
 
CONTRATO Nº 017/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

 
 
 

TERMO DE CONTRATO RELATIVO 
AOS SERVIÇOS, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE GARANHUNS E A EMPRESA 
JCA CAVALCANTE – ME.  

 
 
 

Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Joaquim Távora, 305, Heliópolis, Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.478.534/0001-44, neste ato representada pela sua Presidente, a Sra. CARLA 
PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 
081.870.224-93, RG nº 8.598.789 SSP-PE; e de outro lado, a empresa JCA 
Cavalcante – ME, estabelecida a Av. Agamenon Magalhães, 715, Heliópolis, 
Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.164.152/0001-79, neste ato 
representada pelo seu proprietário o Sr. José Carlos Albuquerque Cavalcante, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Manoel Borba, s/n, 1º 
Andar, Santo Antônio, Garanhuns/PE, inscrito no CPF sob o nº 746.985.404-53 e 
RG nº 3.142.429 SDS/PE, doravante denominados CONTRATANTES E 
CONTRATADA, consoante a 8.666/1999 e o Processo Licitatório 009/2017, Pregão 
Presencial 008/2017, têm por mútuo consenso, através do presente instrumento 
contratado definitivamente o que a seguir declaram.  

 
 

 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 
1.1 Contratação de empresa que execute serviços de consultoria e assessoria em 
Recursos Humanos, na elaboração da DIRF, RAIS, GFIP, SAGRES-TCE, admissão, 
demissão, elaboração de rescisão e licenciamento de gerenciamento de recursos 
humanos e folha de pagamento, instalação, treinamento, implantação, suporte 
técnico e manutenção. 

 
 2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES  

2.1 O valor mensal deste contrato é de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), 
e o global é de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) que 
correspondem à execução dos serviços. 

 



 
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 

3.1  O prazo de vigência deste contrato, é de 12 (doze) meses, a contar da data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações 

 

4.0 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 O pagamento será em parcelas mensais, conforme a execução dos serviços, 
em até 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e recibo em 
anexo; 

4.2 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome 
do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 
ordem bancária; 

4.3  A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitante, sob 
pena de não ser processada e não paga; 

4.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o 
pagamento pendente sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer 
natureza; 

4.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer 
outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento 
constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

4.6 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de "factoríng"; 

4.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da Contratada; 

5.0 CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ALOCADOS: 

5.1 Os recursos necessários para a contratação dos serviços objeto deste Contrato, 
são provenientes do Orçamento Anual na seguinte Classificação orçamentária: 

01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 



 
6.0 CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE 
AS PARTES: 

6.1 São obrigações da CONTRATADA:  
 
a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as normas 
pré-estabelecidas neste Contrato; 
 
b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no 
subitem 1.1 deste Contrato; 
 
c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a 
terceiros, durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela empresa 
contratante, seus propostos e/ou subcontratados;  
 
d) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta 
contratação, tais como: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, 
previdenciárias, trabalhistas e de acidentes de trabalho e demais encargos 
decorrentes da execução dos serviços dos funcionários envolvidos na prestação dos 
serviços objeto deste Contrato;  
 
e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei; 
 
f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se 
fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do 
artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
6.2 São obrigações da CONTRATANTE:  
 
a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar 
seus trabalhos dentro das normas deste Contrato;  
 
b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA;  
 
c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de forma 
parcial ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas 
neste Contrato, ou, até a conclusão de um processo licitatório; 
 
a) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste 
Contrato.  
 
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 
 
7.1 Assessorar o Setor de Recursos Humanos na elaboração de DIRF, RAIS, 

GFIP, SAGRES-TCE e demais atividades inerentes ao setor. 



 
7.2 Licenciamento do software de gerenciamento de recursos humanos e folha de 

pagamento, conforme especificações mínimas exigidas no item 14.0. 

