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CONTRATO Nº 003/2021 

A Câmara Municipal de Ilha Comprida, com sede na Av. Beira Mar nº 11.476, neste 

Município de Ilha Comprida/SP, inscrita no CNPJ sob número 64.037.898/0001-55, neste ato 

representada pelo sua Presidente Vereadora Andressa Marques Moreira Ceroni, brasileira, 

casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.436.060-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 027.657.179-74, residente e domiciliada à Rua Sorocaba nº 141, Balneário Icarai, 

Município de Ilha Comprida/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e 

a Empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda., cadastrada no CNPJ sob nº 01.704.233/0001-38, 

com sede a Av. Marginal nº 65, Distrito Industrial Município de Bálsamo/SP, CEP 15140- 

000, neste ato representado por seu proprietário Sr. José Roberto Fiorilli, brasileiro, portador 

do RG 5.146.225 e do CPF 476.609.378-04, residente e a Rua Anisio Haddad nº 8205, São 

José do Rio Preto/SP, que também subscreve, doravante denominado de CONTRATADA, 

têm entre si justo e contratado o que segue. 

DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente a contratação, a título de licenciamento mensal, de serviços 

técnicos especializados para a implantação, customização, treinamentos, modernização, 

manutenção e suporte técnico de sistemas informatizados de gestão pública e folha de 

pagamento, finanças, Contabilidade, Execução Orçamentária, Tesouraria, Bancos, 

suprimentos (compras, licitações e contratos, patrimônio, Controle Interno, (Sistema em 

conformidade com todas as fases do Projeto Audesp do TCE — Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo), bem como a implantação, implementação, customização e treinamento do 

sistema referente ao Projeto Audesp na Câmara Municipal. 

2.DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1. Os serviços serão executados objetivando garantir pleno funcionamento dos aplicativos 

descritos na cláusula anterior, compreendendo: 

2.2. Manutenção dos Sistemas: 

2.2.1. Fornecimento de suporte técnico necessário ao correto desempenho dos 

sistemas, bem como, a garantia da integridade dos bancos de dados quando 

gerenciados pelos mesmos; 

2.2.2. manutenção das versões atualizadas dos sistemas quando alterados para melhoria 

de performance; 

2.2.3. manutenção de forma atualizada da documentação referente às alterações 

efetuadas nas versões, ou em decorrência de alterações solicitadas; 

2.2.4. realização de modificações necessárias decorrentes de alterações na legislação 

em vigor, que impliquem em alterações nos sistemas originalmente implantados; 

2.2.5. realização de alterações e melhorias que não impliquem em criação de novos 

módulos ou funções, tais como: mudança de lay-out de relatórios, impressão de 

relatórios em ordem diferente da existente, mudança de lay-out de tela em 

consultas; 
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2.3. Suporte Técnico: a CONTRATADA atenderá as consultas de ordem geral 

formuladas pela CONTRATANTE, visando a reparação de todas as eventuais 

falhas e omissões detectadas nos sistemas implantados; 

2.4. Fornecimento, implantação e migração dos dados existentes ao novo sistema; 

2.5. Treinamento aos departamentos envolvidos no sistema implantado. 

2.1.2. Serviços de Tele-Suporte: através de linha direta e/ou conexão modem-modem, 

possibilitando o pronto atendimento e à troca de informações entre os técnicos da 

CONTRATADA c da CONTRATANTE; 

2.1.3. Suporte Técnico: a CONTRATADA atenderá as consultas de ordem geral formuladas 

pela CONTRATANTE, visando a reparação de todas as eventuais falhas c omissões 

detectadas nos sistemas implantados. 

3.DO PRAZO DE DURAÇÃO 

3.1. O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

conforme por até 48 meses, nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, mediante assinatura de Termo Aditivo. 

4.DA LICENÇA DE USO 

4.1. A CONTRATADA garante à CONTRATANTE a licença de uso dos programas 

instalados, durante o período de vigência do contratado, mediante o pagamento das faturas 

mensais. 

4.2. A Licença de uso mencionada nesta cláusula diz respeito ao uso exclusivo da 

CONTRATANTE, reservando-se a propriedade intelectual à CONTRATADA. 

4.3. A Base de Dados gerada pelos Aplicativos instalados, bem como a Estrutura da mesma é 

propriedade da CONTRATANTE sendo entregue à CONTRATANTE ao final do contrato 

sem qualquer empecilho para edição. 

5.DOS PREÇOS 

5.1. Para os serviços prestados, Objeto deste Contrato, à CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor global, pelo prazo de 12 meses, a quantia de R$ 19.800,00 

(dezenove mil e oitocentos reais); tendo como o valor mensal a importância de R$ 1.650,00 

(um mil seiscentos e cinquenta reais). 

52. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na fatura, serão os 

mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo a Câmara 

Municipal por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

5.3. Em caso de renovações, os valores devidos à CONTRATADA serão reajustados 

anualmente, conforme variar o IGPM ou outro determinado pela legislação pertinente. 
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5.4. No preço dos serviços ora contratados, estão inclusos todos os custos oriundos de 

impostos, taxas, bonificações, despesas indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, cuja responsabilidade é integral da CONTRATADA. 

6.DA EMISSÃO DAS FATURAS 

6.1. À CONTRATADA emitirá faturas mensais no último dia útil do mês da prestação dos 

Serviços. 

6.2. As faturas serão entregues à CONTRATANTE, a qual terá o prazo de 2 (dois) dias para 

se manifestar quanto a sua aceitação ou devolução à CONTRATADA, com a devida 

justificativa. 

