da movimentação comendo mês de referência, data da emissão,
codigo e nome do alinoxarifado. valor de entrada do material de consumo, valor de saida do
material de consumo, valor de entrada do material permanente. valor de saida do material
permanente, valor total de entrada e valor total de saida.

- Quadro resumo dos valores em estoque na data, contendo data, data da eniissão. localização.
valor do material de consumo. valor do material permanente.

.-.. - Relatorio de movimentação de materiais até a data em ordem de codigo de material contendo
data até, codigo do material, nome do material, data, número requisição, unidade, número da
nota. número do empenho, quantidade entrada, quantidade saida.

- Relatorio de posição de estoque do almoxarifado para conferência ordenado por codigo do
material, contendo nome do almoxarifado, data de emissão, data até. codigo do material,
nome do material. quantidade. unidade. quantidade míiiima, campo para observaçoes.

- Listagem de movimentação para conferência em ordem de codigo do material contendo data
de emissão, indicação de entrada ou saida, codigo do material, quantidade, número da
requisição, unidade requisitante. valor, data, número da nota, nilunero do empenho, número
seqüência, observação.

- Relatorio de posição do estoque de materiais do almoxarifado por nome de material contendo

td Lu

nome do material. codigo do material, quantidade, unidade, quantidade minima, observação.
- relação dos materiais existentes por grupo em ordem de codigo de material contendo codigo
do grupo, nome do grupo. valor do preço médio. quantidade, valor.

- Relatorio de Ficha de Prateleira.
- Relatorio de Balancete Sintético de acordo com o Projeto AUDESP.
- Relatorio de Inventário Anal itico por Grupo de Material.. _ . . . . . .. fr--.,- Relatorio de Ficha Kardex informando o saldo no periodo eni que for informado. - '
- Curva ABC.

2.6 - Controle de Patrimonio

- Cadastro de bens moveis.
- Cadastro de bens imoveis.
- Cadastro de responsáveis.
- Cadastro de setores.
- Cadastro de estrutura orçamentária.
- Cadastro de fomecedores.
- Cadastro de doadores.
- Cadastro de doaçoes.
- Alienaçoes.
- Baixas.
- Transferências.
- Empréstimos.
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Comodatos.
Remessas de consertos.
Relatorio de bens moveis incorporados por setor.
Relatorio de bens moveis incorporados por orgãof' unidade isub unidade.
Relatorio de bens moveis incorporados por responsável.
Reiatorio de bens moveis incorporados por nf* de tombo.
Reiatorio de bens moveis incorporados por período.
Termo de responsabilidade por responsável.
Inventário analítico.
lnveiitário sintético por conta patrimonial.

2.7 -- Portal de Transparêncial' Acesso ã Informação

- Dispor de manual de utilização online. para uso da população em geral, dispondo este

- Dispor de telas de buscas e liltros nas áreas de atuação, além de trazer em tela as consultas

- Permitir no míninio os seguintes campos para filtro na visão para a despesa: exercício mês

- Permitir no mínimo os seguintes campos para filtro na visão para Restos a Pagar: exercício
.ill

- Permitir no minimo os seguintes campos para filtro na visão para Recursos Humanos

- No seu resultado possibilitar os dados dos Departamentos. quais os locais de trabalho dentro
deles. seus cargos e para cada conjunto dessa informação, quais os servidores lotados na

- Permitir no iriíninio os seguintes campos para filtro na visão para Licitaçoes e Contratos

- No seu resultado possibilitar a visualização das coinpras, seu valor, seus itens com seu

- Possibilitar atualização a cada 24 horas, de forma automática e sem interferência humana

inclusive. de glossário.
Apresentar para cada assunto. a data de seu último movimento contábilifinanceiro
Apresentar a data de sua última atualização.
Atualização a cada 24 horas de forma automática sem interferência humana.

din.-iimicas.

día, orgão. modalidade, programa e fomecedor.
No seu resultado, possibilitar acessar todas as fases da despesa que seriam: empenho e seu
detalhamento de acordo com a legislação. liquidação contemplando o número do documento
tiscal. seu tipo e data de vencimento e seu pagamento.

exercício dos restos a pagar. orgão, modalidade. programa e credor.
No seu resultado possibilitar acessar todas as fases da despesa que seriam: empenho e seu
detalhamento de acordo com a legislação, liquidação contemplando o número do documento
fiscal. seu tipo e data de veiicirneiito e seu pagamento.

