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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022

CONTRATO N.º 041/2022
CONTRATO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA
PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VARGEM GRANDE DO SUL E A EMPRESA TEC SYSTEM
CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/S LTDA ME.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, Estado de São Paulo, entidade de direito público
interno, com sede na Praça Washington Luiz, 643, Centro, na cidade de Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o nº. 46.248.837/0001-55, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Exmo. AMARILDO
DUZI MORAES, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade RG n.º 15.690.034-8 e CPF n.º 024.413.408-16,
residente e domiciliado à Rua Carino da Gama Corrêa, 1219, Jardim Brasília, na cidade de Vargem Grande do Sul,
Estado de São Paulo, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a empresa TEC SYSTEM CONSULTORIA E
INFORMÁTICA S/S LTDA ME CNPJ nº 04.185.123/0001-03 com sede na Rua Oriente, n.º 677, Sobreloja, Barcelona, na
cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, CEP: 09.551-010 neste ato representada por seu Sócio
Proprietário, MYKOLA SZOMA FILHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Flórida, n.º 860, Barcelona, na
cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.182.903 e CPF
097.064.088-94, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, têm entre si, justo e avençado, celebram por força
do presente Instrumento o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2022
objeto do Processo Administrativo nº 043/2022, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados
nas áreas econômica e financeira, para gerenciamento e implantação do programa de gestão tributária do Município
de Vargem Grande do Sul e definição de indicadores de desempenho para avaliação de suas finanças públicas e de
sua relação com o Estado de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.
1.1.1.A execução do objeto contratual deverá atingir o fim que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas,
em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 024/2022,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
1.1.2. Eventual alteração contratual será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente
CONTRATO, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.- O objeto deste contrato deverá ser executado, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência,
Anexo I do Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato, conforme as especificações constantes
do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico n.º 024/2022.
2.2. A execução dos serviços deverá ter início com o recebimento da ordem de serviço.
2.3. O descumprimento dos prazos especificados no Anexo I ensejará a aplicação das penalidades previstas na
cláusula nona do presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, fará jus a Contratada ao recebimento dos valores abaixo
discriminados:
3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, os respectivos valores:
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1

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços técnicos especializados nas áreas
econômica e financeira, para gerenciamento e
implantação do programa de Gestão Tributária do
Município de Vargem Grande do Sul e definição de
indicadores de desempenho para avaliação de suas
finanças públicas e de sua relação com o Estado de São
Paulo.

Quant./Mês

Valor por Mês

Valor Total

12

R$ 3.800,00

R$ 45.600,00

Valor Total: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais)

3.3. Estão incluídos nos preços, todos os custos operacionais, e os tributos que eventualmente possam incidir sobre
eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.
3.4. A despesa decorrente desta contratação, onerará os recursos orçamentários e financeiros previstos para o
exercício de 2022, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente contrato,
podendo ser prorrogado, até o limite legal estabelecido na Lei 8666/93 e suas alterações.
4.2. Os valores contratados somente serão reajustados depois de decorrido o primeiro ano contratual, com base no
índice IPCA/IBGE apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice legalmente permitido à época,
mediante requerimento expresso da CONTRATADA neste sentido, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do
reajuste.
4.2.1. O prazo de 12 (doze) meses para o reajuste será contado a partir da data da apresentação da proposta.
4.3. O prazo mencionado no subitem 4.1, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do
CONTRATANTE, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos e condições permitidas pela legislação vigente.
4.4. Não obstante o prazo estipulado no subitem 4.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da
assinatura do pacto, estará sujeita a condição resolutiva consubstanciada na existência de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.
4.5. Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a CONTRATADA não
terá direita a qualquer espécie de indenização.
4.6. A não prorrogação contratual por razões de conveniência da Administração, não gerará à CONTRATADA, direito a
qualquer espécie de indenização.
4.7. Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo a este contrato,
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal n.º 8.666/93.
4.8. Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços mantenham-se vantajosos para
o Contratante e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Constatando-se o recebimento definitivo pelo MUNICÍPIO será efetuado o pagamento à CONTRATADA,
mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante o encaminhamento da
Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados no mês anterior.
5.2. O recebimento definitivo será dado, mensalmente, em até 02 (dois) dias úteis após a conclusão dos serviços de
cada mês.
5.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
após a data de sua apresentação válida.
5.4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil
S/A e/ou Caixa Econômica Federal. Em casos específicos, em cheque, sendo vedada a emissão de boleto bancário.
5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

