
Camara Municipal de Jaguariuna
Estado de Sao Paulo

CONTRATO: N° 005/2017

AUTORIZACAO: PRESIDENTE DA CAMARA - ROMILSON NASCIMENTO SILVA
LICITACAO: DISPENSADO DE LICITACAO POR NAO ATINGIR 0 VALOR EXIGIDO,
CONFORME ART. 24, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DEMAIS
ATUALIZACOES.

QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA E AG

PONTO SISTEMAS E SERVIC;:OS DE AUTOMAC;:AO - ME OBJETIV ANDO A

CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DO

SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE

JAGUARIUNA.

Pelo presente instrumento contratual, firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIiJNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, 1.189 - Centro - Jaguarilma - SP,
CNPJ n° 5l.313.955/0001-30, ora denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente 0 Senhor ROMILSON NASCIMENTO SILVA
portador da CIIRG 42.181.834-7-SP e do C.P.F. n° 224.361.418-94, e de outro lado a
empresa, AG PONTO SISTEMAS E SERVI<_;OS DE AUTOMA<_;AO - ME.,
doravante designado CONTRATADO, inscrito no CNPJ n° 01.670.905/0001-31,
Inscriyao Estadual nO 115.043.350-112, sediado na Rua Monteiro de Melo, n° 67, Conj.
36- Lapa e CEP: 05050-000, na cidade de Sao Paulo/SP, representada neste ato pelo
Senhor Frederico Ferreira de Aguiar Filho, brasileiro, portador da Cedula de Identidade
RG nO 9.723.950-4 (SSP/SP) e CPF n° 02l.919.748-21, doravante denominada
CONTRATADA, tern entre si justo e contratado as seguintes c1ausulas e condiyoes:

l.0. OBJETO DO CONTRATO

1.1 -E objeto desse contrato e a Prestayao de serviyos pOl' empresa especializada em
manutenyao em rel6gio de ponto, na sede da Camara Municipal de Jaguariuna.

1.2 - 0 sistema sera instalado em computador determinada pela CONTRATANTE,
sendo que para urn perfeito aproveitamento do sistema, a mesma compromete-se a
manter seus arquivos intactos, sendo de sua responsabilidade, eventuais
reinstalayoes e c6pias de seguranya peri6dicas.

1.3 - A CONTRA TADA nao se responsabiliza por quaisquer decisoes tomadas a partir
dos dados extraidos do sistema, haja vista que os mesmos podem ser alterados pelo
usuario.

2.0. REGIME DE EXECUCAo
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2.1. - 0 contrato deveni ser executado pela CONTRATADA, atraves da Prestayao de
Serviyos de Manutenyao por empresa especializada em manutenyao em relogio de ponto
na sede da Camara Municipal de Jaguariuna.

2.2. - 0 CONTRA TANTE obriga-se a colocar os equipamentos a disposiyao da
CONTRA TAD A durante 0 tempo necessario para execuyao das manutenyoes
corretivas.

2.3. - As manutenyoes corretivas serao efetuadas pela CONTRATADA em horarios
previamente estabelecidos pelas partes entre as 08:00 (oito) e 17:00 (dezessete) horas de
segunda a segunda e/ou conforme necessidade de CONTRA TANTE.

2.4. - A manutenyao corretiva consiste na coneyao de eventuais falhas dos
equipamentos, mediante as necessarias substituiyoes de modulo ou peyas que se
apresentam com defeito no seu fllncionamento.

2.5. - 0 suporte a rede de computadores consiste no projeto, configurayao e no controle
de acesso ao hardware.

2.6. - Somente os tecnicos da CONTRA TADA poderao realizar manutenyoes
preventivas, corretivas, suporte e modificayoes nos equipamentos que se ref ere a esta
proposta, devendo a CONTRA TANTE, para esse fim, facultar 0 livre aces so aos
mesmos, observadas as nonnas de seguranya vigente nas dependencias da
CONTRATANTE.

2.7. - As trocas de peyas efetuadas durante a manutenyao que sofreram desgastes
nonnais, quebradas ou danificadas, serao faturadas a parte.

