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Prefeitura cCe Nlogi das Cruzes

CONTRATO N 76 DE 1DE AGOSTO DE 2016

P n3862615

Concorrencia n020215

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES E A

EMPRESA GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E

SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA
TENDO POR OBJETO SERVICOS DE

MODERNIZAAO E REESTRUTURAAO PARA A

GESTAO TRIBUTARIA TERRITORIAL E FISCAL DO

MUNICIPIO COM A PRESTAAODE SERVICOS DE

GEORREFERENCIAMENTO COM COBERTURA

AEROFOTOGRAMETRICA ORTOFOTOS E

MAPEAMENTO CADASTRAL PARA A FORMAAO
DO SISTEMA DE INFORMAQOES GEOGRAFICAS
CORPORATIVO SIG

Pelo presente Instrumento contratual integrado especialmente pelo Processo

Administrativo n38626 de 11 de setembro de 2015 de um lado o Municipio de Mogi das

Cruzes pessoa juridica de direito publico interno inscrito no CNPJMF sob n

46523270000188 com sede a Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n 277
Centro Civico nesta cidade doravante denominado simplesmente CONTRATANTE neste

ato representada pelo Prefeito Marco Aurelio Bertaiolli portador da CIRG n180837503e

inscrito no CPF sob n 09420275825e referendado pelo Secretario de Gestao Publica
Marcos Roberto Regueiro portador da CIRG n20417689e do CPF n10860695875e de

outro lado a empresa Geodados Geoprocessamento e Serviqos Aereos Especializados
Ltda inscrita no CNPJMF sob n03338574000162 com sede na Rua Inglaterra n 840
Vila Nossa Senhora de Fatima CEP 15015510 Sao Jose do Rio Preto SP neste ato

representada por Flavio GonValves Boskovitz portador da CIRG n39429817e do CPF n

46233660149 adiante denominada simplesmente CONTRATADA tem entre si justo e

avengado diante da minuta aprovada pela Procuradoria Geral do Municipio e nos termos do
determinado no processo acima mencionado celebram par forga do presente instrumento
Contrato de Prestaqao de Serviqos mediante as seguintes clausulas econdioes ACLAUSULA PRIMEIRA Objeto

11 Obrigase a CONTRATADA pelo presente Contrato serviqos de modernizaqao e

reestruturaqao para a gestao tributaria territorial e fiscal do municipio de Mogi das

Cruzes com a prestaqao de serviqos de georreferenciamento com cobertura

aerofotogrametrica ortofotos e mapeamento cadastral para a formagao do sistema de

informaqoes geograficas corporativo SIG tudo na forma do Edital de Concorrencia n
2015 e seus Anexos especificaqoes constantes do Termo de Referencia e demais elementos
que comp o Processo Administrativo n 3862615 os quais doravante ficam fazendo
parte integran deste instrumento contratual independente de transcrigao complementandoo
em tudo quant nao conflitar cmas normas legais que regem a materia para atender o art

SS XI da Lei deral n866 deeju ho de 1993 com suasaltragoes
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CONTRATO N 7616 FLS 2

CLAUSULA SEGUNDA Regime de execuVao

21 Os serviros objeto deste Instrumento serao realizados sob o regime de empreitada por

prego global

CLAUSULA TERCEIRA Fundamento legal

31 Na execugao dos servigos deverao ser observadas as disposigoes contidas no Termo

de Referencia na Planilha de Preos no Cronograma FisicoFinanceiro no Edital e seus

Anexos das disposigoes da Associagao Brasileira de Narmas Tecnicas ABNT e demais
nortnas aplicaveis a especie observando rigorosamente o estipulado neste Contrato e nos

elementos que o integram

CLAUSULA OUARTA Preo

41 Pagara o CONTRATANTE a CONTRATADA pelos servigos objeto do presente
Contrato os pregos unitarios discriminados no Quadro Orgamentario existente as fls 576 a