7.3 A contratada deverá instalar o software, importar e converter os dados do 
sistema hoje em uso no prazo máximo e 10 (dez) dias contados da assinatura 
do contrato, devendo a contratada arcar com os custos necessários a 
importação dos dados do software atual; 

7.4 Simultaneamente à implantação do programa deverá ser feito o treinamento 
do pessoal (servidores). 

7.5 Os dados referentes ao sistema de folha de pagamento utilizado pela Câmara 
deverão ser convertidos na sua totalidade inclusive todos os cadastros, 
históricos e toda a folha do ano de 2017; 

7.6 A contratada deverá prestar os serviços com toda habilidade e capacitação 
técnica necessárias, dentro dos prazos e condições fixados; 

7.7 A contratada deverá manter em completo sigilo as informações que lhe forem 
confiadas pela contratante, para implantação do sistema, não podendo cedê-
las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus 
empregados e prepostos, a tê-las sob boa guarda; 

7.8 A contratante fornecerá todos os dados e informações que deverão servir 
como base dos trabalhos, prestando assistência à contratada no cumprimento 
de seus deveres em decorrência do contrato celebrado; 

73.9 A contratante, quando necessário, solicitará alterações no software por 
escrito, ficando a contratada obrigada a fazer as alterações solicitadas; 

7.10 A contratada deverá realizar 03 (três) visitas semanais em horário de 
expediente na Câmara e eventualmente quando necessário em horário 
diverso, caso seja requisitado pela Presidente da Câmara para revisão do 
Software implantado e/ou para suporte nas informações. Sem ônus para a 
contratante. Como também acesso remoto para qualquer necessidade; 

7.11 O contrato e/ou quaisquer direitos do objeto dos serviços, não poderá ser 
cedido e/ou transferido pela contratada a terceiros, total ou parcialmente; 

 
8.0 CLÁUSULA OITAVA – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA: 
01) Permitir ao Administrador configurar outros usuários limitando o acesso ao sistema; 
02) Possuir cadastro dos servidores com foto; 
03) Registrar no sistema de recursos humanos, todas as informações funcionais do 

servidor, como: férias, admissão, exoneração, decisão do tribunal de contas, número 
do ato, licença prêmio, licença sem vencimento, faltas, gratificações constando o 
local para colocar a fundamentação (lei), registro de tempo de serviço de outras 
empresas, todas as informações constando o ato da fundamentação (portaria); 

04) Permitir converter os dados do sistema da folha de pagamento para o sistema 
MANATA, da Receita Federal do Brasil; 



 
05) Atender as normas do TCE do Estado de Pernambuco, referente ao SAGRES 

PESSOAL; 
06) Emitir contracheque via e-mail para os servidores; 
07) Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas 

físicas, essas contas poderão ser utilizadas no cadastro de funcionários para o 
depósito de salário; 

08) Possuir validação do dígito verificador de inscrições do CPF no cadastro de pessoas; 
09) Possuir cadastro de bases vindas de outras entidades, possibilitando calcular o INSS 

e o IRRF do funcionário, já incluindo os valores que o funcionário percebe em outras 
empresas; 

10) Ter controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da 
relação de dependência para o IRRF; 

11) Controlar a lotação e localização física dos servidores; 
12) Permitir que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo 

servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção por mês; 
13) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a admissão do 

funcionário, através da informação do ato. 
14) Permitir o controle dos plano previdenciários ou assistenciais a que cada servidor 

esteve ou está vinculado, por período, podendo registrar o número da matrícula do 
servidor no plano; 

15) Fornecer anualmente os dados para o cálculo atuarial dos servidores vinculados a 
previdência própria; 

16) Controlar informações referentes aos estagiários vinculados com a entidade, bem 
como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do 
estágio; 

17) Permitir o usuário mudar as tabelas de IRRF, INSS, Salário Família e Previdência 
Própria; 

