Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
PROCESSO Nº 26.288/2020

PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 083/20.

CONTRATADA: RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

OBJETO:

PRESTAÇÃO

TREINAMENTO

E

DE

SERVIÇO

LICENCIAMENTO

DE
DE

IMPLANTAÇÃO,
USO

DE

INSTALAÇÃO,

SOFTWARE

PARA

GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA ESUS.

FUNDAMENTO: ART. 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

DATA DE ASSINATURA: 12/08/2020.

VALOR TOTAL: R$ 11.100,00 (ONZE MIL E CEM REAIS).
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
N.º 083/20, firmado entre a Prefeitura da
Estância de Atibaia e a empresa Rang
Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas
Ltda, no valor total de R$ 11.100,00 (onze mil
e cem reais), datado de 12/08/2020, conforme
Processo Administrativo n.º 26.288/2020.
De um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA – SP, inscrita no
C.N.P.J/MF sob o N.° 45.279.635/0001-08, situada na Avenida da Saudade, N.° 252,
Centro, na cidade de Atibaia, representada neste ato pela Secretária de Saúde, a Sra.
Maria Amélia Sakamiti Roda, portadora do RG nº 10.288.231-9 e CPF nº
055.486.528-93 doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro
lado, a empresa RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LTDA, com sede na Av. Francisco Perondi n° 127 – Sala 01 – Bairro Centro – Flor da
Serra do Sul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.286.537/0001-98, representada
pelo Sr. Rafael Nicolodi portador do R.G. n.º 5.362.828 e CPF sob o N.°
086.081.529-32, têm entre si como justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a prestação de serviço de implantação,
instalação, treinamento e licenciamento de uso de software para gerenciamento do
transporte sanitário integrado ao sistema E-SUS, conforme proposta e termo de
referência apresentado no Processo n.º 26.288/2020, que ficam fazendo parte
integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
ITEM

QTDE

UNID

DESC

1

12

SE

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.

2

1

SE

INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM SERVIDOR DO
MUNICÍPIO COM TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.
VALOR TOTAL

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$ 800,00

R$ 9.600,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00
R$ 11.100,00
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1. Trata-se de software de gestão de transporte de pacientes, com funcionalidade
de geração de roteiros de viagem (os roteiros devem permitir alterações de acordo
com solicitações do município), o roteiro de viagem deve conter minimamente data e
hora de saída da viagem, veículo e placa, motoristas (deve permitir a inclusão de mais
de um motorista por viagem), origem da viagem, destinos (deve permitir a inclusão de
mais de um destino por viagem), campo para marcação de km inicial e final,
identificação dos passageiros por nome, idade, CPF, telefone celular, local de saída,
local destino (o sistema deve permitir a inclusão de mais de um destino por
passageiro), hora de consulta no local destino, permitir a inclusão de acompanhante
(o sistema deve permitir a inclusão de mais de um acompanhante por passageiro);
2.2. O sistema ainda deve ter módulo de custos por viagem e veículo, sendo na
viagem permitido relacionar despesas de viagem como por exemplo, combustível,
alimentação, diária, e veículo sendo manutenções, mão de obra, lavagens
documentações etc;
2.3. O sistema deve realizar o aviso de vencimento de documentações;
2.4. O sistema deve realizar validação de CNH por veículo, só permitindo a seleção
de motoristas para a viagem de acordo com a CNH exigida pelo veículo;
2.5. O sistema deve permitir a gestão de locais destinos, acompanhamento de
veículos por histórico de rodagem, gerenciamento de horas extras dos motoristas;
2.6. O sistema deve conter relatórios de viagem por veículo, motorista, destino,
relatório de custos de viagens por veículo, viagens, motoristas.
2.7. O software deve emitir o relatório de viagens para faturamento mensal (BPA) de
acordo com o layout disponibilizado pela DATASUS (Ministério da Saúde).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O preço certo e total do presente termo contratual é de R$ 11.100,00 (ONZE MIL
E CEM REAIS), sendo que R$ 5.180,00(CINCO MIL CENTO E OITENTA REAIS)
refere-se ao corrente exercício e o saldo remanescente está previsto para o próximo.
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos do serviço serão feitos mensalmente, 10 dias após o aceite da
nota fiscal de prestação de serviços, devidamente conferida e aprovada pela
Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia
4.2. A contratada deverá informar à contratante na nota fiscal ou documento
compatível o Banco/Agência, bem como o número da conta-corrente correspondente
ao CNPJ da contratada para a realização dos pagamentos.
4.3. A emissão das Notas Fiscais de Serviços, ocorrerão 30 dias após a aprovação da
implantação.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO
5.1.As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Empenho n.º
11236/2020

