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CONTRATO Nº 011/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PLATAFORMA
DIGITAL ON LINE, DENOMINADO PLATAFORMA
MROSC – LEI 13.019/14

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

a. de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, pessoa jurídica de direito público
sediada na Rua XV de Novembro, nº 686, bairro Centro, município de Pariquera-açú, SP, CEP: 11930-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.685.120/0001-08, neste ato representada por seu Prefeito, o Srº: José Carlos
Silva Pinto, doravante denominada PREFEITURA,

b. e de outro lado, RODRIGUES & CUNHA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
11.586.749/0001-89, estabelecida na Rua Costa Gondim, nº 130, centro, Pimenta-MG, CEP 35.585-000
representada pelo Sócio Administrador, o Sr. JOSÉ ANTONIO CUNHA DA SILVA, portador do RG nº
35.127.586 SSP/SP e CPF nº 308.079.948-80, residente e domiciliado na Rua Costa Gondim, nº 130, centro,
Pimenta-MG, CEP 35.585-000, na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA,

Têm entre si, justa e acordada a aceitação do presente contrato que, nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, são assim regidas as cláusulas e condições que se seguem:

Cláusula Primeira:
1.1. Entre as partes acima especificadas, fica determinado, para os fins da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, o seguinte:

Cláusula Segunda - Dos Objetos:
2.1. Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de sistema de plataforma digital online,
denominado Plataforma MROSC, no atendimento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil,
Lei 13.019/14.

2.2. O município poderá cadastrar numero ilimitado de entidades que passarão a também ter acesso à Plataforma
MROSC e suas funcionalidades:
2.2.1. Fornecer Plataforma Digital Online para prestação de Contas dos atos que envolvam o Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019/14; inclusive com publicações automáticas (menos a
publicação de classificação de edital);
2.2.2. Fornecer ambiente online para que as entidades possam atender a publicidade online exigida no artigo 11
da Lei 13.019/14, pois isso é prerrogativa para celebrar as parcerias;
2.2.3. Fornecer Portal MROSC com finalidade de portal de transparência dos atos que o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019/14 exige;
2.2.4. Suporte técnico através da plataforma;
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2.2.5. Suporte de consultoria sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019/14,
através da plataforma;
2.2.6. Procedimento de Manifestação de Interesse Social online;
2.2.7. Sistema de notificações de prazos para cumprir os atos solicitados pelo Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019/14, que estejam cadastrados na plataforma;
2.2.8. Modelos e documentos necessários para a celebração de parcerias conforme o MROSC, tanto para a
Prefeitura quanto para a OSC;
2.2.9. Ouvidoria;
2.2.10. Atualizações programadas;
2.2.11. A Plataforma se dispõe ainda a adequar-se a necessidades ocasionadas pela legislação e interpretação
dos órgãos públicos de cada estado e ainda prevê melhorias para adequações a questões locais;
2.2.12. Fornecer treinamento via telefone, chamado na plataforma, whatsapp e teamviewer para funcionário (s)
da Prefeitura e entidades.

Cláusula Terceira - Do Valor E Da Forma De Pagamento:
3.1. O valor dos serviços deste contrato totaliza a importância de R$ 7.990,80 (sete mil novecentos e noventa
reais e oitenta centavos), sendo 12 (doze) parcelas de R$ 665,90 (seiscentos e sessenta e cinco reais e
noventa centavos)

3.2. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal
nesta municipalidade.

3.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de apresentação da nota
fiscal/fatura, sem imperfeições.

3.4. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número deste Contrato Administrativo e descrição dos serviços
ou produtos para fins de pagamento; A sua não inclusão ocasionará a devolução da Nota Fiscal e o atraso em
seu pagamento.

Cláusula Quarta - Da Vigência Do Contrato E Prazo De Entrega:
4.1. Este contrato entra em vigor a partir desta data e com término em 09 de março_de 2019, podendo ser
prorrogado a critério desta Administração.

4.2. Este contrato não sofrerá reajuste durante a sua vigência.

4.3. No prazo máximo 05 (cinco) dias, contado da comunicação do Município de Pariquera-Açu, a proponente
CONTRATADA deverá assinar o Contrato.

Cláusula Quinta - Dos Deveres Da Contratada:
A CONTRATADA obriga-se à:

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

a) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, transporte, medição e demais despesas que
surgirem referente aos serviços prestados e sua equipe, caso o tenha;
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros;
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c) Responsabilizar-se pelo real cumprimento da obrigação, assim como pela sua qualidade;
d) Responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, fiscal, securitária e previdenciária,
tributos, taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes da prestação do objeto licitado;

5.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:
a) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à
execução do presente contrato;
b) Exercer a fiscalização do contrato.

5.3. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações
decorrentes deste contrato.