18) Ter o cadastro de classificação institucional de órgão, unidade e centro de custos; 
19) Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos 

campos para a classificação institucional, conforme a sua necessidade; 
20) Ter o cadastro de cargos; 
21) Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo;  
22) Permitir o controle de níveis salariais do cargo; 
23) Registrar todo o histórico de alterações salariais do cargo; 
24) Permitir a inserção de dados adicionais, possibilitando ao cliente informar novos 

campos para o cargo, conforme a sua necessidade; 
25) Permitir o controle de vagas do cargo, quantitativo por cargo; 
26) Permitir configurar quais sindicatos representam as diferentes classes de 

funcionários; 
27) Ter as informações do tipo de movimentação de pessoal; 
28) Registrar as informações da movimentação de pessoal; 
29) Registrar todas as movimentações de pessoal do servidor, tais como: alterações 

salariais, de cargo, admissão, rescisão, aposentadoria, afastamento e outros; 
30) Ter as informações dos processos de aposentadorias e pensões; 
31) Ter o cadastro de pensionistas; 
32) Registrar todo o histórico de alterações de pensionistas; 



 
33) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a concessão de 

benefícios de pensão, através da informação do ato; 
34) Calcular automaticamente os valores de qüinqüênio, ou anuenio; 
35) Permitir o controle da concessão e desconto de vales-transporte, consignado e 

outros; 
36) Permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir 

novas tabelas, definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de 
acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, Salário família, entre outras); 

37) Permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados 
como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc); 

 
38) Permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo em conformidade com o 

estatuto dos servidores municipais; 
39) Possibilitar a configuração das formas de alteração salarial de modo que seja 

possível efetuá-las em conformidade com o estatuto do órgão; 
40) Permitir a configuração dos proventos referentes às médias e vantagens percebidas 

pelos servidores; 
41) Possibilitar a configuração de quais afastamentos, qual a quantidade de dias; 
42) Permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados; 
43) Permitir deixar gravado a seleção/filtragem de relatórios rotineiros; 
44) Permitir configurar a máscara a ser utilizada na classificação institucional de órgão, 

unidade e centro de custos; 
45) Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento; 
46) Possuir rotina para processamento de cálculo complementar; 
47) Possuir rotina para processamento de 13º salário integral e parcial; 
48) Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e coletivas; 
49) Permitir o descontos de faltas; 
50) Permitir o pagamento do 13º; 
51) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as férias dos 

servidores, através da informação do ato; 
52) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a demissão ou 

exoneração do funcionário, através da informação do ato; 
53) Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário 

integral, férias para a competência atual ou para competência futura, não permitindo 
a emissão de guias e geração de arquivos para órgãos federais quando o cálculo é 
simulado; 

54) Controlar os afastamentos do funcionário; 
55) Registrar todo o histórico salarial do servidor; 
56) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações 

salariais do servidor, através da informação do ato; 
57) Calcular alterações salariais de modo coletivo; 
58) Registrar todo o histórico de alterações de cargo do servidor; 
59) Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente as alterações de 

cargo do servidor, através da informação do ato; 
60) Permitir a inclusão de proventos ou descontos lançados de modo fixo, em um 

período determinado, em qualquer tipo de folha de pagamento; 



 
61) Permitir fechar processamentos (mensal, adiantamento, complementar, 13º 

adiantamento, 13º salário, férias) de cada competência com data, oferecendo 
segurança para que o usuário não altere calculo de folha com processo fechado; 

62) Manter as respectivas informações de progressão salarial registradas no histórico 
salarial do servidor, com os atos publicados para cada servidor ao longo de sua 
carreira; 

63) Permitir a configuração de cabeçalho para quaisquer relatórios emitidos pelo 
sistema, permitindo inclusive a inserção de comentários; 

64) Permite salvar qualquer relatório emitido no formato PDF e Excel; 
65) Possuir vários modelos de demonstrativo de folha de pagamento para impressão; 
66) Possuir gerador de relatórios e de arquivos que permita aos usuários criar novos 

relatórios ou layouts de arquivos ou ainda alterar os relatórios e layouts já existentes; 
67) Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no 

banco de interesse da entidade; 
68) Gerar para entidades que possuem contrato para emissão de holerite eletrônico pela 

agência bancária, o arquivo para envio das informações pertinentes ao holerite do 
funcionário; 

69) Gerar em arquivo magnético a relação de todos os servidores admitidos e demitidos 
no mês; 

70) Emitir relação dos salários de contribuição e discriminação destes. Possibilitar a 
emissão para previdência federal, estadual e/ou municipal. Permitir a emissão de 
formulário para preenchimento, caso não haja informações de todas as 
competências necessárias; 