2.8. - A periodicidade das manutenyoes preventivas sera efetuada mensalmente,
prioritariamente via acesso remoto e no local caso haja necessidade.

2.9. - A CONTRA TANTE autoriza a CONTRA TADA sempre que esta entender
necessario, e sem onus, efetuar modificayoes tecnicas nos equipamentos, a fim de
melhorar 0 seu funcionamento, desde que nao sejam alteradas as caracteristicas
funcionais basicas.

2.10. - Verificando-se a necessidade de refonna e/ou Up-grade no rel6gio de ponto ou
ainda a compra de material ou equipamento, a CONTRAT ADA pode apresentar uma
proposta de serviyos que somente sera realizada mediante a aprovayao por parte do
CONTRATANTE.

2.11. - A CONTRA TANTE se reserva no direito de comprar peyas ou outros materiais
de outros fornecedores. Porem, a instalayao ficara a cargo da CONTRA TADA.
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2.12. - A abertura de chamados pelo CONTRATANTE deveni OCOlTerentre 08:00
(oito) e 17:00 (dezessete) horas de segunda a sexta feira, exceto dias de feriados,

Nao havenl atendimento para abertura de chamado fora do honirio acil11a, salvo extrema
urgencia,

2.13 - 0 atendimento aos chal11ados para a manutenyao conetiva, oconerao num prazo
de 10 (dez) horas seguintes ao recebimento do chamado, levando-se em considerayao 0

grau de urgencia e a otil11izayao de itinenirio dos tecnicos,

2.14.- Visando 0 bom atendimento do contrato, fica estipulado que a CONTRA TANTE
nao teni limite de horas/atendimento,

2.15. - Fica acordado desde ja, que sao de inteira responsabilidade do CONTRA TANTE
a legalizayao e licenyas de uso de todo 0 software instalado em seus
equipamentos,

3.0. DO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES

3.1. - 0 suporte tecnico sera prestado pela CONTRATADA somente a
CONTRANT ANTE, por intermedio de E-mail, que devera ser encaminhado para
frederico@agponto,com,br/ leticia@agponto,com,br/ gina, aguiar@agponto,com, br ou
telefone em horario comercial das 08:00 hrs as 17:00 hrs,

3.2. - Compromete-se a disponibilizar, sempre que necessario, as atualizayoes de
versoes de internet. No entanto, alterayoes especificas nos sistemas serao negociadas a
parte.

3.3. - A CONTRA TADA nao se responsabilizara por: contagio de virus aos
equipamentos, l11anutenyao ou perda de dados elou arquivos de registros, perda ou
manutenyao de dados do software de tratamentos de terceiros,

3.4. - Toda e qualquer assistencia tecnica prestada durante a vlgencia do presente
contrato devera ser efetuada exclusivamente por tecnicos da CONTRA TANTE, sendo
que a CONTRA TAD A nao se responsabilizara por prejuizos, perdas e danos, lucros
cessantes elou emergentes, intenupyao ou perda de dados, relacionados ao usa ou
desempenho dos sistemas, deconentes oriundos dos equipamentos, da instalayao fisica,
da instalayao eletrica, manipulayao indevida dos sistemas por parte dos usuarios, danos
aos softwares que possam vir a ser causados por terceiros nao autorizados ou qualquer
outro evento gerado por parte da CONTRA TANTE ou do cliente final, danos estes que
serao verificados posteriormente e devidal11ente cobrados pela CONTRA TADA.

4.0.PRECO
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TABELA DE ACRESCIMO EM FUN<;AO DA DISTANCIA

DISTANCIA ACRESCIMO
ZONA URBANA ATE 50 KM 0,00
DE 51 KM ATE 100 KM 79,47
DE 101 KM ATE 200 KM 158,95
DE 201 KM ATE 300 KM 264,91

4.1. - 0 servi«o de manuten«ao do software do rel6gio de ponto, sera no valor de
R$106,50 ( Cento e seis reais e cinqiienta centavos) ao mes.

