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Processo Administrativo: 7.764/2021, na Prudenprev sob nº 209/2021 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Pregão presencial nº 001/2021 
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de censo 

previdenciário dos servidores ativos e inativos e seus dependentes 
vinculados ao instituto de previdência do município de Presidente Prudente. 

 

 

 

CONTRATO n. 004/2022 

 

 

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA AGENDA 

ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA 

LTDA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CENSO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES 

ATIVOS E INATIVOS, E SEUS DEPENDENTES 

VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 1°, DA LEI FEDERAL Nº 

10.520/02 - PROCESSO Nº 7.764/2021. 

 

 

I – INTROITO 

 

O presente instrumento rege-se fundamentalmente pela Lei Federal nº 10.520/02, 

subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que instituem normas 

para Licitações e contratos da Administração Pública e dão outras providências, 

estando vinculado ao Processo Administrativo nº 7.764/2021, e, ainda, todos os 

documentos que compõem (descrição do objeto, proposta, etc.) consideram-se 

parte integrante do ajuste, bem como todos os anexos, independentemente de 

transcrição, que nortearão a execução contratual. 
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II – DAS PARTES 

 

a) De um lado, na condição e doravante simplesmente denominada 

CONTRATANTE a PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município de 

Presidente Prudente, pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei 

Complementar Municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ n. 04.794.805/0001-05, 

com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente Prudente, 

SP, CEP. 19.015-150, fone (18) 3222-7880, neste ato representado por seu 

Superintendente - Senhor Alexandre de Barros Marini, CPF 245.460.078-17, 

RG 23.022.654-1, que pode ser encontrado no mesmo endereço 

supramencionado. 

 

b) De outro lado, na condição e doravante simplesmente denominada 

CONTRATADA, a Empresa AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E 

INFORMÁTICA LTDA, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à 

Rua Barão de Melgaço, 3988, bairro Centro Norte, CEP. 78.005-300, fone (65) 

3322-3400, inscrita no CNPJ sob o nº 00.059.307/0001-68, neste ato 

representada por Edson Jacintho da Silva, CPF nº 270.339.291-53, RG nº 

0249906-1. 

 

III - DO OBJETO   

 

CLÁUSULA 1ª: De acordo com o Processo Administrativo n° 7.764/2021, a 

CONTRATADA obriga-se a realizar serviços relativos ao Censo Previdenciário 

dos servidores ativos e inativos, e seus dependentes, vinculados ao Instituto de 

Previdência Municipal de Presidente Prudente - PRUDENPREV, conforme 

especificações técnicas mínimas descritas no Anexo I, parte integrante do Edital 

do Pregão nº 001/2021. 
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CLÁUSULA 2ª - Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos 

os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do 

Edital do Pregão Presencial nº 001/2021, bem como a proposta da 

CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo nº 7.764/2021. 

 

CLÁUSULA 3ª - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá 

oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se 

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam 

prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 

deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, 

que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

IV – DA DURAÇÃO E PRAZO 

 

CLÁUSULA 4ª – A CONTRATADA cumprirá o contrato observando o prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, se necessário, a critério da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 5ª - Deverá ser respeitado o cronograma de execução previsto no 

Anexo X, de forma a assegurar que no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data da assinatura do contrato, toda a base de dados coletada esteja 

atualizada nos sistemas da Prudenprev. 

 

V- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA 6ª - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços 

prestados quanto ao objeto deste contrato, em moeda nacional, a importância R$ 

491.000,00 (quatrocentos e noventa e um mil reais). 
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CLAUSÚLA 7ª – A CONTRATANTE obriga-se a manter suas condições de 

qualificação durante o decorrer da execução contratual, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas.  

 

CLÁUSULA 8ª – O valor acima mencionado, já fixado em real, não sofrerá 

qualquer outro tipo de correção monetária. Somente será admitida revisão de 

preços nos casos em que fatores supervenientes devidamente comprovados pela 

CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE, determinem o desequilíbrio 

econômico e financeiro do contrato.  

 

CLÁUSULA 9ª – Os pagamentos serão realizados em três etapas, 

condicionadas à entrega dos produtos previstos no Anexo I e Anexo X do Edital 

do Pregão nº 001/2021, após a conferência pela CONTRATANTE. A primeira 

etapa, correspondente a dez por cento (10%) do valor total após a aprovação do 

plano de projeto com cronograma de execução e após o fornecimento do 

certificado do licenciamento e instalação da solução em nuvem, que deverá 

ocorrer em, no máximo, 30 (trinta) dias consecutivos contados da publicação do 

contrato de aquisição do licenciamento e implantação da solução. A segunda 

etapa, trinta por cento (30%) do valor total após ser concluído 50% (cinquenta 

por cento) da massa de segurados recadastrados. A terceira etapa, 

correspondente a sessenta por cento (60%) do valor total após a entrega dos 

relatórios finais e conclusão do Censo Previdenciário. 

