
Município de Santo Antônio do Aracanguá 
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 

  

Contrato nº 065/2021 - Pregão Presencial nº 030/2021 – Licença de Usos de Sistemas de Informática 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 065/2021 

PROCESSO Nº 1771/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ E A 
EMPRESA ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. 
 
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO ARACANGUÁ, com sede à Rua Pio Prado, 285, inscrita no CNPJ nº 59.764.399/0001-20, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
ROBERTO DONÁ, assistido pelo, pelo Diretor do Departamento de Administração, Sr. BENEDITO FRANCISCO 
SOARES, pela Diretora do Departamento de Educação, a Sra. ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA e pela 
Diretora do Departamento de Saúde, a Sra. VALDETE APARECIDA MIGUEL, e de outro lado a Empresa ASP 
TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA., CNPJ nº 04.334.666/0001-37, estabelecida na Rua Humaitá, nº 231-B, 
bairro Vila Mendonça, CEP 16015-090, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, representada neste ato 
pelo seu sócio/proprietário, Sr. ROBERTO ALVES, portador da cédula de identidade RG nº 18.489.618-6 
SSP/SP e do CPF/MF nº 131.047.038-33, residente e domiciliado na Rua Paulo Serafim Veras, nº 248, 
Condomínio Residencial Habiana, Bairro Aeroporto, CEP 16052-900, na cidade de Araçatuba, Estado de São 
Paulo, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a adjudicação do objeto da Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 030/2021 pelo Senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, na melhor forma 
de direito público e das disposições de direito privado, o presente contrato, o qual se regerá pela Lei Federal 
8.666/93, ficando vinculado ao edital do Pregão Presencial nº 030/2021 e à proposta da contratada, e pelas 
seguintes cláusulas: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de 
empresa para o fornecimento de licença de uso, por prazo determinado, de sistemas informatizados e 
serviços de implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção e Hospedagem em Nuvem dos 
sistemas: Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Portal 
da Transparência, Receitas Municipais, ISS e Nota Fiscal Eletrônica, Saneamento, Patrimônio, Compras e 
Licitações, Materiais, Processos Digitais, Cemitério, Banco de Leis, Assistência Social, Saúde, 
Administração Escolar, Gestão de Backup, Carta de Serviços e Aplicativo de Serviços Públicos do 
Município, de acordo com o estabelecido no edital e anexos. 
 

MANUTENÇÃO MENSAL 

Descrição Qtde De Parcelas Valor Mensal 

Valor Total  

12 Parcelas 

Sistemas       

Gestão Orçamentária, Contábil e Financeira 12 1.650,67 19.808,04 

Recursos Humanos e Folha de Pagamento 12 1.650,67 19.808,04 

Portal da Transparência 12 1.122,46 13.469,52 

Receitas Municipais 12 1.650,67 19.808,04 

ISS e Nota Fiscal eletrônica 12 1.650,67 19.808,04 

Saneamento 12 1.650,67 19.808,04 



Município de Santo Antônio do Aracanguá 
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 

  

Contrato nº 065/2021 - Pregão Presencial nº 030/2021 – Licença de Usos de Sistemas de Informática 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

Patrimônio 12 1.245,08 14.940,96 

Compras e Licitações 12 1.551,63 18.619,56 

Materiais 12 1.367,70 16.412,40 

Processos Digitais 12 1.367,70 16.412,40 

Cemitério 12 990,44 11.885,28 

Banco de Leis 12 1.122,46 13.469,52 

Assistência Social 12 1.829,89 21.958,68 

Saúde 12 2.744,84 32.938,08 

Administração Escolar 12 2.744,84 32.938,08 

Gestão de Backup 12 1.641,24 19.694,88 

Carta de Serviços 12 1.650,67 19.808,04 

Aplicativo de Serviços Públicos do 
Município 

12 1.367,70 16.412,40 

Valor Total R$  348.000,00 

 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO  Trezentos e quarenta e oito mil reais 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor do Contrato é de R$ 348.000,00 (trezentos e 
quarenta e oito mil reais), no qual estão inclusas todas as despesas que influenciem nos custos da 
CONTRATADA, tais como: encargos diretos e indiretos, impostos, taxas, transportes, fretes, seguros, mão-de-
obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que 
venham a ser devidos em razão do mesmo 
 
2.1. DO NÃO REAJUSTE: De acordo com as Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, não haverá reajuste de 
preço, salvo novo regramento legal. 
 
