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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
EMPRESA MRS - MODULAR RESEARCH SYSTEM LTDA., NO
VALOR ESTIMADO DE R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL
REAIS) .

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de
direito

público

interno,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

n

59.307.595/0001-75, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com
sede na Rua Prudente de Moraes n" 81, 3

andar, Bairro Santa Paula,

neste ato representada pela sua Secretária, RESINA MAURA ZETONE

GRESPAN, brasileira, médica, portadora da Cédula de Identidade RG n
11.909.873 e inscrita no CPF/MF sob o n 032.797.338-2, doravante
denominada simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa

EMPRESA MRS - MODULAR RESEARCH SYSTEM LTDA, na Avenida Paulista n
66, apto 72, São Paulo, SP, CEP 01310-000, inscrito no CNPJ
29.335.694/0001-08, representada neste ato por seus representantes

legais, HELVES HUMBERTO DOMINGUES, brasileiro, casado, analista de
sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n
SSP/SP,

inscrito

no

CPF/MF

n

domiciliado na Rua Trajano Reis n
Vertentes,

CEP:01310-000,

São

965.262.206-06,

56.321.476-4
residente

e

777, apto. 162A, Jardim das

Paulo,

SP,

doravante

denominada

simplesmente "CONTRATADA", têm entre si, justo e acordado, celebrar
Contrato de Prestação de Serviços, de forma emergencial, decorrente
de dispensa de licitação constante no processo administrativo n"
5.265/2020, consoante as cláusulas e condições a seguir pactuadas,
que as partes mutuamente concordam e aceitam, prometendo cumprir e
respeitar, a saber:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui

objeto

do presente

contrato

a prestação

de

serviço

emergencial de informática para disponibilização do software MRS
(Modular Research Systems), no âmbito do desenvolvimento de projeto
de mitigação à disseminação do Corona Virus ", que deverá estar em
estrita conformidade com as disposições definidas neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Para o bom desenvolvimento do projeto o deverão
ser

confeccionados

questionários

específicos

cm

plataforma

eletrônica, dentro de um "hot site" que também recolhe todos os
dados e informações e que esse banco de informações se transforme

num sistema de inteligência que oriente todo o trabalho da equipe de
campo, direcionando com dados da pandemia do coronavírus e ao final
libere todos os dados para que pesquisas cientificas possam ser
realizadas a partir deste resultado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Será responsabilidade da CONTRATADA os itens
abaixo:
3.1- Para a execução do Serviço contratado será instalado na
Contratante,

durante a vigência deste contrato,

um programa de

propriedade da Contratada, para registro, consulta, envio e recepção
de informações.
3.2-

O

programa

da

Contratada

será

configurado

conforme

especificações no ANEXO I, e atualizado periodicamente, cada vez que
uma nova versão estiver disponível.
3.3- A Contratada se responsabiliza em fornecer suporte técnico, a
usuários treinados, no que diz respeito ao correto funcionamento do
programa de sua propriedade, em dias úteis, de segunda à sexta-feira
das 09h às 17h, via remota (contato telefônico ou e-mail).
3.4- Não está incluso neste suporte técnico, atendimento a qualquer
problema que a Contratante venha a ter com relação à estrutura de
informática de sua propriedade ou contratada, como: computadores,
programas,

firewall,

roteadores e etc,

rede

interna,

internet,

hubs,

cabeamento,

ficando desde já a Contratada desobrigada de

qualquer responsabilidade em relação a estes itens
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3.5- A Contratada se obriga a manter absoluto sigilo sobre as
operações, dados, estratégias, materiais, pormenores, informações e
documentos da Contratante, mesmo após a conclusão do projeto e
serviços ou do término da relação contratual.
3.6- As informações, dados, materiais e documentos inerentes â
Contratante

deverão

funcionários

ou

ser utilizados,

conLraLados,

pela Contratada,

esLriLamente

para

por

seus

cumprimento

dos

serviços solicitados pela Contratante. A Contratada concorda que
tais informações devam ser manuseadas com o mesmo grau de cuidado
que

aplica

às

suas

próprias

informações

confidenciais

e

se

responsabiliza pelo correto uso de tais informações por parte de
seus funcionários ou contratados.