.P 1 il' H..-

EXETCICIU. Úfgütl, E-Elfgü.

mesma.

exercício. modalidade. número. ano. e finalidade.

vencedor e as secretarias envolvidas no processo.
Permitir a visualização de forma grálica dos resultados de Despesa.f“Receita e Restos a Pagar
Apresentar para cada assunto. a data de seu ultimo movimento contábilzffinanceiro
Apresentar a data de sua última atualização;

- Dispor de rol de perguntas e respostas mais frequentes (FAC).

Ed
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- Apresentar resumo de utilização do portal. com a quantidade de acessos desde a sua
implantação.

- Buscas e filtros nas áreas de atuação. além de trazer em tela as consultas dinãmicas.
- Permitir no mínimo os seguintes campos para filtro na visão para a despesa: Período de data,
orgão. inodalidade e programa.

- Trazer seus resultados de forma gráfica c em linha, facilitando a visualização somente em
uma tela. com a possibilidade de dentro das visoes de resultado ser utilizado também como
filtro.

- Nos resultados, apresentar informaçoes coiiio: total por departamento, total por modalidade,
previsto e realizado por programa de governo. todos os enipenhos relativos ao filtro aplicado,
e com a possibilidade de dovinload dos mesmos em forinato de planilhas eletronicas.

- Permitir no mínimo os seguintes campos para filtro na visão para a receita: exercício e
receita.

- Trazer seus resultados de forma gráfica e em linha. facilitando a visualização somente em
nina tela, com a possibilidade de dentro de cada visão a possibilidade de clicar e ser utilizado
como também filtro.

- Permitir no mínimo os seguintes campos para filtro na visão para recursos humanos:
exercício. mês. cargo.

- Nos resultados, apresentar informaçoes como: total de servidores por departamento, total de
servidores por cargo dentro de sua secretaria. lista dos servidores lotados em sua secretaria de
acordo com o cargo. e com a possibilidade de dovvnload dos mesmos em formato de planilha
eletronica. Possibilitar também a apresentação dos valores dos servidores de forma
remuneratoria do cargo, ou seu sa.lário bruto e liquido.

- Nos resultados, apresentar informaçoes coino: total de compras por modalidade e seu
percentual respectivo. lista da licitação por modalidade e com a possibilidade de dovvnload
dos documentos referentes a licitação. a lista das departamentos envolvidos no item da
compra e os itens pertencentes a licitação, e com a possibilidade de dovvnload dos mesmos
em formato de planilha eletronica.

- Nos resultados, apresentar informaçoes coino: total por exercicio, total por departamento,
total por modalidade, total inscrito e realizado por programa de governo. todos os empenhos
relativos ao filtro aplicado, suas liquidaçoes e pagamentos, além do detalhamento do
empenho conforme exigência da legislação - tais como: número do empenho, número do
processo, descrição do empenho. classificação funcional completa, ação, modalidade de
licitação. e com a possibilidade de dovvnload dos mesmos em formato de planilha eletronica.

- A Transparência Passiva deverá ser solicitada através do Portal de Lei de Acesso a
Informação em área destinada ã Serviços de Informação ao Cidadão (SICÍ).

- No intuito de análise e acompanhamento dos pedidos de informação através do Portal de I..ei
de Acesso deverá permitir o cadastramento de todos os cidadãos com informação míninia de
seu nome, e-niail. resumo do pedido.

- Registrar todos os atendimentos solicitados pelos cidadãos para que este possa se logar no
Portal de Lei de Acesso a Iiifoimação para verificar os pedidos realizados, bem como os
atendimentos reeusados c os que loram realizados em sua plenitude.

- Apresentar ao contratante. um painel de controle com todos os pedidos realizados, pendentes
e reeusados pela Entidade.

- Controlar os prazos previstos na Lei de Acesso a Informação, com relação aos pedidos de
acesso a informação. Í ¿_f_-'
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- Apresentar alertas ao contratante. dos pedidos que estiverem dentro do prazo legal, dentro do
prazo estendido previsto em Lei. e os pedidos eiii atraso.

- Permitir que o cidadão, apos fazer o cadastro prévio no sisteina, receba e-mail contendo suas
informaçoes e informando que já está apto a realizar os pedidos de acesso a informação.

- Notificar o cidadão via e-mail, acerca de toda a tramitação do seu processo e da finalização
do pedido com o detalhamento da resposta. positiva ou negativa.

Cubatão, SP, lo de Julho de 2015.

Contratante: -

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO| _.
¬'\._ _-

_.-_-'

Nome: Ana Maria Rodrigues de Oliveira

R.Ci.: S.3Ú2.6Ú?-l SSPÍSP

C.P.F.: 92Í".o3o.S5S-20

_i.
Contratada: _ , ~' ' =

i.

