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TERRA CA MANGA 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.°  001 
DO CONTRALTO No 0412018 

(P.P. 02/2018 - Proc. Adm. 007/2018) 

1.0  TERMO BE ADITAMENTO AO CONTRATO BE 
LocAçAo DL SISTEMAS BE INFORMATICA 
INTEGRADOS E ASSISTENCJA TECNICA celebrado entre 
a CAmera Municipal de Jardinópoiis e a empresa CLAN - 
INFORMATICA E SERVIOS LTDA, ME, CNPJ/MF n°  
66.574.302/0001-81 (processo administrativo 11 .0 007/2018) 

Aos vinte c nove dias do mês de juiho do ano de dois mil e 
dezenove, a CAMARA MUNICIPAL BE JARJ)INOPOLIS, CNPJ n'66.998.782/0001- 
08, situada na cidade e cornarca de Jardinópolis-SP., na Praça Ccl. João Guimaraes, no 60, 
doravante denominada de CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente 
Sra Marli Rodrigues Violante Pegoraro, brasileira, casada, portadora do RG no 
10.595.003 SSP/SP, CPF n.° 247.761.648-09, residente e domiciliada neste Municfpio e 
Comarca de JardinOpolis - SP, na Rua Sete de Setembro, n.° 61, Centro, e a empresa 
CLAN INFORMATICA E SERYIOS LTDA - ME, inscrita no CNFJIMF sob o 
66.574.302/0001-81, Inscnção Estadual 250 006 802 119, estabelecida em Cândido 
Rodrigues, Estado de São Paulo, na Avenida Saule Borghi n° 306, CEP 15930-000, neste 
ato representada por seu representante legal Sr Claudir de Andrade, RG n° 12.486.958 
SSP/SP, CPF n.° 026.364.808-70, residente e dorniciliado na Av. Aytton Senna da Silva, 
n.°2.500, CondomInio Laura Pizarro, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, CEP: 
15910-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem ADITARo CONTRATO 
N° 04/2018 de locaçao de softwares na area de Informatica e assisténcia técnica, celebrado 
em 05 de juiho de 2018, decorrente do Pregão Presencial n° 02/2018 - Processo 
Administrativo fl;°  007/2018 - corn as seguintes finalidades: a) prorrogar o prazo de 
vigéncia do instruinento celebrado entre as panes, por mais 12 (doze) meses nos termos 
do inciso IV do art 57 do Lei Federal n° 8.666193; b) acrescer a locaçdo do Sisteina de 
EscrituraçãQ Digital das Obnigacoes Fiscais, iPrevidenciarias e Trabalhistas (eSocial), 
instituldo pelo Decreto Federal n° 8373/2014, cuja descriçao e caracterizaçdo do Sistema 
encontram-se no ANEXO I, pane integrante deste instruinento; c) incluir o valor rej'erente 
ao Sistema eSOCIAL e consequentemente majorar o valor do Contrato inscial, e, d) 
alterar a dotaçao orçamentária referente ao objeto desta contrataçäo constante na 
CLA USULA SEXTA do Contrato de origem; mediante as seguintes cláusulas e condiçOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO) - Por este 
instrumento, as pafies ajustam o 1.0  ADITIVO AO CONTRALTO N° 04/2018, de 
L0CAçA0 DE SISTEMAS BE INFORMATICA INTEGRADOS E ASSISTENCIA 
TECNICA, celebrado ern 05 de juiho de 2018, através do qual pactuou-se a "LOCAcAO 
MENSAL DOS SEGUINTES SISTEMAS DE INFORMATICA 1NTEGRADOS: 

-  CONTABILIDADE/AUDESP/LRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO / RECURSOS 
HUMANOS; C0MPRAS/LICITAç6ES; PATRIMONIO PUBLICO; B, 