Cláusula Sexta - Da Execução Dos Serviços:
6.1. A CONTRATADA deverá interagir-se com Setor Jurídico, para fins de melhor desenvolvimento da
referida prestação de serviço.

6.2. Havendo rejeição do conteúdo a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo estabelecido formalmente
pela Administração, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem
aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

6.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de recorrer a CONTRATADA em caso de verificação posterior
de irregularidade no projeto.

Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária E Recursos Financeiros:
7.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas desta licitação correrão à conta da dotação:

Ficha 23
Unidade Orçamentaria: 01.02.01 – Departamento Jurídico
Função: 04.122 – Administração Geral
Projeto: 2003 – Manut. do Depto. Jurídico
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Cláusula Oitava - Da Multa Contratual:
No caso do descumprimento das cláusulas contratuais, fica estipulado o seguinte:

8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Pariquera-Açu pelo prazo de até 02 (dois) anos,
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer
atos previstos na Lei federal nº 8.666/93 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação
em vigor.

Cláusula Nona - Diretrizes De Segurança E Saúde Do Trabalho:
9.1. Conjunto de regras, instruções, orientações e indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação
ou uma exigência com vistas a preservar a integridade física e/ou relacionadas à saúde das pessoas. Em resumo
é uma norma de procedimento.
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9.2. Na execução de qualquer atividade, trabalho ou serviço, solicitado pela contratante, à contratada deve
observar rigorosamente todas as exigências previstas na legislação vigente, quer sejam, federais, estaduais e
municipais, relativas à segurança, higiene e saúde do trabalho, principalmente aquelas estabelecidas na Lei Nº
6.514, de 22 de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214, de 8 de Junho de 1978, onde estão contidas as Normas
Regulamentadoras, principalmente a Norma Regulamentadora nº 06.

Cláusula Décima - Gestão E Controle Do Contrato:
10.1. A Gestão e Controle deste contrato ficará sob a responsabilidade da Sra. Simone Silva Melcher, Diretora
Jurídica, .

Cláusula Décima-Primeira - Do Respaldo Legal E Dos Anexos:
11.1. A legislação aplicável a este contrato, principalmente nos casos omissos, é a Lei Federal nº 8.666/93 com
suas alterações posteriores e em especial a Proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima-Segunda - Do Foro:
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Pariquera-Açu(SP) para dirimir dúvidas e eventuais dissídios
oriundos deste contrato.

Assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, diante das
testemunhas instrumentárias abaixo.

Pariquera-Açu(SP), 09 de MARÇO de 2018.

_____________________________________________
JOSE CARLOS SILVA PINTO

Prefeito Municipal
Pela Contratante

__________________________________________________________
JOSÉ ANTONIO CUNHA DA SILVA

Representante Legal
Pela Contratada

Testemunhas:

1)_________________________________________ 2)_________________________________________
Nome Nome
CPF CPF
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ANEXO LC-01 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
CONTRATADO: RODRIGUES & CUNHA LTDA ME
CONTRATO Nº (de origem): 011/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE
PLATAFORMA DIGITAL ON LINE, DENOMINADO PLATAFORMAMROSC – LEI 13.019/14

ADVOGADO (S): (*) SIMONE SILVA MELCHER – OAB /SP 187.725

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados

abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme

regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser

comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo ate seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Açu, 09 de março de 2018
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GESTOR DO ÓRGAO/ENTIDADE:
NOME: JOSE CARLOS SILVA PINTO
CARGO: Prefeito Municipal
CPF: 046.482.688-81 RG: 15.597.026-4
DATA DE NASCIMENTO: 31/03/1963
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Av. Dr. Carlos Botelho, 128 - Centro
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL:josecarlossilvapinto@hotmail.com
TELEFONE(S): 99700.4771
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE:
NOME: JOSE CARLOS SILVA PINTO
CARGO: Prefeito Municipal
CPF: 046.482.688-81 RG: 15.597.026-4
DATA DE NASCIMENTO: 31/03/1963
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Av. Dr. Carlos Botelho, 128 - Centro
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL:josecarlossilvapinto@hotmail.com
TELEFONE(S): 99700.4771
Assinatura: ______________________________________________________

PELA CONTRATADA:
NOME: JOSÉ ANTONIO CUNHA DA SILVA
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 35.127.586 SSP/SP e CPF nº 308.079.948-80
DATA DE NASCIMENTO: 05/09/1983
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Costa Gondim, nº 130, centro, município de Pimenta - MG,
CEP 35.585-000
E-MAIL INSTITUCIONAL: mrosc@sisamo.com.br
E-MAIL PESSOAL:
TELEFONES: (37) 99925-3949
ASSINATURA: ___________________________________________

ADVOGADO (S): (*) SIMONE SILVA MELCHER – OAB /SP 187.725
E-MAIL INSTITUCIONAL: juridico@pariqueraacu.sp.gov.br