_-I".I'
-tr

_ _- "- r' _ _

CONAM- CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
Nome: Walter Penninck Caetano

"""'* R.G.: 4.5i'?.590-4 SSPÍSP

c.i>.F.z os5.asz.iss-34 E l

Testem has: ¬~¬. - E J, f
.I “_ L E L "`

l. _ Li.
Nom\efAnde'rson erreira Muniz Nome: Douglas Rodrigues Caetano
RG 28.486.182-O R.G.: 2i.IiÊ-1.518-3
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CAIXA DE PR'E"v”IDENCIzA DOS SER`v“lDtItRE`5 it.-'ll.lNtCIPAtS DE CUEATAO

Ave-iiitia ..loae,uii'n l iqtiel Couto ri" 11300 - Vila Couto -- Cubatão - SP

CEP t151ü=-lilo - Tal. l13} 3352-oããlêi - Fax t13} 3351-oi52
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL N” 002Í 20 16

CONTRATO 11° 004;' 2015

Piuiaeino TERMO iinrrrvo DE
i=nonEooaçÀo conrnaruac Pane
aquisição EE PnEs'raçÃo DE sEnviços
Paim Licancnuannro DE Pnoeiaimias pE
coiarnmnon, QUE cEi.EEiz.itia ii. caixa EE
i=REviDE1~iciit nos sERv1EonEs
Municipais DE cuaicrito E i=noPonEnTE
vencaooiza, REFERENTE ao Pneoao
Pnesnnciai. ie ooi izois.

rn.

Pelo presente instrumento, de um lado, a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, Autmquia Pública Municipal, com sede
nesta cidade, na Avenida Joaquim Miguel Couto, 992 - Vila Couto, inscrita no
CNPJIMF sob n. 4T'.498.34Ú;'000l-58, neste ato representado por seu
Superintendente MARCO FERNANDO DA CRUZ, C.P.F. N°.082.909.028-24 e a
seguir designada simplesmente CAIXA, e de outro lado a PROPONENTE
VENCEDORA CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA,
inscrita no CNPJJMF sob o n.“ 5l.235.448;'0001-25, com sede na RUA MARQUES
DE PARANAGUA N”. 348, T” ANDAR, CONSOLAÇAO - SAO PAULO ;' SP, CEP 01303-
050, telefone Ill] 3218-1400, fax [ll] 3218-1401,='3218-1403, I-Iome page:
¬=.1't«"'=.tti*¬=.§v'.t3tZiI'1¿'-Z-3;t1't.t.2tIi1'1'1.líJI` E-Mail: i_'+_;-ii ii :i'i-¿_i_t '=_i t'i_à iitt iƒitt¬gl.I5tf_._ doravante Cle1'1ü1TJJÍI'1ãClã
simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Socio-Diretor Sr. WALTER
PENNINCK CAETANO, C.I. Nf* 4.5??.590-4 c CPF N” 055.052.758-34, doravante
designada CONTRATADA, estão justas e acertadas para celebrarem o presente
Termo de Prorrogação Contratual, referente ao Pregão Presencial nf' 001 / 2015,
devidamente homologada pelo Superintendente da CAIXA em 02,/07j2015, dentro
das cláusulas e condiçoes seguintes:

ci..-ttusuta Pntivieinit - vioencin
1.1- Fica a vigência do contrato 004¡'20I5, cláusula sétima, prorrogada por um
período de 12 [doze] meses a contar de 16;' 07¡' 2016, respeitadas as determináçoes
do art. 5? da Lei 8.o66,¡93 com suas alteraçoes, vencendo a referida prorrogação
em 15 de julho de 201?

CLÁUSULA snounoa - Pnaço
2.1 - O valor global da presente prorrogação conforme cláusula terceira do contrato

ni 004,¡2015, foi reajustado em 9,49 '~"/a pontos percentuais, acumulado do INPC-

IBOE, que passa a corresponder ao total de RSS 342.094,93 [trezentos e quarenta e

__- '""'.-- _
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dois mil, noventa e quatro reais e noventa e tres centavosl, a serem pagos em

parcelas mensais de RS 28.507,91 [vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e

noventa e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DESCONTO
3.1 - A CONTRATADA concederá desconto de 50 “fa [cinquenta por cento] nos
valores a serem acrescidos por força do reajuste de preços, condicionado a quitação

das faturas até a data de seu vencimento.
.il

CLÁUSULA Quanta
4.1 - As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de
igual teor, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação vigente.

Cubatão, 11 de julho de 2016.