5.6. Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do Decreto
Municipal nº 4.701, de 20 de Agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
5.7. O Município de Vargem Grande do Sul poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às
multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos do contrato.
5.8. O Município de Vargem Grande do Sul reserva-se o direito de recusar o pagamento se os serviços não estiverem
em perfeitas condições ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
6.2. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) que tenha (m) poder (es)
para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato.
6.3. Preencher termo de responsabilidade, confidencialidade e integridade sobre as informações e banco de dados do
Município e que atende às exigências da LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018).
6.3.1. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas dos CONTRATANTES, guardando total
sigilo perante terceiros.
6.4. Manter informado os técnicos das contratantes, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as
informações necessárias.
6.5. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos
serviços.
6.6. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.
6.7. A CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção e suporte técnico durante toda a vigência da
contratação, de acordo com a forma prevista no Capítulo 20 do Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.
6.8. Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e anuência dos
CONTRATANTES, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.
6.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE.
6.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE será responsável por fiscalizar os serviços executados, conforme disposição contida na Cláusula
Quatorze deste instrumento.
7.2. Prestar, aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.
7.3. Conferir os resultados obtidos na utilização dos sistemas contratados. Em caso de erro nos resultados obtidos
deverá informar a CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for gerado por erro nos
programas.
7.4. Solicitar formalmente à CONTRATADA a instalação dos sistemas do seu interesse e os serviços de assistência
técnica necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos.
7.5. Utilizar os sistemas locados exclusivamente nas unidades gestoras, vedada a sua cessão a terceiros a qualquer
título.
7.6. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da prestação
dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
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8.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
9.1. Por força do presente instrumento, observado o estabelecido nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e no Decreto
nº 5.450/2005, estabelece-se que:
9.1.1. Nos termos do artigo 7.º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002, garantido o direito ao contraditório
e à ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser declarada inidônea e impedida de licitar e contratar com a
Administração, no prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa, física ou jurídica, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, das responsabilidades civil e criminal e
das demais cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes casos:
a) apresentar de documentação falsa;
b) retardar a execução dos serviço(s) no(s) local(is) descrito(s) na(s) cláusula segunda do presente contrato, ou
retardar a substituição do(s) serviços(s) que não estiver(em) de acordo com as especificações constantes do anexo I
(termo de referência) do edital do Pregão Eletrônico n.º 055/21 ;
c) deixar de fornecer o(s) serviço(s no(s) local(is) descrito(s) na(s) cláusula segunda do presente contrato, ou
deixar de fazer a substituição do(s) serviços(s) que não estiver(em) de acordo com as especificações constantes do
Anexo I (Termo de Referência) do edital do Pregão Eletrônico n.º 055/21;
d) fraude na execução do contrato;
e) adotar comportamento inidôneo;
f) elaborar declaração falsa;
g) fraude fiscal.
9.1.2. Além da penalidade prevista no item 9.1.1, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito
ao contraditório e à ampla defesa:
a) multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados
nas alíneas “a”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 9.1.1. da presente cláusula;
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato na ocorrência dos casos especificados
no subitem 9.1.1. da presente cláusula, alínea “c”, que por suas características configurem inadimplência total do
objeto contratado;
c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor total (12 meses) atribuído ao(s) item(ns) descrito na
cláusula terceira do presente contrato, na ocorrência dos casos especificados no subitem 9.1.1. da presente cláusula,
alínea “c”, que por suas características configurem inadimplência parcial do objeto contratado;
d) multa compensatória equivalente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor mensal do
valor atribuído ao(s) item(ns) descrito na cláusula terceira do presente do contrato, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor mensal atribuído ao(s) item(ns), conforme cláusula terceira do presente do contrato, na ocorrência
dos casos especificados no subitem 9.1.1. da presente cláusula, alínea “b”.
d.1) Caso o atraso perdure por mais de 10 (dez) dias, a contratada estará sujeita a multa prevista na alínea “b” do
subitem 9.1.2. da presenta cláusula décima, ficando caracterizado o inadimplemento total do contrato.
e) advertência, na hipótese da configuração de descumprimentos contratuais e editalícios corrigidos após
notificação e desde que não causem efetivo prejuízo à Administração Pública.
9.2. Para fins deste instrumento, considera-se comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos
nos artigos 337-H, 337-L, 337-M, § 2° do Código Penal.
9.3. As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a possibilidade do CONTRATANTE exigir da
CONTRATADA ressarcimentos complementares, excedentes às multas, ou desconto correspondente aos serviços não
fornecidos.
9.4. Sem prejuízo das sanções disciplinadas acima, quando a Contratada não observar, não cumprir ou desrespeitar as
demais obrigações estabelecidas nos Anexo I deste edital ou das obrigações assumidas na cláusula sétima deste
contrato, incorrerá em multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.
9.5. Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da data da intimação.
9.6. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.
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9.7. Se os pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para saldar os débitos decorrentes das multas,
esta ficará obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
9.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, aquela
será encaminhada para inscrição em dívida ativa e/ou cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processado nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.
10.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrita da administração, ficarão assegurados a
CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e
Lei Complementar 123/2006.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
12.1. Para a execução do objeto do presente Contrato, foi realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
024/2022, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo nº 043/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
13.1 Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da licitação, propostas
e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao ato homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública do Processo
Administrativo em epígrafe.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1.O Município indicará um gestor, fiscal ou comissão de fiscalização do contrato, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução, conforme Decreto n.º 3.322/2012, assim como artigos. 67 e 73 da Lei
nº 8.666/93.
14.2. O Fiscal do contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA, definidas nos
dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência e, fundamentalmente, quanto à inarredável observância
aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca Vargem Grande do Sul, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para dirimir dúvidas e questões judiciais que possam advir da execução deste Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas a seguir nomeadas, para que produza os seus devidos e legais efeitos.
Vargem Grande do Sul, 31 de maio de 2022.