7.DOS PAGAMENTOS 

7.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 3 (três) dias após a aceitação da fatura, na 

Tesouraria da CONTRATANTE, ou com depósito em conta corrente indicada pela 

CONTRATADA. 

7.2. Os pagamentos efetuados com atraso superior a 5 (cinco) dias serão acrescidos de multa à 

taxa de 2%. Correção Monetária e Juros Moratórios à taxa de 1% ao mês. 

8.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta de recursos 

advindos do das dotações orçamentárias vigentes no presente exercício, classificadas sob os 

códigos: 3.3.90.39.00 -outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

9.DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por todo material necessário à 

prestação dos serviços, bem como pelos profissionais contratados, inclusive pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais € comerciais incidentes ou que venham a incidir sobre o 

objeto do presente contrato. 

9.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu, pagamento, nem 

poderá onerar o objeto deste contrato. 

9.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Assessor Contábil da 

Câmara, representante da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

9.4. A CONTRATADA será representada, durante a execução do contrato, pelo Adalberto 

Noronha, na qualidade de seu preposto, especialmente designado para esse fim, aceito pela 

CONTRATANTE. 

9.5. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de falhas nos programas ou seus empregados, que afetem o sistema 

utilizado pela Câmara. 
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9.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento 

exercido pelo representante da CONTRATANTE, mencionado na cláusula décima Segunda. 

10.DOS CASOS DA RESCISÃO 
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consegiiências 

previstas neste contrato e aquelas constantes da Lei Federal n.º8.666, de junho de 1993 e 

alterações posteriores. 

10.2. Além das hipóteses previstas em Lei, constituem motivo para rescisão do presente 

contrato a ocorrência das seguintes hipóteses: 

10.2.1. o não cumprimento pelas partes de cláusulas previstas neste contrato ou seu 

cumprimento irregular; 

10.22. a lentidão de seu cumprimento pela CONTRATADA levando a 

CONTRATANTE a concluir pela impossibilidade da conclusão dos 

serviços no prazo estipulado; 

10.23. o atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a prestação dos 

Serviços; 

10.2.4. a paralisação dos serviços pela CONTRATADA, sem justa causa e prévia 

comunicação a CONTRATANTE; 

10.2.5. | o desantendimento pela CONTRATADA das determinações regulares do 

representante indicado pela CONTRATANTE, assim como a de seus 

superiores; 

10.2.6. | o cometimento reiterado de faltas na sua execução pela CONTRATADA, 

anotadas na forma prevista parágrafo primeiro, do artigo 67, da lei n.º 8.666 

de 21 de junho de 1993; 

10.2.7. | a decretação de falência da CONTRATADA; 

10.2.8. | a dissolução da CONTRATADA; 

10.2.9. a alteração social ou a modificação da finalidade da estrutura da 

CONTRATADA, desde que prejudique a execução do presente acordo; 

10.2.10. razões de interesse de alta relevância em amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Sr. Presidente da Câmara, exaradas no processo 

administrativo a que se refere este contrato; 

10.2.11. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato; 

10.2.12. a ocorrência de quaisquer outros fatores atribuídos a uma das partes, 

impeditiva da execução deste contrato; 

10.3. Observadas as formalidades legais, a rescisão será formalizadas por: 

10.3.1. determinação unilateral escrita da CONTRATANTE, nos casos previstos 

em lei ou enumerados na cláusula anterior; 

10.3.2. via amigável, através de acordo entre as partes, reduzidas a termo no 

processo que deu origem a este contrato, desde que atendidos os 

pressupostos de conveniência para a Administração; 

10.3.3. — por qualquer outra forma prevista cm lei; 
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10.4. Em caso de rescisção ou da finalização do contrato, a CONTRATADA, deverá 

entregar à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, todo o banco de dados 

gerado durante o período do contrato, de forma que este possa ser editado por profissional da 

área, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. 

1LDA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
11.1. O presente contrato é regulado expressamente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, além das demais disposições legais pertinentes, aplicáveis, 

inclusive, aos casos omissos. 

12.DA ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE 

12.1. O presente contrato poderá ter suas condições alteradas, em razão de sua adequação às 

normas federais, estaduais ou municipais supervenientes que venham a disciplinar sua 

execução, desde que observado o disposto no art. 65, 5º, da lei n.º8.666/93. 

13.DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

13.1. A CONTRATADA assume total responsabilidade relativamente à propriedade 

intelectual dos aplicativos propostos, declarando inexistir qualquer demanda judicial ou 

extrajudicial que ponha em risco sua utilização pela CONTRATANTE, devendo, ainda, 

responder por eventuais danos causados à ela ou a terceiros, em decorrência de fatos dessa 

natureza. 

14.DO FORO 
14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Iguape/SP, com renuncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial ou extrajudicial oriunda 

deste contrato. 

E, por estarem de acordo, subscrevem o presente contrato em 2 (duas) vias, na presença das 

duas testemunhas abaixo nomeadas, para o fim de produzir todos os efeitos legais. 

Ilha Comprida, 11 de Junho de 2021 vá 

  

Contrátante: Andressa Marques Moreira Ceroni 

Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida 
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Contratada: Fiorilli Sociedade Civil Ltda 

José Roberto Fiorilh 

Testemunhas: 

  

Cláudio do Garmo Guimarães Tiago Rbdrigues Sóares 

RG 27.494.880-1 RG 83.708.239-X 
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