CLÁUSULA QUARTA:

DA IMPLANTAÇÃO

4.1- Para a implantação dos serviços, a Contratada elaborará um
cronograma juntamente com a Contratante onde as duas partes se
responsabilizam pela conclusão de cada ação dos tópicos abaixo:
Instalação

-

A Contratada

será responsável

pela instalação

do

sistema no servidor pago pela Contratante.
Configuração - A Contratada será responsável pela configuração e
parametrização inicial do sistema.
4.2- Para implantação futura de novos módulos, será feito um termo
aditivo neste contrato onde constará: número de horas necessárias
para

implantar

os

novos

módulos

e valor

a

ser

adicionado

à

mensalidade.
4.3- A conclusão da implantação se dará após a validação pelo
Contratante

de

todos

os

itens

contidos

no

cronograma.

Este

cronograma poderá ser revisto a qualquer tempo pelo Contratante e
qualquer alteração neste

cronograma,

apôs

sua validação,

poderá

implicar em retrabalho.

CLÁUSULA QUINTA: Será responsabilidade da CONTRATANTE:
5.1 - Para a execução dos serviços, a Contratante se compromete a
manter o programa atualizado, em tempo hábil, com todos os dados e
informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços
ora contratados.
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5.2- Todas as considerações e relatórios emitidos pela Contratada
são resultados das informações registradas pelos usuários do sistema
MRS.

Todas as

informações

pertinentes

ao

serviço

deverão

ser

registradas pela Contratante de forma completa.
5.3- A Contratada não é responsável pelas conseqüências referentes

a informações e dados omissos, incompletos, distorcidos e inidôneos
registrados no programa.
5.4- A Contratante deverá manter cópias de segurança dos dados
inseridos no programa após o término do contrato. A Contratada não
se compromete a manter cópias de segurança, bem como, não manterá

consigo nenhum documento ou informação digital da Contratante após o
término do contrato.
5.5- A Contratante deverá manter seu pessoal treinado para operação
do programa da Contratada,

CLÁUSULA SEXTA:

Para a execução do contrato será necessária a

seguinte infraestrutura:
6,1- A internet será o meio de comunicação entre as partes, portanto

a Contratante deverá possuir internet de banda larga com IP fixo com
no mihimo 2MB (dois megabytes) de banda;
6.2- A Contratante deverá manter computadores e a rede em perfeito
funcionamento

para

que

os

usuários

possam,

através

de

algum

navegador (por exemplo Chrome ou Firefox), acessar o sistema da
Contratada instalado no servidor.
6.3- As devidas da equipe- do projeto serão respondidas pela
Contratada.

As

dúvidas

dos

pacientes,

mesmo

na utilização

do

sistema, devem ser esclarecidas pela equipe do projeto.
6.4- Todos os softwares instalados no servidor da contratada ou
serão software livre sem custo de licença ou terão uma licença paga
pela Contratada, caso a Contratada veja necessidade de uso para o
funcionamento do seu sistema.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência deste contrato e da execução
dos serviços contratados é de até 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da ordem de serviço,

podendo ser rescindido

antecipadamente caso cesse a situação de calamidade que lastreou a
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contratação ou prorrogado caso persista a situação de calamidade
persista, nos termos da Lei 13.979/2020.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total
estimado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), correspondente
aos serviços efeLivamenle prestados no período conforme descrito nas
etapas especificadas no projeto, sendo R$ 50.000,00 (cinqüenta mil

reais) pela configuração e parametrização do sistema e 05 (cinco)
parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao custo de
implantação e acompanhamento dos serviços.
Parágrafo Único: No valor acima estão incluídas todas as despesas
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,
administração,

fiscais

e

comerciais

incidentes,

taxa

de

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento

integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA NONA: O valor da prestação dos serviços não terá reajuste
face o lapso temporal da contratação ser inferior ao periodo de 12
(doze)

meses permitidos por lei,

salvo determinação federal que

altere a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA: O processamento do pagamento pelos serviços
contratados

se

dará

no

prazo

de

15

(quinze)

dias,

após

a

apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada de relatório dos
serviços executados, devidamente avalizado pelo Gestor do Contrato.
Parágrafo Único: Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito
em conta bancária em nome da Contratada, no Banco Bradesco (237),
Agência 105, conta corrente n

CLÁUSULA

DÉCIMA

PRIMEIRA:

9033-6.