5.0. CONDI~6ES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. - 0 pagamento dos servi«os prestados sera efetuado ate 0 dia 10 do mes
subseqiiente ao vencimento da nota fiscal, que sera emitida no ultimo dia do mes
corrente, nao constituindo aceita«ao, nova«ao ou precedente, eventual indulgencia pela
CONTRATANTE, de eventuais atrasos.

5.2. - A CONTRA TADA ten} seu pagamento suspenso caso nao cumpra com suas
obriga«oes.

6.0. - PRAZO DE INICIO DE EXCUCAO

6.1. - A execu«ao do contrato sera a partir da assinatura do contrato.

7.0 - PRAZO DE VIGEN CIA

7.1. - 0 prazo de vigencia deste contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos,
mediante aditamento.

7.2. - Em caso de prorroga«ao do prazo de vigencia contratual, 0 valor do contrato
podera ser reajustado de acordo com a varia«ao do IGP-M acumulados nos ultimos 12
(doze) meses de vigencia contratual.

8.0. - CONDICOES DE CUMPRIMENTO DO CONTRA TO
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8.1. - Fica estipulado que qualquer alterayao das condiyoes ora pactuadas, sera
fonnalizada em adendo ao presente contrato, por escrito, do qual passara,
automaticamente, a fazer parte deste substituindo e prevalecendo sobre toda e qualquer
negociayao verbal ou documento anteriormente trocado entre as partes.

8.2. - A tolerancia das partes nao implica em renuncia, perdao, novayao, aceitayao,
precedente ou alterayao do pactuado neste contrato.

8.3. - Havendo a necessidade da realizayao de quaisquer outros serviyos ou
modificayoes nao elencados no objeto do presente contrato, os mesmos somente serao
realizados ap6s aprovayao de oryamento.

8.4. - A CONTRA TADA nao sera responsavel por problemas que venham a ocorrer em
caso fortuito ou forya maior, nos tennos do artigo 1058 do C6digo Civil Brasileiro.

9.0. - CREDITO DA DESPESA

9.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da dotayao
oryamentaria n° da ficha 3.3.90.39.00 - Outros Serviyos e Terceiros de Pessoa Iuridica
- da Camara Municipal de Iaguariuna/ SP.

10.0. DIREITO DA CONTRATANTE

10.1. - Tern direito das atualizayoes e evoluyoes do Rel6gio de Ponto Secullum 4.

11.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. - Conduzir e executar os serviyos ora ajustados de acordo com as disposiyoes
deste Contrato, com estrita obediencia da Legislayao em vigor e nonnas tecnicas
atinentes aos equipamentos e software utilizados;

11.2. - Prover os serviyos ora contratados com pessoal adequado, capacitado e
devidamente habilitado, de modo a fornecer os serviyos com a qualidade tecnica que
estes exigem e em estrito atendimento da nonnalizayao a eles pertinentes.

11.3. - Prestar a CONTRATANTE, sempre que solicitadas, suporte e assistencia
tecnica, sobre qualquer serviyo relativo a este Contrato.
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11.4. - A assistencia de que trata 0 item 7.3. deveni ser feita mediante abertura de
chamado atraves dos E-mailsfrederico@agponto.com.br/leticia@agponto.com.br/
gina.aguiar@agpomto.com.br/ e comunica9ao telefOnica, devendo 0 diagn6stico e. , , .

corre9ao serem realizados num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
independentemente do dia e horario de abertura do chamado, inclusive finais de semana
ressalvado 0 prazo para corre9ao de problemas de software do rel6gio de ponto, quando
se tratar de defeito do equipamento e tempo de servi90 nao havendo limite de horas
para a presta9ao do servi90.

11.5. - Manter sob sigilo os dados e senhas que tiver conhecimento em razao da
configura9ao do software do rel6gio de ponto e fomece-Ios imediatamente ao Gestor ou
Fiscal do Contrato quando solicitado.

11.6.- Manter profissionais aptos a operacionalizar demandas em sistemas no software
instalado.

12.0 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. - fomecer os equipamentos necessarios a CONTRATADA para que esta realize as
instala90es, configura90es e manuten90es necessarias ao funcionamento e conserto do
software.

