
CÂMARA t1NRPAL DE  I' AULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONTRA'r0 N" 009/2021 
PREGÃO PRESENCIAI, N° 010/202 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARÁ FORNECIMENTO DE 
CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL E 
ARQUIV1STICO DA CÂMARA MUNICIPAL I)E PAU1J1PIA DE ACORDO COM 
RESOLUÇÕES E NORMAS DO CONARQ (COa1EiJiO N A ONA , DE ARQUIVOS). 
VALOR: R$ 122.000,00 (Cento e vinte e dois mil 

Pelo presente Termo de Contrato, e na melhor forma de direito, que entre si celebram, de um lado 
a CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, inscrita no C.N.P.J. sob o n°45.751.427/0001-60, 
estabelecida à Rua Carlos Pazetti, 290 - Paulinia-SP. neste ato representada por seu Presidente, 
Fábio de Paula Valadão, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no C.P.F. sob o n°271.570.658-86 
e R.G. n° 29.340.405-7, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa TGP SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCA W1ENTAL LTDA.., inscrita no C.N.P.J sob 
o n° 67.564.773/0001-81, com sede Rua Monsenhor Joax.) Laureano, 608 sala 01 CEP: 14090-460, 
Parque Bandeirantes na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, neste ato representada por 
seu representante legal senhor Mário Dante Triani Júnior, Brasileiro, casado, empresário, C.P.F. 
n° 748.223.308-34 e R.G. n° 7.144.052-5, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
têm entre si certo e avençado, em conformidade com os despachos c demais elementos constantes 
do processo administrativo Processo de Compra n" 08/2021 de 24/09/21, mediante as cláusulas e 
condições que mutuamente aceitam e outorgam, a sal ,sr: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

Constitui objeto do presente a CONTRAT AÇÃO 1. E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE CONSULTORIA PA A ORGAN /AÇÃO 1)0 ACERVO 
DOCUMENTAL E ARQUIVISTICO DA CÂM ARA MUNICiPAL DE PAULÍNIA DE 
ACORDO COM RESOLUÇÕES E NORMAS DO CONARQ (CONSELHO NACIONAL 
DE ARQUIVOS), de acordo com as especificações do Anexo 1 Memorial Descritivo do Pregão 
Presencial n° 010/2021 e de todas as condições apresentadas na sua proposta comercial. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO SUPORTE LEGAL 

O presente contrato tem corno suporte legal a Lei 1 8.666/93, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 8.648/ ,8 e 8.854/99, da Lei 10.520/02 e demais 
disposições legais aplicáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão a conta dos seguintes recursos 
orçamentários: 
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02.01.00 
02.01.00.01.031 
02.01.00.01.031. 0022 
02.01.00.01.031.0022.2039 
02.01.00.01.031.0022.2039-3.3.90 

CLÁUSULA QUARTA 
DA EXECUÇÃO 

- MARA MUNICIPAL.
- Ací'in Legislativa 
- Processo Legislativo 
- Miciutenção da Câmara Municipal 

- Outns serviços de rercciros — Pessoa Jurídica 

4.1 A CONTRATADA se compromete a cumprir te ias as condiçõ,ts do Edital e do Anexo Ido 
Pregão Presencial n° 010/2021, e de todas as condiçõa apresentadas em sua proposta comercial e 
demais condições abaixo relacionadas: 

CLÁUSULA QUINTA 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações a, .:nmidas pela C ()NTR ATA DA, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

5.1.2. Exercer o acompanhamento c a fiseali/.ação do'.: serviços, por servidor ou comissão criada 
especialmente designado(s), anotando em registro r ("Trio as l'alhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as proviUncias cabíveis 

5.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da oco n-i.'hcia dc everuuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

5.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da pi•estação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

5.1.5. Não praticar atos de ingerência na administraçÃ'io da CON'IRA' I 1)A, tais como: 

• Exercer o poder de mando sobre os empregada da CONTR TADA, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela incli dos, 
• Promover ou aceitar o desvio de funções dos tr Halhadores da ( 'ONTRATADA, mediante 
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador iit) contratado; c: 
• Considerar os trabalhadores da CONTRAT,',. DA como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contrata l.), especialmente para efeito de concessão 

de diárias e passagens; 
5.1.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da oco . : ncia de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua wrieção, 

5.1.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços. le empregado que seja familiar cie agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função dc onliança no órgão CONTRATANTE. 