71) Permitir a configuração dos proventos e descontos que devem compor os valores de 
cada um dos campos do comprovante de rendimentos; 

72) Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de 
rendimentos e ficha financeira; 

73) Gerar os arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de 
rendimentos; 

74) Emitir em relatório o resumo da integração com o sistema de contabilidade, 
possibilitando assim a conferência dos valores de empenhos da folha de pagamento 
e seus respectivos encargos patronais; 

75) Emitir relatórios da folha de pagamento em forma de resumos, extratos mensais, 
líquidos; 

76) Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal 
referentes ao INSS discriminando as possíveis deduções; 

77) Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição patronal 
referentes a previdência municipal por competência ou acumulo anualmente; 

78) Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF 
79) Gerar a GFIP em arquivo; 
80) Emitir relatórios cadastrais em geral de: pessoas, dependentes, funcionários, 

autônomos, ficha cadastral, aniversariantes, substitutos, períodos aquisitivos, 
programação de férias, dados adicionais, afastamentos e cargos comissionados ou 
em funções gratificadas; 



 
81) Emitir relatórios cadastrais de: grupos funcionais, locais de trabalho, tipos de 

administração, sindicatos, tipos de cargos, cargos, níveis salariais, horários, feriados, 
aposentadorias e pensões, beneficiários, pensionistas e dados adicionais; 

82) Emitir relatórios cadastrais de: tipos de movimentação de pessoal, fontes de 
divulgação, atos, movimentação de pessoal e naturezas dos textos jurídicos; 

83) Emitir relatórios cadastrais referente endereços: estados, cidades, distritos, bairros, 
loteamento, condomínios, logradouros e países; 

84) Emitir relatórios cadastrais referentes integração contábil; 
85) Emitir relatórios cadastrais referente parametrizações: vínculos empregatícios, tipos 

de afastamentos, tipos de salários-família, previdência federal, outras 
previdências/assistência; 

86) Possibilitar a consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um 
período determinado pelo usuário. Permitir consultar apenas os proventos que fazem 
parte do comprovante de rendimentos; 

87) Possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que 
o usuário possa gerar os relatórios anuais; 

88) Possuir calculadora; 
89) Emitir ficha funcional; 
90) Permitir na consulta rápida identificar os funcionários que estejam demitidos 

(inativos); 
91) Permitir editar via gerador de relatórios todas as consultas rápidas do sistema, 

podendo ser criados vários modelos de consultas de acordo com a necessidade do 
usuário; 

 
 
9.0 CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
9.1 A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ensejará a sua rescisão 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
  
9.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível. 
 
9.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
10.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita as 
seguintes penalidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa:  
a) Advertência, por escrito;  



 
b) Multa diária por atraso injustificado para prestação dos serviços, de 0,4% (zero 
vírgula quatro por cento) sobre o valor global contratado;  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado, pela inexecução 
parcial ou total do contrato, na forma do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

f) Rescisão contratual, com multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total do contrato, sem prejuízos de perdas e danos cobráveis judicialmente.  
 
10.2 As multas a que se referem as alíneas acima incidirão sobre o valor global do 
contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS ou quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
 
10.3 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula será da competência 
exclusiva da Presidência deste Poder.  
 
10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
 
11.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, deverá fiscalizar, como lhe 
aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 
condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e 
comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer irregularidades 
ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas as devidas 
providências. 
 
11.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do serviço, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório; 
 
11.3 A CONTRATADA se responsabiliza pela total qualidade dos serviços a serem 
executados. 
 
 
12.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 
12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem 
o Foro da Comarca de Garanhuns-PE, com renúncia expressa a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 



 
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Garanhuns, 24 de março de 2017. 
 
 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS 
CNPJ n° 11.478.534/0001-44 

Carla Patrícia Gomes de Oliveira 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JCA CAVALCANTE – ME 
CNPJ n° 07.164.152/0001-79 

José Carlos Albuquerque Cavalcante 
CONTRATADA 