13.0 - SANCOES.

13.1. - 0 nao cumprimento de clausulas contratuais podera gerar a aplica9ao de multas
ou ate mesmo a rescisao do Contrato, conforrne abaixo:

13.2. - Deixar a Contratada de: a) prestar 0 devido suporte ou assistencia tecnica,
remota ou presencial, nos prazos estabelecidos no item 2.3; Rescisao Contratual e multa
ate 03 (tres) vezes 0 valor do presente contrato.

13.3. - Fomecer dados. senhas ou documentos digitais intemos a terceiros - Rescisao ~ .
contratoal e Multa de 05 (cinco) vezes 0 valor do presente contrato. ~

13.4. - Nao fomecer arquivos, senhas ou acesso da Contratante ao sistema de rede ou ~~ \ \
arquivos - rescisao contratoal e multa de 02 (duas) vezes 0 valor do presente contrato. ~

14.0 - RESCISAo

mailto:E-mailsfrederico@agponto.com.br/leticia@agponto.com.br/
mailto:gina.aguiar@agpomto.com.br/
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14.1. - 0 Contrato podera ser rescindido por qualquer uma das partes, sem justa causa
de descurnprimento, em qualquer tempo, mediante aviso expresso, com prazo minimo
de 30 ( trinta) dias e preenchidos os requisitos do Paragrafo Primeiro deste item.

14.2. - A parte que requerer a Rescisao devera indenizar a outra, com frayao igual a
50% ( cinqiienta pOl' cento ) do saldo remanescente ate 0 final do Contrato.

14.3. - Gera a Rescisao do Contrato 0 nao cumprimento de qualquer das clausulas
acima, cabendo a multa supracitada e cobranya que porventura estejam pendentes.

14.4. - 0 nao cumprimento de qualquer clausula deste instrumento faculta a parte
lesada, a seu criterio e julgamento, a Rescisao imediata do mesmo, sem qualquer
notificayao e onus, sendo que a parte infratora arcara com multa constante no item l3.0.

14.5. - 0 presente instrumento nao so obriga os ora contratantes, bern como seus
herdeiros ou sucessores a que titulo for. De comum e reciproco acordo, os contratantes,
elegem 0 Foro da Comarca de Jaguariuna - sP.

A inexecuyao total ou parcial do contrato enseja sua rescisao, conforme disposto no
artigo 77, da lei 8.666/93.

15.0. - VINCULACAO AO TERMO DO CONTRATO

15.1. - 0 presente contrato e vinculado ao Termo de dispensa de licitayao

16.0. - FUNDAMENTACAO LEGAL

16.1 - 0 Presente e celebrado diretamente com fundamento no art. 24 (vinte e quatro)
inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterayoes posteriores, bern como
sera aplicavel a lei nO8.666/93 aos casos omissos.

17.0. - FORO.

17.1. - Fica eleito 0 Foro da Comarca de Jaguariuna para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente ajuste que nao possam ser resolvidas administrativamente, com
exclusao de qualquer outro, pOI'mais privilegiado que seja.

E pOl' estarem justas e ace11adas, as partes firmam 0 presente instrumento, em 03 (tres)
vias de igual teor, na presenya de duas testemunhas que tambem assinam.

18.0. - VIGEN CIA

'7
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18.1. - Este contrato, entrara em vigor a partir da assinatura de ambas as partes.

18.2. - A durayao do presente contrato e de 12 (doze) meses, podendo haver renovayao,
mediante acordo entre as partes.

Jaguariuna, 03 de maryO de 2017

//'

CS>NTRA TANTE: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
c1'ereador/Presidente: Romilson Nas )mento Silva

.--------..._

CONTRATADO:A .\~ ISTEMASESER. VI<;OSDE. AUT. O.M.A<;AO-
ME. V PONTO SlSTEiIA E SER~ Oi:AtJTO~AO em..
Responsavel: Frederico Feneira de Aguiar Filho.

1-

TESTEMUNHAS:

2-

ROVARIS LEME
.041 - SSP/SP

QcN~
.VALCANTI NERI

RG 20.466.594-2 SSP/SP