Em

havendo

necessidade

poderão

ser

promovidas alterações no contrato, que reger-se-ão
reger-se-ão pela disciplina
do art. 65 da Lei n

Federal 13.979/2020,

8.666, de 1993 c/c o•> artigo 4o, inciso I da Lei
A obrigada a aceitar, nas
sendo a CONTRATADA

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

\
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fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá manter durante toda à
execução

do

contrato,

em

compatibilidade

com

as

obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A fiscalização ou acompanhamento da
execução deste contrato pelos órgãos competentes da CONTRATANTE, não

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos dá
legislação referentes a licitações;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O não cumprimento das normas estabelecidas
neste contrato c aceitas pela CONTRATADA implicará cm penalidades
previstas na legislação municipal e federal referente à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato
correrão

por

conta

da

verba

n

02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Sem prejuízo das penalidades previstas no
Decreto Municipal n 7.350/95 e na Lei Federal n 8.666/93 e suas
alterações, a parte que infringir qualquer cláusula do presente

contrato, para a qual não haja penalidade específica prevista,
ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurado o direito à
prévia defesa:
I- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por
inexecuçao parGial;
II- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, no
caso de inexecuçao total do contrato;
Parágrafo Primeiro - A aplicação de qualquer das multas apontadas
não exclui a aplicação das outras;
Parágrafo Segundo - Os valores devidos em face de aplicação das
penalidades previstas serão descontados dos pagamentos devidos à

^Prefeitura Municipal de São Caetano do Suí
Estado de São Paulo

Processo n 5.265/2020CONTRATO N 71/2020
CONTRATADA, e se não existentes, serão inscritos na divida ativa do

Municipio;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O presente contrato poderá ser rescindido
imotivadamente pela CONTRATANTE, antes de seu termo final, através
de comunicação por escrito com 30 (noventa) dias de antecedência. A
CONTRATADA reconhece

os

direi Los

da CONTRATANTE

previsLos

nos

artigos 7 9 e 80 da Lei Federal n. 8.666/93 no caso de rescisão
contratual. A rescisão poderá ocorrer em qualquer das hipóteses
previstas nos artigos 78 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

Os casos omissos serão resolvidos pela

aplicação das disposições contidas na Lei Federal n 8.666/93, Lei
Federal n 13.979/2020 e pelos princípios gerais de Direito e demais
legislações pertinentes;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O presente termo de contrato foi precedido da
Dispensa de Licitação com base ao ar Ligo 24,

inciso IV da Lei

Federal 8.666/93, c/c artigo 4o da Lei Federal n 13.979/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA:

O gestor da presente contratação será o Sr.

Thiago Corrêa Mata e na sua ausência a Secretária Municipal de

Saúde, nos termos do Decreto Municipal no 11.093/2017 e da Lei de
Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual
objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste,
bem como,

responsabilizar-se á pela vigência,

com o conseqüente

controle dos prazos de início e término contratual, aditamentos e
instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela
continuidade dos serviços ou fornecimento.
Parágrafo Primeiro:

Compreenderá na fiscalização
Lização aludida no item

ços prestados, de que os \
anterior, a atestação e aprovação dos serviço
ies contratuais, de forma
mesmos atendem as especificações e finalidades

do Decreto
Decreto Municipa
Municipal
a ser concretizado o pagamento, nos termos do
9.839, de 05/01/2009 e Decreto n 10.728 de 24/01/2014.

^
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Parágrafo Segundo: O Gestor responderá administrativamente, civil e
penalmente pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente,
quando verificado a nSo observância dos requisitos acima causando

prejuízo

à

Administração

ou

comprometimento

das

atividades

procedimentais

CIÁOSOLA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O foro da Comarca de São Caetano do Sul
é o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
oriundas do ajuste ora firmado.

E assim, por estarem justas e acordadas as partes, foi lavrado 0
presente contrato,

que lido e achado conforme, vai devidamente

assinado pelas partes e pelas testemunhas "a" e "b", a tudo presente
e de tudo ciente^, para que produza os regulares efeitos de lei e de

direito

São Caetano do Sul, 30 de março de 2020.

S

EMPRESA MRS - MODULAR RESEARCH SXSTEM LTDA

TESTEMUNHAS:

2) H L^-

1)

fc.P.