 

CLÁUSULA 10ª – Após o aceite dos produtos, será solicitada a emissão da Nota 

Fiscal, que deverá ser enviada acompanhada de cópias autênticas das guias de 

recolhimento devidamente quitadas do INSS (GPS) e do FGTS (GFIP) do mês 

correspondente, e das respectivas Certidões Negativas de Débito (INSS e FGTS), 

sendo suspenso o pagamento caso a CONTRATADA não comprove a 

regularidade de suas atividades. 

 

CLÁUSULA 11ª – Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação 
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das respectivas notas fiscais/faturas de serviços, no prazo de 10 (dez) dias 

consecutivos contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

de cada etapa.  

 

CLÁUSULA 12ª - Os pagamentos, parcelas únicas ou mensais, serão 

efetivados, obrigatoriamente, por depósito bancário em conta a ser informada 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 13ª – O regime de execução do presente pacto é o de preço global. 

 

CLÁUSULA 14ª – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As despesas oriundas do 

presente contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional 

programática e categoria econômica: 04.122.0114.2.122 e 33903900 

 

VI – DO REGIME JURÍDICO CONTRATUAL 

 

CLÁUSULA 15ª – Nos termos da Lei, compete, como prerrogativa unilateral, à 

CONTRATANTE, quanto ao contrato ora entabulado: 

a) Fiscalizar-lhe a execução 

b) Aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do ajuste. 

 

VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA 16ª – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de acordo 

com a proposta apresentada no procedimento licitatório, Processo nº 7.764/2021 

– Pregão Presencial nº 001/2021, a qual, como todos os documentos da licitação 

e especificações da CONTRATANTE passa a fazer parte integrante do presente 

Termo de Contrato, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA 17ª - Atentará, principalmente, a CONTRATADA, no que forem 

aplicadas, às normas dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
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alterações, sendo-lhe terminantemente vedada a subempreitada, subcontratação, 

cessão ou transferência parcial ou total do presente ajuste, fato que, ocorrendo, 

causará a rescisão automática e incondicional do presente ajuste, arcando 

também, a responsável, com as demais sanções previstas na Lei Civil e Penal. É 

vedada a cessão de direitos relativos à presente avença. 

 

CLÁUSULA 18ª - A CONTRATADA sem prejuízo de sua responsabilidade 

comunicará por escrito à CONTRATANTE qualquer anormalidade que 

eventualmente apure ter ocorrido na prestação dos serviços que possam 

comprometer a sua qualidade. 

 

CLÁUSULA 19ª – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar 

à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do presente Termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA 20ª - Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou utilização de técnicas ou materiais inadequados. 

 

CLÁUSULA 21ª - A CONTRATADA não utilizará em nenhuma hipótese qualquer 

servidor da administração direta ou indireta da municipalidade, a partir da data da 

publicação do certame, nem mesmo em gozo de férias ou licença sob qualquer 

título. 

 

CLÁUSULA 22ª - É responsabilidade da CONTRATADA contratar e fornecer, sob 

sua exclusiva responsabilidade e sem qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE, todo pessoal necessário à prestação dos serviços, fornecendo-
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lhes o apoio técnico necessário, bem como os materiais, ferramentas, veículos e 

equipamentos necessários à execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA 22ª - A CONTRATADA responsabilizar-se-á moral e materialmente 

por seus empregados, ressarcindo prontamente qualquer dano ou prejuízo por 

eles causados nas instalações ou nos equipamentos da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 24ª - A CONTRATADA, através dos integrantes da equipe técnica, 

obrigam-se a desenvolver os trabalhos nos locais indicados pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 25ª – A CONTRATADA deverá manter pessoal uniformizado, 

identificado por meio de crachás, com fotografia recente. 