Contratante
.__ Caixa de Prev, dos Serv Munic de Cubatão
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Contratada
Conam- Consultoria lem Adm Pub Ltda

Testemunhas:
.-'fr' _.- _ ___

Lucidalva O Almeida Santos
RC1__,l8.064;202-9

'J'-_ “_ ___ _ .*

Anderson Ferreira Muniz
RG 28.486.182-0
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL N” 003/2017'

CONTRATO n” 0041' 20 15

SEGUNDO TERuio Anrrrvo DE
PRoRRoGÁçÁo CONTRATUAL PARA
AQuIsIÇÁo DE PREsrÁçÁo DE sERvIços
PARA LicEncIÁii›IEnTo DE PRoGRÁinAs DE
corar-U'r.‹u:›oR, QUE CELEERAM A canta DE
PREvIDÊ1~icIÁ nos sERv1i:ioREs
MUNICIPAIS DE CUEÁTÃQ E PRoPo1~iENTE
vENcEDoRA, REFERENTE Ao PREGÁo
PRESENCIAL rn oo1;2o15.

_-I.

Pelo presente instrumento, de um lado, a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUEATAO, Autarquia Pública Municipal. com sede
nesta cidade, na Avenida Joaquim Miguel Couto, 992 - Vila Couto, inscrita no
CNPJ,¡MF` sob n. 47.-498.340,¡0001-58, neste ato representado por seu
Superintendente APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, C.P.F. N”. 04'i'.022.4o8-10
e a seguir designada simplesmente CAIXA, e de outro lado a PROPONENTE
VENCEDORA CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.” 51.235.448;'000l-25, com sede na RUA MARQUES
DE PARANAGUA N”. 348, T” ANDAR, CONSOLAÇAO - SAO PAULOÍSP, CEP 01303-
050, telefone [111 3218-1400, fax [11] 3218-1401/3218-1403, Home page:
tt."'tt-'u'.‹;1i'Ii!'ii-itii.i"_tfii'ii_.|_I¿i_i' E-IVIELÍII ¿'i"ii'ii-'iiti.'z;i_'¿§_i_;z_1;t'i _i_f_i_'i_i_'i;i_._I_iiz , ClUI'aVE1_1111e CleI10II11I1EtCl..-.'š1.
simplesmente Contratada, neste ato representada pelo Socio¬Diretor Sr. WALTER
PENNINCK CAETANO, C.I. N” 4.577.590-4 e CPF N” 055.052.758-34, doravante
designada CONTRATADA, estão justas e acertadas para celebrarem o presente
Termo de Prorrogação Contratual, referente ao Pregão Presencial n” 001/2015,
devidamente homologada pelo Superintendente da CAIXA em 02 ,Í 07 /2015, dentro
das cláusulas e condiçoes seguintes:

CLÁUSULA PRt1viEiRA - viSÉNciA
1.1- Fica a vigência do contrato 004,/f201.5, cláusula sétima, prorrogada por um
periodo de 12 [doze] meses a contar de 16107] 2017, respeitadas as determinaçoes
do art. 5? da Lei 8.66o;'93 com suas alteraçoes, vencendo a referida prorrogação
em 15 de julho de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
2.1 - O valor global da presente prorrogação fica reajustado em 2,5565 pontos
percentuais, acumulado do INPC-IBGE, que passa a corresponder ao total de RS6
350.840,52 [trezentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e
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CAIXA DE PREVIDENCIA DOE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO

Avenida .loaouirii Miguel Couto ri” ttlüü - Vila Couto - Cubatão - SP
CEP 11510-010 - Tel. [13] 3352-EEEIA - Fax [til] 3351-ETEE

dois centavosj, a serem pagos em parcelas mensais de RS 29.236,71 [vinte e nove
mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos].

CLAUSULA TERCEIRA - DESCONTO
3.1 - A CONTRATADA concederá desconto de 50 *fa [cinquenta por cento] nos
valores a serem acrescidos por força do reajuste de preços, condicionado a quitação
das faturas até a data de seu vencimento, no valor de RS 364,40 [trezentos e
sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

CLAUSULA QUARTA
4.1 - As demais Cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

E, por estarem justas e contratadas, firmarn o presente instrumento em três vias de
igual teor, aplicando-se a este contrato os dispositivos da legislação vigente.

Cubatão, 14 de julho de 201?.
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.- Contratante
Caixa de Prev. dos Serv Munic; de Cubatão
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Contratada
Conam- Consultoria em Adm Pub Ltda

Testemunhas:
R fi

Ajšsandra lvlartiiis Alves
RG 43516585-O

it1 . _ -
_ i

- i-I I'-.

Andéirson Feirreira Muniz
RG 28.486.182-0
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