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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO N° 9.457/19 

PROCESSO Nº 66.189/17  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/19 

 

CONTRATO PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS 

FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA GED PRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES 

LTDA. 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça das 

Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste 

ato representado pelo Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de 

maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa GED PRIME 

SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, estabelecida na cidade de Marília - SP, na Rua Maestro Silvio de Souza, nº 32, Jd. Cavallari, CEP: 

17.526-390, inscrita no CNPJ sob nº 18.915.688/0001-03, e-mail: gedprime@gmail.com, telefone (14) 3451-2440 / 99818-4485, daqui em diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pela Sra. ELIS REGINA RIBEIRO PIAÇA DA SILVA, portadora do RG nº 

30.825.035-7 e CPF nº 268.277.988-36. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto 

quanto pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2.002 e cláusulas e condições do Edital de Licitação nº 212/19 do Pregão Eletrônico nº 

173/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 66.189/17. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 66.189/17, a 

prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAURU COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-

BRASIL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, melhor descrito no 

Anexo I do Edital nº 212/19. 

 

1.2. A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das 

partes, nos termos do art. 57, II e §1º da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PRAZO 

 

2.1. Para a digitalização dos processos, a CONTRATADA deverá prestar os serviços nas suas próprias dependências, fornecendo 

mão de obra exclusiva especializada e todos os equipamentos, mobiliários, softwares e materiais necessários para suporte e completa execução dos 

serviços. 

 

2.2. Todo o manejo, guarda, estoque, transporte, movimentação dos documentos são de responsabilidade da CONTRATADA, 

devendo a mesma empregar todas as medidas de sigilo, segurança e integridade virtuais e físicas necessárias. 

 

2.3. O serviço de digitalização deverá ser realizado por equipamentos e materiais em perfeito estado de funcionamento, de forma a 

garantir a qualidade das imagens digitais geradas. 

 

2.4. O processo de digitalização dos documentos objeto deste contrato deverá ser realizado em 06 (seis) fases (Higienização, 

Organização, Digitalização, Inspeção, Indexação e Acondicionamento do Físico), conforme abaixo: 

 

2.4.1. Higienização: remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de trinchas, escovas macias, pincel e flanelas 

de algodão, remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como prendedores metálicos, grampos, clips, insetos, 

elásticos, barbantes, e outros agentes, que provocam a deterioração dos documentos. Sendo constatada a existência de fita 

adesiva em uma das folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente digitalizar a página após a reprodução do original por 

fotocópia; 

 

2.4.2. Organização: classificar cada prontuário de servidor de acordo com sua trajetória do início do exercício a seu 

encerramento sendo: 

 

a) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das tarefas tais como 

desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, rasgadas e agrupamento destes; 

 

b) Seleção das peças para digitalização e armazenamento em localização física adequada e previamente 

preparada para tal finalidade. 
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2.4.3. Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças processuais”) e não deverão ser 

digitalizadas páginas vazias, em branco, ou informações não identificáveis, observando rigorosamente as fases abaixo: 

 

a) Digitalização dos documentos que consiste na configuração do processo de digitalização (definição de 

parâmetros de cor (bitonal ou escala de cinza ou colorido, conforme originais), contraste, resolução (utilizando 

software apropriado) entre outros). 

 

2.4.4. Inspeção: Inspecionar as imagens digitalizadas, conferências das quantidades do prontuário físico com o digital, 

observações de páginas cortadas, sobrepostas, ilegíveis, escuras ou qualquer informação relevante que leve a condições do 

documento físico sendo: 

 

a) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação de filtros 

(contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o original, devendo a 

CONTRATADA digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem para atingir a fidelidade dos documentos 

originais apresentados pelo CONTRATANTE, além de devolvê-los em seu fiel estado físico, tudo isso sem 

acréscimo no quantitativo diário produzido. 

 

2.4.5. Indexação: a CONTRATADA deverá fornecer algum tipo de busca das informações em conformidade com a Lei 

Federal nº 12.682, de 9 de julho de 2.012 art. 4º, sendo: 

 

a) Inserção de índices de busca e localização da seguinte forma: CPF, individualizados em pastas próprias, 

seguindo os moldes do item 7.6 do Anexo I do Edital n° 212/19; 

 

b) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF, aptos a serem 

importados através de upload para servidores localizados no DATACENTER do Município e acessados através de 

software fornecido pela CONTRATADA. 

