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MINUTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO 2021SSPREV009 
 
 

Termo de Contrato que entre si celebram o Instituto 
Previdenciário do Município de São Sebastião (SÃO 
SEBASTIAO PREV) e a CECAM – Consultoria 
Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda 
para prestação de serviços técnicos especializados de 
modernização e gestão pública. 

 
 
O INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO (SÃO 

SEBASTIAO PREV), com sede na Rua João Cupertino dos Santos, número 48 , São 

Sebastião - SP, CEP: 11608-611, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.372.714/0001-06, neste 

ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira, CPF nº 

327.887.058-16, doravante denominado CONTRATANTE e de  outro lado a empresa 

CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL S/S LTDA; com sede na Alameda Araguaia, número 1293, Conjunto 503, 

Edíficio Eagle Point, Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.626.646/0001-89, neste ato representado por sua sócia Sra. VANESSA SCANDIUZZI 

DE GODOY, portadora do CPF nº. 191.831.328-80 e inscrito no RG nº. 18.980.296-0 - 

SSP/SP, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato sob as 

seguintes cláusulas e condições: 

 
 
CLÁUSULA 1ª - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO CONTRATO: 

 

I.1 O presente contrato de prestação de serviços é firmado com base em dispensa de 

licitação, em razão da emergência, conforme justificado nos autos do Processo 

Administrativo Interno nº 0105/2021 conforme Art. 24, "caput" e inciso lV, da Lei Federal 

n.8.666/93 e alterações dadas pela Lei n. 8.883/94, Lei n. 9.032/95 e Lei n. 9.648/98. 

 

 

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO: 
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II.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, dos serviços técnicos especializados de modernização e gestão 

pública, doravante denominados SERVIÇOS, devidamente descritos e estimados no 

ANEXO I parte integrante deste instrumento. 

 

 

CLÁUSULA 3ª - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

III.1 Os serviços objeto deste presente contrato serão prestados de acordo com o Anexo 

I, que integra esse instrumento para todos os efeitos. 

III.2. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar esclarecimentos e 

informações acerca das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, que deverá 

atender ao solicitado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data do 

recebimento da solicitação; 

III.3. As partes acordam que fica vedada a transferência total ou parcial do OBJETO 

deste CONTRATO, exceto se for de interesse da CONTRATANTE, e for expressamente 

autorizada e justificada. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

IV. 1Cabe à CONTRATADA: 

IV.1.1. Responder tecnicamente pela execução dos SERVIÇOS, responsabilizando-se 

pela aplicação da melhor técnica e recursos aplicáveis à espécie; 

IV.1.2. Responsabilizar-se pelas condições técnicas; 

IV.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências ou irregularidades apontadas 

pela CONTRATANTE quanto à execução do Contrato;  

IV.1.4. Atender às indicações e solicitações da CONTRATANTE nos prazos que lhe 

forem fixados; 

IV.1.5. Indicar na(s) Nota(s) Fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria, o número do processo; 
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IV.1.6. Arcar com toda responsabilidade, por eventuais prejuízos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por imprudência, negligência, imperícia, 

ineficiência irregularidades cometidas na prestação dos SERVIÇOS; 

IV.1.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos SERVIÇOS 

a executar, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos pertinentes; 

IV.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação;  

IV.1.9. Arcar com todos os gastos e despesas decorrentes direta ou indiretamente ao 

efetivo atendimento ao objeto deste contrato; 

IV.1.10. Arcar com o pagamento dos impostos, taxas e contribuições de âmbito federal 

e municipal incidentes sobre o pagamento; 

IV.1.11. Disponibilizar a contratada as informações do sistema no tocante a base de 

dados e dicionário de dados para eventual migração dos dados. 