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Mykola Szoma Filho
Sócio Proprietário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
RG:

NOME:
RG:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CONTRATADA: Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda ME
CONTRATO Nº: 041/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas econômica e
financeira, para gerenciamento e implantação do programa de gestão tributária do Município de Vargem Grande do
Sul e definição de indicadores de desempenho para avaliação de suas finanças públicas e de sua relação com o Estado
de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) Marcos Roberto Barion / Nº OAB: 255.579 / e-mail: grupo.juridico@vgsul.sp.gov.br
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo
sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14
de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções n.º 01/2020, conforme
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Vargem Grande do Sul – SP, 31 de maio de 2022.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE / RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE /
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE (CONTRATANTE):
Nome: Amarildo Duzi Moraes
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 024.413.408-16
Assinatura: ______________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE (CONTRATADA):
Nome: Mykola Szoma Filho
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 097.064.088-94
Assinatura: ______________________________________________________

Departamento de Licitações e Compras – Praça Washington Luiz, 643 – Centro – Vargem Grande do Sul/SP
Fone (19) 3641-9029 - e-mail: grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br

Departamento Licitações e Compras do Município
Divisão de Licitações e Contratos

Fls. no:
____________________________________________________________________________________________________

Proc. Adm. no: 043/2022

Praça Washington Luiz, 643 – Centro – 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP
(19) 3641-9029 / e-mail: grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ Nº: 46.248.837/0001-55
CONTRATADA: Tec System Consultoria e Informática S/S Ltda ME
CNPJ Nº: 04.185.123/0001-03
CONTRATO Nº: 041/2022
DATA DA ASSINATURA: 31 de maio de 2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas econômica e
financeira, para gerenciamento e implantação do programa de gestão tributária do Município de Vargem Grande do
Sul e definição de indicadores de desempenho para avaliação de suas finanças públicas e de sua relação com o Estado
de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Vargem Grande do Sul – SP, 31 de maio de 2022.

____________________________
Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
gabinete@vgsul.sp.gov.br

Departamento de Licitações e Compras – Praça Washington Luiz, 643 – Centro – Vargem Grande do Sul/SP
Fone (19) 3641-9029 - e-mail: grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br