581 do Processo Administrativo n3862615 que integra este Instrumento os quais
integralizados perfazem o montante de R311682504 tres milhoes cento e dezesseis mil

oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos

CLAUSULA QUINTA Condioes de pagamento

51 A CONTRATADA devera apresentar requerimento proprio para solicitagao de

liberagao de pagamento em papel timbrado devidamente assinado e carimbado ate o 5

quinto dia util de cada mes

52 O pagamento sera efetivado ate o 15 decimo quinto dia util de cada mes

CLAUSULA SEXTA Reajuste

61 Os pregos nao sofrerao reajustes por forga das disposigoes consubstanciadas no 1 do

artigo 28 da Lei9069 de 29 de junho de 1995 a qual dispoe sobre o Plano Real

62 Os preros somente sofrerao reajuste apos o periodo de 12 doze meses na formada
Lei e atraves de indices setoriais Indice IPC FIPE ou outro indice que porventura o substit a
atraves de solicitaao do contratado devidamente instruida com os documentos

necessariosCLAUSULASETIMA Prazo

71 Os ios deverao ser iniciados em5cinco dias e concluidos no prazo de 12 doze
meses ambo contados a partir da expedigao da Primeira Ordem de Servigos pelo
COlRAT TE que nao sera superior a5cinco dias uteis da data de assin4tura do termo

conttatual J
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CONTRATO N 7616 FLS 3

72 Este Contrato podera ser prorrogado pelos prazos que se fizerem necessarios atraves

de Termo Aditivo proprio caso ocorra a necessidade e seja esta devidamente justificada e

comprovada em processo regular observada a legislaao propria em vigor

CLAUSULA OITAVA Recebimento dos servios

81 Os servios deverao ser prestados no prazo quantidades e na forma constante no

edital e seus anexos de maneira a atender as necessidades e contados da assinatura do

Contrato

82 A CONTRATADA obrigase a fornecer os servigos a que se refere o Contrato em

conformidade com as especificagoes descritas no Termo de Referencia

83 O CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte os serviqos executados em

desacordo com o contrato

84 A devolugao da garantia e o recebimento dos servigos objetivados nao isentara a

contratada das responsabilidades previstas na legislagao

CLAUSULA NONA Dotaqao

91 As despesas com a execugao de presente Contrato correrao a conta das dotaoes
consignadas no orgamento classificadas sobns

021801449039000412200351044011100000 FICHA 498
021801449039000412200351044071100000 FICHA 498

Fonte Contabil Operaao de Credito ImplantaaoProjeto PMAT II

CLAUSULA DECIMA Garantia

101 Conforme previsto no Edital a CONTRATADA prestou garantia de R 15584125
cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos
equivalente a5cinco par cento do valor do presente instrumento na forma da lei

102 Se por qualquer razao durante a execugao contratual for necessaria a prorrogagao d
prazo de validade da garantia de execugao do contrato a CONTRATADA ficara obrigada a

providenciar a renovagao da mesma nos termos e condigoes originalmente aprovados pelo
CONTRATANTE

103 A g tia de execugao do contrato ou o seu saldo se houver somente serao
devolvidos a C NTRATADA apos o cumprimento integral das obrigaCOes contratuais por
ela assumidas
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA Obrigaoes da CONTRATADA

111 Devera se responsabilizar pela execugao dos servigos objetivados observando

rigorosamente o estipulado neste Edital e seus anexos

112 Devera manter sempre em contato o responsavel tecnico em condigoes para eliminar

quaisquer duvidas ou alteragoes no transcurso da execugao dos servios juntamente com o

CONTRATANTE

113 Devera manter durante toda a execuao do contrato em compatibilidade com as

obrigaoes por ele assumidas todas as condioes de habilitagao e qualificagao exigidas na

licitaqao

114 Quando da ocorrencia de irregularidade de qualquer natureza devera comunicar por
escrito e por meio do Diario de Ocorrencias tao logo o fato seja percebido para que o

CONTRATANTE possa tomar as providencias devidas

115 Devera facilitar qualquer informagao aos agentes fiscalizadores do

CONTRATANTE

116 Devera manter as suas expensas mao de obra e tudo o mais que necessario for para a

completa e satisfatoria execugao dos servigos bem assim responsabilizandosepelos encargos
tributarios previdenciarios e o cumprimento das normas relativas a saude e a seguranga no

trabalho de seus empregados

117 Sera responsavel pela elaboraqao e implementaao de PCMSO PPRA SESMT ePPR
prevendo as condigoes e os riscos do trabalho

118 Devera fornecer aos seus empregados Equipamentos de Protegao Individual e

uniformes adequados como forma de impedir riscos a saude

119 Devera providenciar o fornecimento e a manutenao de um Diario de Ocorrencias
para langamentos nos locais dos servigos a saber