2.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
a contratante fizer nas compras, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado contrato. As supressões acima deste limite só poderão ser feitas por acordo entre as partes. 
 
2.3. No caso de acréscimos, o prazo de entrega poderá ser prorrogado, nos termos do inciso IV, do § 1º, do 
artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2.4. Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, opte pela prorrogação do 
contrato originado pela presente licitação, será aplicado reajuste com a utilização do IPCA – IBGE – Índice de 
Preço ao Consumidor Ampliado, tendo como data-base a data de apresentação das propostas. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da referente aos serviços de 
licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo conversão, instalação e treinamento dos 
sistemas, será pago em até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação de Nota Fiscal por parte da contratada, 
após a comprovação da Instalação dos sistemas. 
 
3.1 - O pagamento referente aos serviços de manutenção dos sistemas, será pago em 12 (doze) parcelas 
mensais, mediante emissão de Nota Fiscal no mês posterior ao do serviço prestado. 
 
3.2 – Os pagamentos não estão sujeitos à atualização financeira, desde a data final do adimplemento da 
obrigação até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei Federal Nº 10.192/2001 (Dispõe 
sobre medidas complementares ao Plano Real).  
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CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de sua assinatura até 12 (doze) 
meses, contados da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida após a assinatura do contrato, podendo o 
contrato ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 meses de vigência, nos termos do 
inciso IV, do art. 57, da lei federal n° 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO: O prazo para instalação, conversão e 
treinamento será de até 30 (trinta) dias. 
 
5.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
 
   a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
 a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
   b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
 b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
 
5.2. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 01 (um) dia útil, após o recebimento 
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

 

CLAUSULA SEXTA – DAS ORIGENS DOS RECURSOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 
conta das fontes de recurso conforme codificado para o exercício, como segue: FICHA nº 19, CD nº 
3.3.90.40.00-01, Funcional Programática nº 04.122.0002-2.005, MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES  
ADMINISTRATIVAS, FICHA nº 92, CD nº 3.3.90.40.00-01, Funcional Programática nº 12.361.0007-2.017, 
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL e FICHA nº 154, CD nº 3.3.90.39.01-01, Funcional Programática nº 
10.301.0014-2.025, MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Sem que a ela se limite sua 
responsabilidade, será da CONTRATANTE responsável pelos seguintes itens: 
 
7.1 - Efetuar os pagamentos na forma prevista neste contrato, exceto quando constatados motivos que 
demonstrem que os serviços não estão de acordo com as devidas especificações técnicas, mesmo 
acompanhados da Nota Fiscal, mediante termo de rejeição do Objeto do Contrato, lavrado pelo Departamento 
competente; 
 
7.2 - Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente credenciados, nas dependências da 
CONTRATANTE, para fins de execução dos serviços. 
 
7.3 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços e interromper 
imediatamente o mesmo, se for o caso. 
 
7.4 - Prestar os esclarecimentos à CONTRATADA, referentes ao objeto do contrato. 
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7.5 - Rejeitar a prestação dos serviços realizados por terceiros em nome da CONTRATADA, sem comunicação 
e autorização prévia da CONTRATANTE. 
 
7.6 - Manter livre acesso aos técnicos da CONTRATADA, por ocasião das intervenções técnicas. 
 
7.7 - Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços. 
 
7.8 - Designar técnico(s) devidamente capacitado(s) para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto. 
 
7.9 - Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos sistemas licenciado, incluindo: 
 

7.9.1 - Assegurar a existência e manutenção de condições técnicas adequadas à instalação, 
configuração e utilização das instalações dos sistemas licenciados. 
 