 

2.4.6. Finalização (acondicionamento dos arquivos físicos): 

 

2.4.6.1. Conclusão: 

 

a) Manter na pasta do servidor amarrado com barbante 100% (cem por cento) algodão; 

 

b) Conferência das páginas; 

 

c) Ordenação cronológica das folhas; 

 

d) Conferência dos processos recebidos para digitalização; 

 

e) Manter a organização realizada na organização para digitalização; 

 

f) Acondicionamentos dos documentos em caixas próprias de polipropileno; 

 

g) Devolução dos documentos aos seus locais de origem. 

 

2.5. Deverá a CONTRATADA atender aos requisitos de Autenticação de Mídias Digitais com Assinatura ICP – Brasil. 

 

2.6. Os processos de que trata este contrato encontram-se armazenados na Secretaria Municipal da Administração, tendo o total 

aproximado de 6.446 (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis) prontuários, acondicionados atualmente em aproximadamente 1.519 (um mil, 

quinhentas e dezenove) caixas, com uma média aproximada de 1.300 (um mil e trezentas) folhas cada caixa, sendo aproximadamente 20% (vinte 

por cento) destas folhas frente e verso, estimando-se o total de aproximadamente 2.369.640 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, 

seiscentas e quarenta) digitalizações. 

 

2.7. A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes metas de produtividade, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis: 

 

2.7.1. Efetuar o serviço em 04 (quatro) LOTES, sendo que cada lote correspondera a aproximadamente 380 (trezentas e 

oitenta) Caixas; 

 

2.7.2. Prazo máximo de 03 (três) meses para executar cada lote, mediante emissão da ordem de serviços pelo 

CONTRATANTE. 
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2.8. A CONTRATADA deverá emitir no último dia de cada mês de prestação dos serviços relatórios do número de digitalizações, 

entregando-os ao gestor de contrato para conhecimento e acompanhamento das respectivas metas. 

 

2.8.1. Os relatórios deverão ser emitidos considerando como “folha digitalizada” aquela que foi passível de indexação. 

 

2.9. Os serviços deverão ser executados em até 12 (doze) meses corridos a contar do recebimento da ordem de serviço, sendo 40% 

(quarenta por cento) das digitalizações a serem feitas no ano de 2.019 e 60% (sessenta por cento) no ano de 2.020. 

 

2.9.1. A partir do recebimento da ordem de serviço, em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá iniciar os 

trabalhos. 

 

2.10. Os serviços deverão ser entregues, conforme definido neste contrato, no Paço Municipal Secretaria Municipal da 

Administração, Praça das Cerejeiras, 2º Andar, Vila Noemy, Bauru – SP, aos cuidados do Gestor do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: TREINAMENTO 

 

3.1. A CONTRATADA deverá fornecer, sem qualquer tipo de ônus para o CONTRATANTE, treinamento para 30 (trinta) 

usuários utilizadores do software fornecido. 

 

3.2. O treinamento deverá ser na cidade de Bauru, estado de São Paulo, em local a ser informado pelo CONTRATANTE, com 

carga horária mínima de 04 (quatro) horas. 

 

3.3. Os treinamentos deverão ser feitos quando já houver a estrutura virtual disponível para consulta com os dados do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade do serviço em conformidade com os padrões e normas aplicadas à espécie 

e a substituição no caso do mesmo, se constatado que foi prestado em desconformidade com a proposta ou quando o mesmo não corresponder ao 

descrito no Anexo I do Edital n° 212/19. 

 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelando a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE no prazo de até 07 (sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo de 

recusa, mantido o preço inicialmente registrado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do CONTRATANTE no prazo de até 07 (sete) dias úteis após a notificação por escrito/recebimento do termo de 

recusa, mantido o preço inicialmente registrado. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, compromete-se a: 

 

5.1.1. Atender a todas as condições descritas no presente Edital, Termo de Referência (Anexo I do Edital n° 212/19) e 

respectivo contrato; 

 

5.1.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório durante toda a vigência do 

contrato; 

 

5.1.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, 

impostos, comerciais  e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 

vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE, conforme disposto no art. 71 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 
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5.1.4. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os 

danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no exercício de suas 

atividades, vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao CONTRATANTE; 