1191 As condigoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos

1192 As falhas nos servigos de terceiros nao suJeitas a sua ingerencia

1193 As consultas a fiscalizagao

1194 As datas de conclusao das etapas caracterizadas de acordo corn as Ordens de
Se i os expedidas ou cronograma aprovado pelo CONTRATANTE
f

rj1195 Os acidentes no decurso dos trabalhos
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1196 As respostas as interpelaoes dos agentes fiscalizadores do CONTRATANTE
e da firma autora do projeto

1197 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para os servios

1198 Outros dados ou informaoes que a juizo da CONTRATADA devam ser

objeto de registro

1110 E proibido a CONTRATADA na execuao dos servioso trabalho noturno perigoso
ou insalubre a menores de 18 dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 16

dezesseis anos salvo na condiao de aprendiz a partir dos 14 catorze anos conforme
estabelecido no inc XXXIII do art 7da Constituigao Federal de 1988 Lei n985499

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA Obrigaqoes do CONTRATANTE

121 Expedir as respectivas Ordens de Servigo

122 Solugoes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA cam

correspondencia simultanea para a autaridade superior

123 Determinar as restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA e sua equipe

124 Determinagoes de providencias para o cumprimento dos projetos e especificagoes

125 Outros fatos ou observagoes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da

fiscalizagao

126 Efetuar os pagamentos que forem devidos a CONTRATADA observadas as

condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA Sangoes

131 O descumprimento de quaisquer clausulas do instrumento contratual celebrado entre as

partes sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas nos artigos 87 e seguintes da Lei
Federal n866693 com suas alteragoes observadas quanto as multas as disposWoes dos
Decretos Municipais ns675906e1066310 o

132 As penalidades a que se refere o subitem anterior nao impedem que o

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique outras sango z

previstas na legislagao vigente

133 As m ltas serao descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execugao do Contrato ou

ainda quand for o caso cobradas judicialmente

i
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134 Pela inexecuao total ou parcial do Contrato o CONTRATANTE podera ainda
garantida previa defesa aplicar a CONTRATADA as sanoes previstas nos artigos 87 e 88 da
Lei Federal n866693com suas alteraroes

135 Pela inexecugao total ou parcial do contrato assegurara ao CONTRATANTE o direito

de dalo por rescindido mediante notificagao escrita entregue diretamente ou por via postal
com prova de recebimento nos termos do art 77 da Lei de Licitaoes assegurando o

contraditorio e a ampla defesa na forma do paragrafo unico do art 78 da Lei Federal n

866693com suas alteragoes

136 Fica a criterio do CONTRATANTE declarar rescindido opresente contrato nos termos

desta clausula ou aplicar as multas cabiveis

137 A CONTRATADA nao podera subempreitar totalmente os servWos sob pena de
rescisao do presente Tratandose de rescisao as partes obedecerao ao disposto nas clausulas
acima

CLAUSULA DECIMA QUARTA Alteraqao das condiqoes

141 Fica em qualquer hipotese reservada a possibilidade de alteragao das condigoes ara

contratadas face a superveniencia de leis ou normas federais disciplinando a materia

CLAUSULA DECIMA OUINTA Fiscalizaqao

151 A fiscalizagao dos servigos sera exercida pelo setor competente do
CONTRATANTE ao qual competira decidir sobre as duvidas ou questoes que surgirem no

decorrer dos servigos e que de tudo dara ciencia a autoridade superior a quP esta subordinado
tendo como gestor o servidor municipal Senhor Marcos Roberto Regueiro

CLAUSULA DECIMA SEXTA Acrescimos ou supressoes

161 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais os

acrescimos ou supressoes que se fizerem nos servigos dentro dos limites da Lei nos termos

do art 65 paragrafos 1 e 2 ressalvando quanto as supressoes o que dispoe o 2 inc II do

mesmo artigo Quanto as alteragoes contratuais estas obedecerao o que dispoe o inc I do
mesmo artigo

CLAUSULA DECIMA SETIMA Reserva

171 Foram emitidas a conta da dotagao orgamentaria especificada na clausula especifica
para atendimento das despesas inerentes ao presente Contrato as Natas de Reserva n