7.9.2 – Realizar e manter em sua posse backup adequado e atualizado para satisfazer às necessidades 
de segurança de suas informações, assim como “restart” e recuperação no caso de falha dos equipamentos. 

 
7.9.3. – Assegurar a efetiva utilização dos serviços contratados pelos setores correspondentes; 
 
7.9.4 - Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA quando da realização das intervenções técnicas 

(“in loco” ou “remoto”), desde que agendadas previamente, visando otimizar os trabalhos. 
 
7.10. Providenciar a publicação resumida do instrumento de contrato e aditamento(s), se ocorrerem. 
 
7.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função 
da execução do objeto durante o prazo contratual. 
 
7.12. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA. 
 
7.13. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado pela 
Prefeitura. O representante da contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA, sem que 
a ela se limitem: 

  
8.1. - Entregar o objeto licitado conforme especificações deste contrato e em consonância com o edital e a 
Proposta de Preço apresentada pela mesma. 
 
8.2. - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE. 
 
8.3 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato.  
 
8.4 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais, 
trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, não se obrigando a 
CONTRATANTE a fazer-lhe restiruições ou reembolsos de qualque valor despendido com este pagamento. 
 
8.5 - Estar ciente de que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço 
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executado em desacordo com o explicitado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 
 
8.6 - A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da 
CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às 
observações, exigências, recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 
 
8.7 - A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa causar a 
terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a CONTRATANTE pelo ressarcimento. 
 
8.8 - A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte, decorrentes deste 
contrato, sem prévia autorização da Contratante. 
 
8.9 - Caberá à licitante responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento. 
 
8.10 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os motivos de ordem técnica que 
impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos no presente edital. 
 
8.11 - Executar o objeto deste certame, de acordo com as melhores técnicas e com pessoal qualificado. 
 
8.12 - Manter pessoal técnico qualificado para atendimento da CONTRATANTE, a fim de prevenir problemas no 
banco de dados, resguardando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades, sendo que tal atendimento 
poderá ser via telefone, modem (e-mail/internet) e, em último caso, pessoalmente. 
 
8.13 - Disponibilizar no mínimo 2 (dois) técnicos especialistas nos softwares objeto deste termo, para atuar no 

ambiente tecnológico da Prefeitura Municipal em horário comercial para atendimento de suporte e manutenção 

de sistema e treinamentos necessários. 

8.14 - Desenvolver todos os serviços constantes do ANEXO I do Edital, bem como cumprir com o cronograma 
de execução dos serviços. 

 
 8.15 – Manter atualizadas perante o Contratante, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor, na forma da Lei 
9.854, de 27/10/1999. Assume, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada 
documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais; 
 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos 
tributos relacionados com a prestação licitada; 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto 
licitado. 
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e) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso não 
conste na certidão de regularidade da Fazenda Nacional, item c; 
 
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos 
de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011; 

 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos 
previstos no 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, ficará(ão) sujeito(s) às seguintes penalidades, que serão 
aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa: 
 
I) advertência; 
 
II) Multa, que será aplicada da seguinte forma,: 

 
a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao 

descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado; 
 
b) Multa de 10% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução parcial; 
 
c) Multa de 15% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total; 

 
III) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; e 
 
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser: 
10.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
10.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
que demonstrada conveniência para a Administração. 
10.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências 
previstas em Lei. 
10.4. Em casos de rescisão administrativa prevista nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, fica reconhecido todos os 
direitos da contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO: 
 
11.1 - Fica entendida por manutenção, como sendo a obrigação de se manter os sistemas de acordo com as 
especificações do termo de implantação, sendo de competência da CONTRATADA: 
11.1.1 - Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de funcionamento dos 
mesmos. 
11.1.2 - Assistência na operação dos sistemas. 
11.1.3 - Orientação e treinamento aos usuários dos sistemas. 
11.1.4 - Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de energia, falha do 
equipamento ou falha de operação, desde que a CONTRATANTE mantenha Backups adequados para satisfazer 
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as necessidades de segurança. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNGA – DO SIGILO: 
 