 

5.1.5. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias à execução dos serviços, pagando os emolumentos 

prescritos por Lei e observando as Leis, regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer 

formalidades e o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força 

dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública; 

 

5.1.6. Durante e após a vigência do contrato, obriga-se a manter ao CONTRATANTE à margem de quaisquer ações 

judiciais, reivindicações ou reclamações, seja a que título for sendo a CONTRATADA, em qualquer circunstância, neste 

particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que o CONTRATANTE venha 

a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

 

5.1.7. Não ceder ou transferir o objeto deste contrato, exceto parte acessória, mediante prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito, do 

CONTRATANTE;  

 

5.1.8. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto do contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 

 

5.1.9. Dar ciência, imediatamente e por escrito, ao CONTRATANTE, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

5.1.10. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos serviços realizados e, também, das 

demais informações internas do CONTRATANTE, a que tiver acesso e conhecimento; 

 

5.1.11. Não deixar de executar qualquer atividade, necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, 

mesmo sob pretexto de não ter sido executado, anteriormente, qualquer tipo de procedimento; 

 

5.1.12. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pelo CONTRATANTE sobre os serviços contratados, bem como 

fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Edital; 

 

5.1.13. Elaborar e apresentar documentação técnica dos serviços executados, nas datas aprazadas, visando homologação da 

mesma pelo CONTRATANTE; 

 

5.1.14. Apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidos de forma automatizada pelo software 

de gerenciamento de digitalização; 

 

5.1.15. Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados; 

 

5.1.16. Providenciar a substituição, imediata, dos profissionais alocados ao serviço, que não possuam a qualificação 

mínima exigida, ou por solicitação do CONTRATANTE, devidamente justificada; 

 

5.1.17. Implementar rigorosa gerência de contrato com observância a todas as disposições de serviços constantes deste 

Edital; 

 

5.1.18. Responsabilizar-se pelas licenças de uso de todos os softwares, drives, banco de dados e sistemas operacionais 

instalados em seus equipamentos utilizados para a completa execução dos serviços até sua finalização; 

 

5.1.19. Disponibilizar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE o prontuário digitalmente ou encaminha-lo 

fisicamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo esse prazo ser prorrogado formalmente conforme 

conveniência do CONTRATANTE. 

 

5.2. O CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, compromete-se a: 

 

5.2.1. Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto do presente contrato, 

permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as 

normas internas do CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, 

trânsito e permanência em suas dependências; 
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5.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente contrato, sob o aspecto quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

 

5.2.3. Comunicar, prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto, podendo recusar o recebimento, caso 

não esteja de acordo com as especificações e condições previstas no presente contrato e Anexo I do Edital n° 212/19, 

estabelecendo prazos para o saneamento das anormalidades e correções devidas; 

 

5.2.4. Fornecer, à CONTRATADA todo tipo de informação interna, essencial à realização dos serviços; 

 

5.2.5. Conferir a digitalização gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto, quando a 

mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos; 

 

5.2.6. Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste contrato e 

Anexo I do Edital n° 212/19; 

 

5.2.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão realizados pelo grupo de trabalho do CONTRATANTE, 

sob a coordenação e supervisão do Gestor do contrato. 

 

6.2. O Gestor do contrato, juntamente com o seu grupo de trabalho, fornecerão à CONTRATADA qualquer tipo de informação 

interna essencial à realização dos serviços. 

 

6.3. Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA estará sujeito à avaliação técnica, sendo homologado quando estiver de 

acordo com o padrão de qualidade exigido pelo CONTRATANTE. 

 

6.4. Todo e qualquer produto gerado pela CONTRATADA, incluindo-se documentação, deverá sempre passar por um 

procedimento de entrega e aceite pelo gestor do contrato. 

 

6.5. Os casos não previstos neste contrato serão decididos de acordo com as disposições legais pertinentes à matéria.  

 

6.6. Para avaliar a execução dos serviços, o Gestor do contrato e sua equipe farão regularmente diligencias até o local onde os 

prontuários estarão localizados e onde os serviços estarão sendo executados. 