2061 o valor de31168220pela Secretaria de GestAo Publica

2002 o valor de425666544pela Secretaria de Gestao Publica
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172 No exercicio vindouro novas dotaoes serao previstas no oramento para o

atendimento das despesas restantes do presente Contrato

CLAUSULA DECIMA OITAVA Valor do Contrato

181 Dase ao presente Contrato o valor de R311682504 tres milhoes cento e

dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos para fins de direito referente
ao valor global da proposta da CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA NONA Foro

191 E competente o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes para o deslinde de todas as

questoes oriundas do presente Contrato

E por estarem certos e ajustados foi lavrado este instrumento em2duas vias
de igual teor e formd di tadas apenas no anverso assinada a ultima folha e rubricadas as

anter3cres ficando uma via com CONTRATANTE e a outra com a CONTRATADA tudo
na presnga das dnas teste unls abaix p4ra que surta todos os efeitos legais Eu Perci
AparecioGonalves ecretario de Governo o lavrei

PREFEITURA pE MOGI DA5 agosto de 2016

MARCOS ROBERTO REGUEIRO MARCO AURELIO BERTAIOLLI
Secretario de Gestao Publica Preeito de Mogi das Cruzes

a

VE5 YF9T

FLAVIO GON4ALVES BOSKOVITZ
Geodados Geoprocessamento e ServiosAereos Especializados Ltda

TESTEMUNHAS

d0lIJaseM ho Neusa Aiko Hanada rialvaRG 5118273 R6 99601035
CPF 12510548891 CPF 00411088840

SGovdzm
r
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ANEXO 10

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA4AO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

Contratante Municipio de Mogi das Cruzes

Contratada Geodados Geoprocessamento e Servigos Aereos Especializados Ltda
Contrato n 762016

Objeto Prestagao de servigos de georreferenciamento com cobertura aerofotogrametrica
ortofotos e mapeamento cadastral para a formagao do sistema de informaoes
geograficas corporativo SIG

Na qualidade de Contratante e Contratado respectivamente do Termo acima
identificado e cientes do seu encamiriharnento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
para fins de instrugao e julgamento damonos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitagao processual ate julgamento final e sua publicarao e se
for o caso e de nosso interesse para nos prazos e nas formas legais e regimentais exercer o

direito da defesa interpor recursos e omais que couber

Outrossim estamos CIENTES doravante de que todos os despachos e decisoes que
vierem a ser tomados relativamente ao aludido processo serao publicados no Diario Oficial
do Estado Caderno do Poder Legislativo parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n 709 de 14 de

janeiro de 1993 precedidos de mensagem eletronica aos interessados

Mogi das Cruzes 1 de agosto de 2016

MARCOS ROBERTO REGUEIRO MARCO AURELIO BERTAIOLLI
Secretario de Gestao Publica Prefeito Municipal
niarcosreLucirotcpmmccombr lt 1111aW V

FLAVIO GONCALVES BOSKOVITZ
Geodados Geoprocessamento e Servigos Aereos Especializados Ltda

odados y adcsccmAh3
SGovdzm

Av Vereador Narciso Yague Guimaraes 277 CentroIvI CEP 08780900 Tel47985032
Site wwwmogidascrures sp 7ov br EmaiL coPrratoa mih mmccombr Fax 47251056



E

ii

I
ftefeitura cCe blogi das Cruzes

i
u
ii

PYl2g95917

Concorrencia n020215

i TERMO ADITNO AO CONTRATO N 76 DE 1 DE

i AGOSTO DE 2016 CELEBRADO ENTRE O

MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA

j GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS
I AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA TENDO POR

OBJETO PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA
PARA SERVIOS DE MODERNIZACAO E

ii REESTRUTLJRACAO PARA A GESTAO
TRIBUTARIA TERRITORIAL E FISCAL DO

MUNICIPIO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE
a

GEORREFERENCIAMENTO COM COBERTURA

AEROFOTOGRAMETRICA ORTOFOTOS E

jI MAPEAMENTO CADASTRAL PARA A FORMAQAO
DO SISTEMA DE INFORMAQOES GEOGRAFICAS

j CORPORATIVO SIG
I
j Aos vinte e sete dias de ulho de dois mil e dezessete no Edificio Sede da

it Municipalidade situado naAvenida Vereador Narciso Yague Guimaraes 277 Centro Civico
nesta cidade compareceram as partes de um lado o Municipio de Mogi das Cruzes pessoa

il juridica de direito publico inscrito no CNPJMF sob n46523270000188 denominado

CONTRATANTE neste ato representado pelo Prefeito Marcus Vinicius de Almeida e

Melo portador da CIRG n187878699e do CPFMF n15646856833referendado nos

I terrnos do artigo 110 da Lei Organica do Municipio cc Decreto n 13513 de 13 de agosto de

i 2013 pelo Secretario de Gestao Publica MaYCOS RobeNto RegueiNO portador da CIRG n