12.1 - A CONTRATANTE considera o desenvolvimento do programa de que trata o objeto aqui referenciado 
como informações e segredos comerciais da CONTRATADA, independente do fato que qualquer subconjunto 
dos mesmos, seja ou possa ser, validamente protegido por registro de propriedade autoral ou industrial. 
12.2 - As partes, por este instrumento, garantem que os indivíduos que terão acesso aos programas deste 
contrato, terão conhecimento da substância da Cláusula de sigilo aqui assegurada. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba - SP, com a 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir possíveis dúvidas oriundas 
deste Contrato e que não possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes, e os casos aqui omissos 
serão supridos pela lei 8.666/93, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e 
demais normas pertinentes ao caso. 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e para um único efeito, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, o comprometendo-se as partes a 
cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em Juízo ou fora dela. 

 
 

ROBERTO DONÁ 
Prefeito Municipal 

 
 

BENEDITO FRANCISCO SOARES 
Diretor do Departamento de Administração 

 
 
 

ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA 
Diretora do Departamento de Educação e Cultura 

 
 
 

VALDETE APARECIDA MIGUEL 
Diretora do Departamento de Saúde 

 
 
 

ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 
ROBERTO ALVES 
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ANEXO IX  
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATO) 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP. 

CONTRATADA: ASP TECNOLIGIA DE SISTEMAS LTDA.  

CONTRATO: 065/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, POR PRAZO 
DETERMINADO, DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS: GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RECEITAS MUNICIPAIS, ISS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 
SANEAMENTO, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES, MATERIAIS, PROCESSOS DIGITAIS, 
CEMITÉRIO, BANCO DE LEIS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, GESTÃO DE 
BACKUP, CARTA DE SERVIÇOS E APLICATIVO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
 
ADVOGADO: FÁBIO CARLOS BORACINI MORETTI; OAB Nº 287.003/SP;  

E-MAIL: procuradoria@saaracangua.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos 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, 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até 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. 

 

SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

mailto:procuradoria@saaracangua.sp.gov.br


Município de Santo Antônio do Aracanguá 
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 

  

Contrato nº 065/2021 - Pregão Presencial nº 030/2021 – Licença de Usos de Sistemas de Informática 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

CPF: 705.037.708-25  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA OU 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF: 705.037.708-25  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF: 705.037.708-25  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
CPF: 165.532.128-56  
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Nome: BENEDITO FRANCISCO SOARES 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CPF: 057.741.408-90 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: VALDETE RODRIGUES MIGUEL 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
CPF: 048.306.248-09 
Assinatura:______________________________________________________ 
 

Pela contratada: 

Nome: ROBERTO ALVES  

Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR 

CPF: 131.047.038-33 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

 
Nome: ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
CPF: 165.532.128-56  
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Nome: BENEDITO FRANCISCO SOARES 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CPF: 057.741.408-90 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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Nome: VALDETE RODRIGUES MIGUEL 
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
CPF: 048.306.248-09 
Assinatura:______________________________________________________ 
 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X 

CONTRATO Nº 065/2021 

PROCESSO Nº 1771/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 

 

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL  

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ 

 

Nome: ROBERTO DONÁ 

Cargo: PREFEITO 

CPF:  705.037.708-25 

Período de gestão:  2021 A 2024 

 

Nome: ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA 

Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CPF:  165.532.128-56 

Período de gestão:  2021 A 2024 

 

Nome: BENEDITO FRANCISCO SOARES 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CPF:  057.741.408-90 

Período de gestão:  2021 A 2024 

 

Nome: VALDETE APARECIDA MIGUEL 

Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CPF:  
048.306.248-09 
 

Período de gestão:  2021 A 2024 

 

Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 
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 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP 

– CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 

 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, 

conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” ora 

anexada (s). 

 

Santo Antônio do Aracanguá, 03 de Novembro de 2021. 

 

 

SERGIO DOMINGOS DA SILVA 
Diretor do Departamento de Licitação 