J TRANSPARENCIA PUBLICAIGERAçA0 DE INFORMAOES WEB; e, a prestação de 
serviços técnicos especializados de implantaçAo (instalaçAo, conversAo, adequaçao, 
treinamento e visitas técnicas), alteraçAo e suporte operacional dos sistemaslo 
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incluindo a migraçAo e conversào de todos os dados dos sistemas ora em uso para os 
sistemas a serem implantados", corn as seguintes finalidades: a) prorrogar o prazo de 
vigência do instrurnento celebrado entre as partes, par mais 12 (doze) meses, nos termos 
do inciso IV do art. 57 da Lei Federal no 8.666193;  1') nos termos dos lirnites previstos no 
§1° do art. 65 dci Lei Federal n'8.66611993, acrescer a locaçao do Sisterna eSOCIAL que 
visa un(/Icar o envio dos dados referentes aos servidores; c) incluir o valor referente ao 
Sisterna c-SOCIAL e consequentemente majorar o valor do Con trato inicial; e, d) alterar a 
dotaçao orçarnentária referente ao objeto desta contratação constante na CLAUSULA 
SEXTA do Con trato de origem. 

CLAUSULA SEGIJNDA - DO SISTEMA eSOCIAL - 
Nos termos dos limites previstos no §1° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, o objeto 
contratado podera softer acrescimos ou supressôes, nas mesmas condiçoes contratuais, 
conforme estabelecido no subitem 1.1.2 do Contrato de origem. Para cumprimento da 
obrigatoriedade na legislaçao vigente, altera-se o subitem 1.1.1 da CLAUSULA 
PRIMEIRA: - DO OBJETO - pan inclus&o da LOCAçAO Di) SISTEMA 
eSOCIAL, instituldo pelo Decreto Federal no 8373/2014, cuja composição, caracteristicas 
técthcas e demais requisitos encontram-se no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA 
DO OBJIETO - PROJIETO BASICO, pafle integrante deste instrumento. A redaçAo do 
subitem 1.1.1 da CLAUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO - passa a ser a seguinte: 
"I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 

( 	 ) 

1.1.1 0 objeto deste Contrato é a "LOCAcAO MENSAL DOS SEGUINTES 
SISTEMAS DE INFORMATICA INTEGRADOS: CONTABILIDADE 
/AUDESPJLRF/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO I RECURSOS 
HUMANOS; COMPRAS/LICITAcOES; PATRIMONIO PUBLICO; 
TRANSPARENCIA PUBLICA/GERAcAO DE INFORMAçOES WEB; E 
eSOCIAL, e, a prestaçAo de serviços teenicos especiahzados de implantação 
(rnstalaçao, conversäo, adcquaçao, treinamento e visitas tecnicas), alteraçao e 
suporte operacional dos sistemas locados, inchundo a migraçAo e conversão de 
todos os dados dos sistemas ora em uso para os sistemas a serem implantados". 

CLAUSULA TERCEIRA - (DA VIGENCIA) - Diante do 
presente aditamento, altera-se a CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA do Contrato 
de origem, a fim de prorrogar o prazo de vigéncia do Contrato fl.0  04/2018 por mais 12 
(doze) meses, cuja redaçao passa a ser a seguinte: 
"III - CLAUSULA TERCEIRA: - DA VIGENCIA - 

- 	3.1 	0 prazo de contrataçAo será de 24 (vinte e quatro) meses a partir de 1.0  de 
agosto de 2018, podendo set prorrogado pot iguais e sucessivos periodos, a critério 
da Câmara Municipal, nos termos do ineiso IV do art. 57 da Lei Federal no 
8.666/93". 