 

CLÁUSULA 26ª - A CONTRATADA não poderá divulgar, nem utilizar, em 

benefício próprio, quaisquer dados, informações, conhecimentos e resultados 

decorrentes da execução do objeto deste Contrato, mantendo-se sigilo sobre os 

dados e informações adquiridas na execução dos serviços, sendo expressamente 

vedado o fornecimento de cópias de relatórios, informações e documentos a 

terceiros sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 27ª - Nenhuma relação jurídico trabalhista, hierárquica e de 

subordinação, haverá entre o empregado da CONTRATADA e a 

CONTRATANTE, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA o 

pagamento dos salários/honorários devidos pela mão de obra empregada na 

execução dos serviços, bem como os demais encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, despesas de transporte, hospedagem ou alimentação. 

 

CLÁUSULA 28ª – Ficará a cargo da CONTRATANTE a ampla divulgação, em 

mídia oficial e social, visando a sensibilizar os servidores sobre a importância e a 

obrigatoriedade do cadastro consistente e atualizado. Os custos com a 
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operacionalização da campanha de divulgação, envolvidos os de produção e 

logística de distribuição, são de responsabilidade da PRUDENPREV, entretanto, 

outros meios poderão ser utilizados caso haja entendimento entre a 

CONTRATADA e a PRUDENPREV, de modo que o público alvo seja atendido 

com o menor custo despendido. 

 

CLÁUSULA 29ª - A CONTRATADA deverá oferecer treinamento para utilização 

do sistema aos servidores indicados pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 30ª - A CONTRATADA se compromete a comparecer às reuniões 

convocadas pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 31ª - A CONTRATADA deve estar ciente e obedecer às diretrizes da 

Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e do 

Decreto Municipal nº 30.328/2019, que aprova o Código de Ética na Prudenprev, 

disponibilizado no site http://www.prudenprev.com.br/publicacao/1280.pdf. 

 

CLÁUSULA 32ª - A CONTRATADA deverá disponibilizar postos de atendimento e 

de atendimento volante objetivando a entrega do Censo Previdenciário dentro do 

prazo definido, inclusive logística de acesso às áreas rurais e demais localidades 

no entorno da cidade de Presidente Prudente, na impossibilidade de o servidor, 

ativo ou inativo, deslocar-se até os postos de atendimento. Os serviços deverão 

ser prestados no Município de Presidente Prudente, podendo ser desenvolvidos 

na sede da PRUDENPREV, localizada à Avenida Washington Luís, 1345 – 

Centro, Presidente Prudente/SP, CEP: 19.015-150, ou nos postos de 

atendimento, no atendimento volante, dentre outros a ser designado pela 

CONTRATANTE. 

 

 

 

 

http://www.prudenprev.com.br/publicacao/1280.pdf
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VIII – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA 33ª – A CONTRATANTE deverá indicar servidores para o 

treinamento que será disponibilizado pela CONTRATADA sobre a utilização do 

sistema. 

 

CLÁUSULA 34ª – A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA, antes do 

início do Censo Previdenciário, arquivos contendo os dados previdenciários, no 

layout do software de gestão utilizado pelo PRUDENPREV, com a descrição dos 

respectivos layouts, com os dados cadastrais se já existentes, previdenciários e 

financeiros, dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas e dependentes, 

que serão utilizados na carga inicial do aplicativo a ser desenvolvido pela 

CONTRATADA para a realização do recadastramento. 

 

CLÁUSULA 35ª - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos trabalhos da 

CONTRATADA através de servidores designados por ato oficial, o que não 

reduzirá nem excluirá a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 

irregularidade, inclusive perante terceiros. 

Parágrafo único - Nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8666/93, fica 

designada a servidora Pamela Cristina de Sá Barreto, ocupante do cargo de 

escriturário, que será substituída pela servidora Bruna de Mendonça Trevizan, 

exercente do cargo de escriturário, em caso de impedimento do primeiro. 

 

IX – DA RESCISÃO CONTRATUTAL 

 

CLÁUSULA 36ª - Adotam CONTRATANTE e CONTRATADA, como motivos de 

rescisão da avença ora estatuída, o que expressamente determinam os artigos 77 

a 81 da mencionada Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, além das 

condições expressamente estipuladas no presente instrumento. 
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CLÁUSULA 37ª - Caso a CONTRATADA dê causa à rescisão sem justo motivo 

do ora contratado, obrigar-se-á a pagar uma multa de 20% (vinte por cento) do 

valor total deste contrato, obedecidos, no mais, os ditames dos artigos 86 a 88, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA 38ª - Se a culpa da rescisão for imputada exclusivamente à 

CONTRATADA, ficará esta, em caráter de pena, impedida de participar de 

licitações futuras, ficando ainda obrigada ao ressarcimento dos prejuízos a que 

der causa, nos termos do artigo 389 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

 

X – PRAZOS E CONDIÇÕES DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

CLÁUSULA 39ª - O início da execução do serviço contratado será imediato, a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao da assinatura do presente termo de 

contrato. 