 

6.6.1. Será feito um relatório no ato da diligencia, onde constará a avaliação da visita; 

 

6.6.2. Caso seja constatado irregularidades, as mesmas serão apontadas no relatório, ficando a CONTRATADA obrigada 

a apresentar justificativas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e resolução das irregularidades em até no máximo 07 

(sete) dias úteis a partir da notificação do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO  

E FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento do valor total de R$ 213.267,60 (duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) será 

efetuado, após a prestação dos serviços, mensalmente com base no preço unitário de R$ 0,09 (nove centavos), até o 30º (trigésimo) dia corrido, a 

contar da entrega da nota fiscal atestada na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade 

mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

7.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais da quantidade de imagens geradas produzidas 

de forma automatizada pelo software de gerenciamento de digitalização. 

 

7.3. Os valores para pagamento referente as digitalizações executadas serão limitados, calculados da seguinte forma: 

 

7.3.1. Pagamento de 40% (quarenta por cento) do total das digitalizações no ano de 2.019; 

 

7.3.2. Pagamento de 60% (sessenta por cento) do total das digitalizações no ano de 2.020. 
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7.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa será devolvida à CONTRATADA e o 

pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. 

 

7.4.1. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

7.5. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto neste contrato. 

 

7.5.1. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, 

ou com a proposta, o Gestor do CONTRATANTE notificará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de 

recebimento, e ficando suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. 

 

7.6. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 

centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

7.7. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

7.8. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

7.9. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista a CONTRATADA deverá 

providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

7.10. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 7.9, implicará na rescisão do contrato firmado. 

 

7.11. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos termos 

do previsto no item 7.10. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

8.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o direito 

de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato descumprido, além das 

demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 

quais sejam: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 8.1; 

 

8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com 

prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

8.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

8.2. Os documentos que durante o processo de preparação e/ou digitalização venham a ser rasurados, rasgados ou, por qualquer 

outra forma, inutilizados, serão indenizados pela CONTRATADA de acordo com o seguinte regramento: 

 

a) Documento rasurado: indenização equivalente a 100 (cem) vezes o valor da respectiva digitalização; 

 

b) Documentos rasgados: indenização equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor da respectiva digitalização; 

 

c) Documento inutilizado definitivamente ou extraviado: indenização equivalente a 1.000 (um mil) vezes o valor da 

respectiva digitalização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. n° 9.457/19 

 

 

8.3. O montante das multas e/ou indenizações poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA NONA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste contrato a Secretaria Municipal da Administração, que 

terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

 

9.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestor do contrato o Sr. MARCOS BARBOSA PAES e como Suplente a Sra. 

ROSEMEIRE LOPES PINTO, servidores vinculadas a Secretaria Municipal da Administração. 

 

9.3.  Ao Gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá às atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

10.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera judicial, 

rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas, em quaisquer 

hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido Processo legal. 

 

10.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais 

normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

10.3. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, 

fica eleito o Foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru, 07 de agosto de 2.019. 

 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

ELIS REGINA RIBEIRO PIAÇA DA SILVA 

GED PRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME:  

RG:      RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: GED PRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.457/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 66.189/17, a prestar ao 

CONTRATANTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, COM 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 

212/19. 

 

 

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 1.993, 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 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. 

 

 

 Bauru, 07 de agosto de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Marcos Barbosa Paes 

Cargo: Agente de Administração 

CPF: XXXXXXXX  RG: XXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXX 

Endereço residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal:XXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 

E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Elis Regina Ribeiro Piaça da Silva  

Cargo: Representante Legal 

CPF: 268.277.988-36 RG: 30.825.035-7 

Data de Nascimento: 10/10/1977 

Endereço Residencial completo: Rua Maestro Silvio de Souza, nº 32, Jd. Cavallari, Marilia/SP, CEP 17.526-390 

E-mail institucional: gedprime@gmail.com 

E-mail pessoal: elispiaca@gmail.com 

Telefone(s): (14) 3451-2440 / 99818-4485 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

ELIS REGINA RIBEIRO PIAÇA DA SILVA 

GED PRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 

gedprime@gmail.com 

mailto:marcospaes@bauru.sp.gov.br
mailto:marcospaes@live.com
mailto:gedprime@gmail.com
mailto:gedprime@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: GED PRIME SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.457/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 66.189/17, a prestar ao 

CONTRATANTE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COM 

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, COM 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 

212/19. 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, n° 4-50, Vila Santa Clara 

CEP: 17.014-050 

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou 

cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 