(I 	 CLAUSULA QUARTA - (DO VALOR) - Ficam 
retificados os itens 4.1 e 4.2 da CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES, PRAZOS E 
coNDIcOEs DE PAGAMENTO do Contrato 

retro 
 mencionado par' cluir o valor 
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referente ao Sistema eSOCIAL e consequentemente majorar o valor do Contrato inicial, 
que passam a ter as seguintes redaçOes: 
"IV - CLAUSULA QUARTA: - DOS VALORES, PRAZOS E CONDICOES DE 
PAGAMENTO - 

4.1 	0 valor global da locaçâo mensal dos sistemas, incluindo instalaçäo, 
irnplantação, rnanutençao de aplicativos, visitas técnicas e treinamento de pessoal, 
bern como alteraçOes legais, objeto deste CONTRATO, é de R$ 5.228,10 (cinco 
mil, duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme abaixo especificado: 

Sistema Locayâo Mensal 

Sistema de Contabilidade Publica 956,85 
Sistema de Foiha de Pagamento / Recurso Humano 1.441,12 

Sistema de Compras e Licitaçöes 873,05 
Sistema de Patrimônio POblico 873,05 

Sistema de Transparência POblica 915,93 
Sistema eSOCIAL (incluso) 168,10 

TOTAL MENSAL 14$ 5.228,10 

TOTAL ANUAL R$ 62.737,20 

	

4.2 	0 valor global anual para a contrataçAo da locaçAo dos sistemas, inclusas as 
charnadas técnicas, implantaçAo, migraçâo e treinamento, conforme item 4.1 
acima, objeto deste CONTRATO, é de RS 62.737,20 (Sessenta e dois mu, 
setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos). 0 VALOR TOTAL DO 
PRESENTE CONTRATO E DE R$ 123.457,20 (cento e vinte e três mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete rcais e vinte centavos)". 

CLAUSULA QUINTA - DA D0TAcAO 
ORAMENTARIA - Diante do presente aditamento, altera-se a CLAUSULA SEXTA: 
- DA DOTAcAO ORAMENTARIA que passa a ter a seguinte redaçAo 
"VI- CLAUSULA SEXTA: - DA DOTACAO ORCAMENTARIA - 

	

6.1 	As despesas decorrentes da execuçio deste contrato correrão por conta da 
FuNcAo PROGRAMATICA: 01.031.0001.2.064 - MANUTENcAO PA 
SECRETARIA PA CAMARA MUNICIPAL e da DOTAcAO 
0RcAMENTARIA: 3.3.90.40.00.00.00.00.0110 - SERV. DE TECNOLOGIA 
PA INFORMAçAO E COMUNICAçAO - PESSOA JEJRIDICA". 

N 

CLAUSULA SEXTA - (DAS CLAUSULAS 
CONTRATUAIS) - ficam mantidas todas as demais cláusulas, parágrafos e ncisos do 
CONTRATO de origem, celebrado em 05 dejuiho de 2018. 
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CLAUSULA SETIMA - (BA ruBLIcAçAo DO 
ADITAMENTO BE CONTRATO) - 0 presente aditamento de contrato sera publicado 
de fomia resumida na iniprensa oficial, nos termos do parágrafo ünico do artigo 61 da Lei 
Federal no 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA - (DAS DESFESAS DO 
ADITAMENTO BE CONTRATO) - Cada parte arcará corn as despesas decorrentes dos 
seus atos. 

CLAUSULA NONA - (DO FORO) - 0 Foro do presente 
de contrato seth o da Comarea de Jardinópolis-SP., exciuldo qualquer outro. 

In 
QaiLu& 	Para firmeza do que aqui ficou estipulado, 

(Ma LUcia Malvestio Sisti), Responsável do Serviço 
Contratos e Arquivamento do Setor de Lieitação-Compras, da Câmara Municipal de 
linópolis, lavrei o presente terrno em 04 (quatro) eópias de igual teor, depois de lido e 
ado conforrne, e assmado pelas partes contratantes que a tudo assistiram 

PMSIDENTE DA CAMAR& MUNICTAL DE 

7 

osé Pa o Ribeiro 
PROCURA 	 ICO-OALVSP n°  124397 

Ctnara Municipal cit Jardinopolis 

TESTEMUNHAS:  
Name: 
ROn° 16tfC 6?o 

Name: 
RIJ I- 

-.2'flGG fc 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO 

CARACTERIZACAO GERAL DO SISTEMA eSOCJAL: 