 

CLÁUSULA 40ª - Os serviços de atendimento presencial contratados serão 

prestados nos locais indicados pela CONTRATANTE. 

 

XI – DA EXECUÇÃO CONTRATUTAL 

 

CLÁUSULA 41ª - Qualquer modificação na estrutura da CONTRATADA, tais 

como a transformação, fusão, cisão ou incorporação, somente motivará a 

rescisão do contrato quando lhe prejudicar a execução.  

 

CLÁUSULA 42ª - A critério exclusivo da CONTRATANTE as quantidades 

especificadas poderão ser alteradas para mais ou para menos até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) e nas mesmas condições contratuais, conforme 

estabelece o artigo 65, § 1°, da Lei Federal 8.666/93. 
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CLÁUSULA 43ª - Mantidas as demais cláusulas do presente ajuste, poderá haver 

prorrogação de prazo, assegurando a manutenção de seu equilíbrio 

econômico/financeiro, desde que enquadrado nas condições previstas no artigo 

57, § 1º, da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 44ª - Em caso de descumprimento pela inexecução total ou parcial 

do contrato, fica a CONTRATADA sujeita às penas do artigo 87 da Lei Federal 

8.666/93, a critério da CONTRATANTE. 

 

XII – DA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL 

 

CLÁUSULA 45ª - O contrato somente poderá ser alterado, por escrito, via 

aditamento, que se submeterá ao artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, e aos demais aplicáveis à espécie. 

 

XIII – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

CLÁUSULA 46ª - O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposições 

expressas na Lei Federal nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

XIV – DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA 47ª - A CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente estará 

sujeita à aplicação das sanções previstas nos artigos. 86, 87 e 88 da Lei Federal 

nº 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 10.520/2002, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte 

prejuízo para o serviço; 

b) Multa aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o que não impede, a 

critério da administração Municipal, a aplicação das demais sanções prevista na 
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Lei nº 8.666/93, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo 

para o serviço; 

c) Suspensão por, no mínimo, 01 (um) e, no máximo, 02 (dois) anos do direito de 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nas hipóteses e nos termos da 

Lei Federal 8.666/93; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei n. 

8.666/93. 

e) Caso a CONTRATADA se recuse a receber/retirar a Nota de Empenho, ser-

lhe-á aplicada à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, 

exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo de força maior, 

devidamente comprovada e acatada pela Administração Pública. 

F) Multa moratória correspondente a 1 % (um por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de expirado o prazo 

proposto para a conclusão do serviço, a partir do primeiro dia de inadimplência 

pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 48ª - Independentemente das sanções retro, a CONTRATADA ficará 

sujeita, ainda, à composição de perdas e danos causados à CONTRATANTE e 

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente 

diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na hipótese 

de as demais classificadas não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e 

prazos fixados pela inadimplente. 

 

CLÁUSULA 49ª - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº. 

8.666/93, com suas alterações. 
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XV – DOS CASOS OMISSOS 

 

CLÁUSULA 50ª - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 

8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito. 

XVI – DO FORO 

 

CLÁUSULA 51ª - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, as 

partes elegem o foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. 

 

XVII – DO ENCARRAMENTO 

 

CLÁUSULA 52ª - Por estarem assim, justas e concordes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, 

lidas e achadas conforme na presença de 2 (duas) testemunhas nomeadas e 

assinadas, na forma da lei, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 

 

Presidente Prudente, 3 de março de 2022. 

 

 

_______________________________ 

PRUDENPREV 

Contratante 

Alexandre de Barros Marini 

Superintendente 

CPF 245.460.078-17 

RG 23.022654-1 SSP/SP 

 

 

 

_____________________________________ 

AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

INFORMÁTICA LTDA 

Contratada 

Edson Jacintho da Silva 

Sócio administrador 

     CPF: 270.339.291-53; RG: 0249906-1 

p.p. Gláucio Francisco de Oliveira Cardoso 

CPF: 627.471.421-91; RG: 995519 SSP/MT

TESTEMUNHAS: 

 
 
___________________________ 
   Pamela Cristina de Sá Barreto     

     RG 44.090.367-1 SSP/SP                                                

________________________________                                       
   Alessandra Michelle Chagas Garcia  

           RG 41.125.054-1 SSP/SP 


	Presidente Prudente, 3 de março de 2022.