20417689 e do CPF n 10860695875 e de outro lado a empresa Geodados

Geoprocessamento e ServiVos Aereos Especializados Ltda inscrita no CNPJMF sob n

i 03338574000162 com sede na Rua Inglaterra n 840 Vila Nossa Senhora de Fatima CEP

15015510 Sao Jose do Rio Preto SP neste ato representada por Flavio Gonvalves
Boskovitz portador da CIRG n39429817e do CPF n 46233660149 adiante

j denominada CONTRATADA os quais resolvem de comum acordo diante da minuta

aprovada pela Procuradoria Geral do Municipio nos termos do determinado no Processo n

i 2 59 17 proceder ao aditamento do Contrato n762016 sem incidencia de reajuste para

prorroga o do prazo de vigencia por4quatro meses a contar de 1de agosto de 2017

i i
RI
j Ficam expressamente ratificadas as demais clausu s briga es e condigoes

anteriorm nte pactuadas no instrumento original
r

f

1
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Aditivo ao Contrato n7616 fls 2
ii

E por estarem certos e ajustados foi lavrado este instrumento em2duas vias
a de igual teor e forma digitadas apenas no anverso assinada a ultima folha e rubricadas as

i anteri e ficando uma via com o CON TANTE e a outra com a CONTRATADA tudo
i na pr sen a das duas testemun s ab para que surta todos os efeitos legais Eu Marco
u

y AntnioP nto Soares Junior ecretario de Governo o lavrei

PREFEITL7RXaI S CRU ejulho de 20

ii
MA S ROBERTO REGUEIRO MARCUS MELO

ii ecretario de Gestao Publica Prefeitio de Mogi das Cruzes

i

i

FLAVIO GONCALVES BOSKOVITZ

j Geodados Geoprocessamento eServigos Aereos Especializados Ltda

i

i

i
ii
t

I
li

f
j

l
STEM S

Perci Aparecid Go alves Ri do A sto Barros Magalhaes
RG 15240 69 R 2 969378
PS476189 C F 598850802

u

ji SGovebm
r
1

i
j
i
i
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i TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

i

r
N

Contratante Municipio de Mogi das Cruzes

1 Contratada Geodados Geoprocessamento e ServiosAereos Especializados Ltda
Contraton 762016

q Objeto Prestaao de servigos de georreferenciamento com cobertura aerofotogrametrica
ortofotos e inapeamento cadastral para a formaqao do sistema de informaqoes
geograficas corporativo SIG

sj

i Na qualidade de Contratante e Contratado respectivamente do Termo acima
identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBLTNAL DE CONTAS DO ESTADO

ara fins de instru ao e ul amento damonosp jg por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitaqao processual ate julgamento final e sua publicagao e se

II for o caso e de nosso interesse para nos prazos e nas formas legais e regimentais exercer o

direito da defesa interpor recursos e omais que couber
i
II
ii

Outrossim estamos CIENTES doravante de que todos os despachos e decisoes que
vierem a ser tomados relativamente ao aludido processo serao publicados no Diario Oficial
do Estado Caderno do Poder Legislativo parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao

j Pau de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n 709 de 14 de
ja eir de 1993 precedidas de mensagem eletronica aos interessados

i
i
i

das Cruzes 27 d 017

i

ii T

a

j MAR OBERTO REGUEIRO MARCUS MELO
Seretario de Gestao Publica Prefeito de Mogi das Cruzesi mar8osre ueiroapmmccombr gabinetenapmmccombr

f

f FLAVIOGONALVES BOSKOVITZ
i Geodados Geoprocessamento e Servigos Aereos Especializados Ltda

1 eadadoskgeodadoscombri
ii

SGovebm
i
ii
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