 

IV. 2. Cabe à CONTRATANTE: 

IV.2.1. Atestar e providenciar o pagamento das notas fiscais apresentadas, na forma, 

prazos e preços estabelecidos na Cláusula Quarta; 

IV.2.2. Fornecer os documentos e informações que se fizerem necessários para a 

execução dos SERVIÇOS; 

IV.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, por meio das Secretarias de 

Serviços Públicos; 

IV.2.4. Efetuar a retenção no ato do pagamento do Imposto de Renda eventualmente 

devido em decorrência deste. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

V.1 Os preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

execução contratual e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 

IV.2 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do sistema: 
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Módulo/Sistemas Valor Mensal Valor Total 

Orçamento, contabilidade pública, 

contabilidade previdenciária e tesouraria 
R$5.900,00 R$ 35.400,00 

Administração de Pessoal atendendo ao 

AUDESP e Lei de Transparência Pública 
R$ 5.900,00 R$ 35.400,00 

Portal da Transparência R$ 3.510,00 R$ 21.060,00 

Valor Total R$ 15.310,00 R$ 91.860,00 

 

§ 1° - A CONTRANTE remunerará mensalmente a CONTRATADA pelos serviços 

aludidos na Cláusula Primeira e Anexo I, após a apresentação da Nota Fiscal, o valor de 

R$ 15.310,00 (quinze mil trezentos e dez reais); 

§ 2º - Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a 

remuneração relativa àquele serviço será proporcional ao período em que o mesmo foi 

prestado; 

§ 3º - Na hipótese de atraso no pagamento, total ou parcial, dos valores devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, aos montantes em atraso deverão ser          acrescidos 

juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores corrigidos pelo Índice 

de Preços ao Consumidor - IPC da FIPE. 

V.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a contar da data da 

apresentação das notas fiscais no Setor Financeiro da CONTRATANTE, mediante 

depósitos na conta corrente no Banco Itaú, Agência nº 3069, Conta Corrente nº 22770-

4, indicada pela CONTRATADA; 

V.4. Para realização do pagamento, as notas fiscais deverão estar acompanhadas das 

Autorizações de Fornecimento e do comprovante de entrega e aceitação, emitidos pelo 

setor competente da CONTRATANTE; 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

VI. A despesa com a execução deste contrato correrá no presente exercício financeiro, à 

conta do INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, dos 
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recursos consignados na Lei Orçamentária em vigor, na seguinte dotação: 3.3.90.40.00 – 

Serviços de Tecnologia da Informação 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

VII.1 Este contrato poderá ser rescindido com base em quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, mediante prévio aviso da parte interessada, 

e não haverá multa pecuniária para o cancelamento do mesmo. 

VII.2. Este Contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de 

decretação de falência ou deferimento de recuperação judicial, de liquidação ou 

dissolução da CONTRATADA, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial; 

VII.3. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nas 

hipóteses e nas condições previstas no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93; 

VII.3.1. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os 

direitos da CONTRATANTE em aplicar sanções previstas neste Contrato e na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações; 

VII.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste contrato, não afasta a 

responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou 

pela inadimplência; 

VII.5. A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o 

ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela 

CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

VIII.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, a seu 

juízo, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, independentemente da rescisão 

do Contrato: 

a. Advertência escrita; 

b. Multa; 
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c. Suspensão temporária do direito de participar em licitação da CONTRATANTE e 

impedimento de contratar com a Administração Pública; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

e. Demais penalidades previstas na Lei. 

VIII. 2 A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais estabelecidas; 

VIII.3 As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato e serão: 

 a. 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços até o máximo 

de 20% (vinte por cento); 

  b. 10% (dez por cento) pelo descumprimento de qualquer das obrigações ora 

pactuadas, excluídas aquelas que ensejam a rescisão do Contrato, relacionadas na 

Cláusula VII;  

 c. 20% (vinte por cento) se der motivo à rescisão contratual. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 

IX. 1 O presente contrato terá início na data de sua assinatura, tendo  vigência por 180 

(cento e oitenta) dias a partir da data do dia 22 de setembro de 2021, ou até a conclusão 

do procedimento licitatório do Pregão Presencial 001/2021, considerando o que ocorrer 

primeiro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

X. 1 Fica eleito, em comum acordo entre as partes, o Foro da Justiça Estadual, Comarca 

de São Sebastião - SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

ou venha a se tornar, para dirimir possíveis controvérsias oriundas da execução do 

presente Contrato, o qual é celebrado sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93 e das 

disposições complementares vigentes e do Código Civil Brasileiro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O extrato deste contrato deverá ser publicado no 

mural do INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO, que 

é condição indispensável para sua eficácia. 

 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente 

em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 
São Sebastião (SP), 20 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA 

Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião  
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 

VANESSA SCANDIUZZI DE GODOY 
Cecam Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 

 
 
Nome: Nome: 

CPF: CPF: 