e

11237/2020

–

Ficha

n.º

987

–

Classificação

Funcional

24.400.10.301.0061.2.137.339040.05.3010000 – Natureza da Despesa 33904099 e
33904016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, sendo suplementado se necessário.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;
6.2. Arcar com responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
6.3. Relatar a Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia
toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
6.4. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à Divisão de
Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia ou a terceiros,
decorrentes da execução do contrato;
6.5. Responsabilizar por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da Prefeitura da
Estância de Atibaia ou de terceiros, decorrentes da execução dos serviços por seus
empregados ou contratados, indenizando os danos motivados;
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6.6. Atender, por meio de preposto designado, às solicitações da Divisão de Sistemas
Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia, prestando as informações
referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais
irregularidades na execução do objeto contratado;
6.7. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços,
apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação e aprovação pela
Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
6.9. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto e documento de interesse da Prefeitura da Estância de
Atibaia ou através da Secretaria de Saúde ou da Divisão de Sistemas Informatizados
da Secretaria de Saúde de Atibaia, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em
razão da execução do objeto contratual, devendo orientar seus empregados a
observar rigorosamente esta determinação;
6.10. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros,
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução
dos serviços, sem consentimento, por escrito, da Prefeitura da Estância de Atibaia ou
da Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de Saúde de Atibaia;
6.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
6.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização de manutenção na
aplicação e banco de dados bem como backup diário da base de dados
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Além das obrigações resultantes da observância das Leis nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas atualizações e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, são
obrigações da CONTRATANTE:
7.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93;
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7.3. Caberá à equipe técnica da Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria de
Saúde de Atibaia realizar a inspeção de conformidade dos itens, de forma a certificar
que estão de acordo com as especificações técnicas mínimas exigidas;
7.4. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços contratados;
7.5. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços
serão executados;
7.6. Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por
descumprimento ao pactuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o seu
recebimento a encaminhando para pagamento, desde que cumpridas todas as
exigências pactuadas;
7.7. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos
estabelecidos no instrumento contratual, desde que cumpridas todas às exigências
pactuadas;
7.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato,
em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;
7.9. Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela empresa, relacionadas
com as condições de funcionamento, uso e segurança do software;
7.10. Comunicar à Contratada de quaisquer irregularidades observadas na execução
dos serviços contratados.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES, que serão contados
a partir da efetivação da instalação do software e término do treinamento dos
funcionários, mediante a emissão de ordem de serviço pela Secretaria de Saúde;
8.2. A instalação, treinamento e início do contrato de locação deverão obedecer ao
cronograma preestabelecido com a Divisão de Sistemas Informatizados da Secretaria
de Saúde de Atibaia.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O software deverá ser desenvolvido em linguagem que permita sua execução via
web (Navegador).
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9.2. Os manuais de utilização do usuário deverão estar incluídos em arquivos digitais
por meio de links disponível no próprio sistema.
9.3. O software deverá ser instalado em servidor de hospedagem da Secretaria de
Saúde.
9.4. O software deverá permitir a importação dos dados dos pacientes cadastrados no
sistema e-Sus do município.
9.5. As solicitações de modificação, criação de relatórios, adequações e upgrades do
sistema, deverão ser resolvidas em comum acordo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO
10.1. É vedada a cessão parcial ou total deste Contrato, como também não poderá
ser ele dado em caução ou ser objeto de qualquer outra forma de ajuste, salvo com o
consentimento prévio e escrito da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DESISTÊNCIA
11.1. A Contratada, desistindo da realização do contrato ou em caso de
inadimplemento, sujeitar-se-á ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Na infringência da cláusula anterior, também suspender-se-á o direito da
Contratada de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Atibaia,
pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo de outras penalidades legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. Rescindir-se-á, de pleno direito, o presente Contrato, independentemente de
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, se constatado:
I - lentidão na execução dos serviços, levando a Contratante a presumir a sua não
conclusão no prazo ora avençado;
II - não conclusão dos serviços no prazo e condições contratuais;
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III - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade administrativa, exaradas no processo a que
se refere este contrato;
IV - se a Contratada subcontratar, ceder, transferir, total ou parcialmente, o objeto do
contrato, ou ainda associar-se a terceiros para a realização do objeto do contrato,
sem prévio consentimento escrito da Contratante;
V - atraso injustificado da prestação de serviços;
VI - cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
VII - paralisação injustificada na execução dos serviços;
VIII - nos demais casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS MULTAS
14.1. A multa contratual também poderá ser aplicada com ou sem a rescisão do
contrato, diretamente pela Contratante, bem assim poderá ser compensada com
eventual crédito da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXECUÇÃO
15.1. A Contratada ficará obrigado a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, o
objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou mal executados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE
16.1. A Contratada será responsável pelos danos causados à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não se
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, o recebimento definitivo do objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS
OMISSOS
17.1. No que for omisso este Contrato, aplicar-se-ão, subsidiariamente, os preceitos
de direito público, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Atibaia, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões
oriundas do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A Contratante poderá rejeitar no todo ou em parte o
objeto contratual que estiver em desacordo com as condições deste Contrato e do
Processo Eletrônico n.º 26.288/2020.
E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente
Contrato, as PARTES o assinam na presença das testemunhas, que também o
assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, 12 de agosto de 2.020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Sra. Maria Amélia Sakamiti Roda
Contratante

RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Sr. Rafael Nicolodi
Contratada
Testemunhas:
Ana Flavia Neves Teixeira

Sther Bonamico Goulart

CPF: 282.173.178-79

CPF: 428.238.358-57
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia.
Contratada: Rang Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Contrato N°: Termo de Contrato Administrativo n.º 083/20.
Objeto: prestação de serviço de implantação, instalação, treinamento e licenciamento
de uso de software para gerenciamento do transporte sanitário integrado ao sistema
E-SUS.
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 n° 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 n° 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) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionado no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
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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.
Atibaia, 12 de agosto de 2020.
GESTORES DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Clovis Campaner Filho.
Cargo: Gerente da Divisão de Sistemas Informatizados
CPF: 30298799847
RG: 33968995X
Nascimento: 01/11/1981
Endereço Residencial: Vicente de Carvalho, 61, Mairiporã – SP.
e-mail institucional: ccampaner@atibaia.sp.gov.br
e-mail pessoal: ccampaner2007@gmail.com
Telefone: (11) 4414-3335
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELA CONTRATANTE:

Nome: Maria Amelia Sakamiti Roda
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 055.486.528-93 RG: 10.288.231
Data de Nascimento: 28/09/62
Endereço Residencial Completo: Rua João Soares do Amaral, nº 245, Cidade Satélite,
Atibaia/SP,
CEP 12941-600
E-mail institucional: mamelia@atibaia.sp.gov.br
E-mail pessoal: ma_sakamiti@terra.com.br
Telefone: (11) 950433906
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PELA CONTRATADA:
Nome: Rafael Nicolodi
Cargo: Sócio-administrador
CPF: 086.081.529-32 RG: 5.362.828
Data Nascimento: 20/05/1993.
Endereço: Rua La Salle, 2339, apto 702 centro da cidade de São Miguel do Oeste/SC | CEP
89900-000
E-mail institucional: contato@rangtecnologia.com.br;
E-mail pessoal: rafael@rangtecnologia.com.br
Telefone(s): (49) 99166-0846
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