Trata-se da inclusdo do locacao/implantacdo do Sistema de Escrituraçdo Digital das 
ObrigaçOes Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), instituldo pelo Decreto 
Federal n° 837312014. For meio desse sistema, as informacoes relativas aos 
trabalhadores, como vinculos, con tribuiçoes previdencithrias, foiha de pagamento, 
comunicaçôes de acidente de trabalho, aviso prévio, escrituracoesflscais e informacoes 
sobre o FGTS serão enviadas de forma un?.fIcada. A transmissflo eletronica desses 
dados simplj/icará a prestacão das informacoes referentes as obrigacoes JIscais, 
previdenciarias e trabaihistas, de forma a reduzir a burocracia. A prestação dos 
informacoes ao eSocial substituirá o preenchimento e a entrega de formularios e 
declaraçoes separados a cada ente. 

CoI%ipoSICAo. CARACTERISTICAS TECMCAS £ DEMAIS REOTIESITOS 

SISTEMA eSOCL&L 

1. Atender de forma integral a todo o composto de regras e definiçOes que compOe o E-Social; 
2. Efetuar consisténcia prévia (antes do envio) das infonnaçOes contidas no arquivo gerado, 

conforme definiçoes e parâmetros estabelecidos no E-Social; 
3. Permitir a geracäo de arquivos exigidos conforme a legislaflo relativa ao B-Social; 
4 Permitir o envio, de forma eletrôniea, dos arqutvos corn infonnaçOes exigidas no atendirnento a 

legislacäo referente ac ,  E-Social. 

Jardinópolis, 29 dejulho de 2019. 
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO 

CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS/SP. 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL N.° 001 DO CONTRATO N°. 04/2018 
PREGAO PRESENCIAL n o  02/2018. 
Objeto: "LocAçAo MENSAL DOS SEGUINTES SISTEMAS HE INFORMATICA INTEGRADOS: 
CONTABLLIDADE/AUDESP/LRE/TCE-SP; FOLHA DE PAGAMENTO / RECURSOS HUMANOS; 
cOMPRAS/LJcJTAcOES; PATRIMONIO PUBLICO; TRANSPARENCIA PUBLICA/GERAcAO 
DE INFORMAOES WEB; SISTEMA eSOCIAL; e, a prestaçflo de serviços técnicos especializados de 
implantação (instalaçäo, converso, adequaçAo, treinamento e visitas técnicas), alteraçAo e suporte 
operational dos sistemas locados, incluindo a migracAo e conversão de todos Os dados dos sistemas ora 
em uso Para Os sistenias a serem implantados". 
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE JARIMNOPOLIS. 
Contratada: CLAN INFORMATICA E SERVIOS LTDA - ME 

Advogado(s): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivarnente, do Termo acirna 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, Para 
fins de instrução e julgamento, darno-nos por CIENTES e NOT IFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, ate julgamento final e sua publicacao e, se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas forrnas legais e regirnentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 

Outrossim, cleclaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisoes que vierern a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serAo publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, pafte do Tribunal de Contas do Estado de Silo 
Paulo, de conformidade corn o artigo 90 da Lei Complernentar if 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a paftir de então, a contagern dos prazos processuais. 

Locale data: Jardinopolis, 29 dejulho de 2019. 

PELA TRATANT a 	 E  
Nome e cargo: 	 ?6r1i Rodrigues Violante Pegoraro / P 
E-mail institucional: 	 fresidencia@camarajardinopolis.sp.go 
E-mailpessoal: 	 mar1ipegorarocamarajardinopoIis.sp .br 

PELA CONTRATAD 
 Assinatura: 	 ______________________________ 

Nome e cargo: 	C_Cai c4e  Marade 
E-mail institucional: 	 clanintormatifa@tena.com.br  
E-mail pessoal: 	 claninformatica@terraeom.br  

(*) Facultative. Indicar quando ja constituido. 