5.1.8. Proporcionar à CONTRATADA as condições decessárias á execução regular do Contrato, 

permitindo o acesso dos profissionais desta às suas (ficendências, quando necessário; 

(52.? 
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5.1.9. Fornecer à CONTRATADA todo tipo de inf . -mação interna essencial à realização dos 
serviços, atentando ao quesito de segurança e sigilo (1,i dados. 

5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.2.1. Executar os serviços conforme especificações previstas no edital e em sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e dt ensflios neces iirios, 

5.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às sw-L, expensas. no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.2.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos sei-viços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vi (m 

5.2.4. Instruir seus empregados, quando o serviço ibr executado nas dependências da 
CONTRATANTE, quanto à necessidade de acatar m Normas Internas da Administração e 
segurança, incluindo aqueles referentes a identilicaçã , ), tra .)ós, transit„) e permanência; 

5.2.5. Instruir seus colaboradores a respeito das ativióides a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executar atividades não abrangidas pelo contudo, devendo a CONTRATADA relatar à 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste .‘ent ido, a fim chi evitar desvio de função; 

5.2.6. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

5.2.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e quali ricaça() exigidas lia licitação; 

5.2.8. Manter sigilo, sob pena de responsabilizar-se Hvi l e penalmente, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terei.d ais de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto do Contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 
dados, informações e às regras de negócio: 

5.2.9. Apresentar preposto na reunião inicial do conireio convocada pelo Gestor do Contrato ou 
Comissão designada; 

5.2.10. Manter preposto, aceito pelo CONTRATA 'In1;;, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la administrativamente, sem ore que necessário; 

5.2.11. Manter as informações de contato do preposto atualizadas durante a vigência do contrato; 

5.2.12. Informar imediatamente ao CO NT RATANT E no caso de substituição do preposto; 

5.2.13. Comprovar o vinculo com a empresa, de acordo com a legislação vigente, de qualquer 
profissional que atue em qualquer serviço prestado, inclusive do preposto; 

5.2.14. Responsabilizar-se por todos os custos com pessoal, diárias, passagens e comunicações, 
necessários à perfeita execução dos serviços contraiu os': 
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5.2.15. Selecionar, designar e manter. em sua equipe. profissionais cuja qualificação esteja em 
conformidade com os tipos de serviços contratados, o bserytindo o certificado apropriado quando 
exigido; 

5.2.16. Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, 
desempenho, eficiência e produtividade. visando à execução dos trabalhos durante todo o 
Contrato, dentro dos prazos estipulados, sendo passível a aplicação das penalidades previstas em 
caso de descumprimento; 

5.2.17. Comunicar por escrito à CONTRATANTE. eventuais irregularidades que possam afetar 
o bom desenvolvimento do serviço demandado com os esclarecimentos julgados necessários e as 
informações sobre possíveis paralisações de serviços, além da apresentação) de relatório técnico 
ou razões justificadoras; 

5.2.18. Atender os prazos estabelecidos e acordados onn CONTRa,TANTE, 

5.2.19. Assumir todas as despesas e ônus dativos ia pessoal e a quaisquer outras derivadas ou 
conexas ao contrato; 

5.2.20. Informar à CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o 
nome, CPF e o respectivo número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados 
para a prestação de serviços, quando da ocorn.Tatet ti de servi as nas dependências da 
CONTRATANTE, bem como, infOrmar as ocorrêra tas de afastamento definitivo e as 
substituições em casos de falta, ausência legal ou fér:7fst 

5.2.21. Assegurar, a continuidade dos serviços independente dos problemas administrativos e 
trabalhistas. 

CLÁUSULA SEXTA 
DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Termo de Contrato será de até a (seis) me.-fes, a contar da data de sua 
assinatura pelas partes, não admitindo prorrogação. As ,..aamtuais pr rrogações serão permitidas 
apenas sob expressa autorização e justificativa da G::,.rrulT-1 Municipal de Paulinia, nas hipóteses 
estabelecidas no art. 57 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ÇOS 

-A execução do presente Termo de Contrato será fiscalizada pelo(a) Sr.(a) Fabio Ceeconelo, 

CPF n° 168.279.578-02, designado pela Portaria n° 307872021. 

-Caberá à fiscalização, acompanhar a execução do centram, determinando o que for necessário 

à boa execução dos serviços, ficando a CONTRATA DÁ obrigada a reparar, corrigir, remover 

ou refazer, no todo ou em parte, os serviços considerados f nadequados pela fiscalização; 

-O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA nem 

conferirão à Câmara Municipal de Paulínia responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive 

çK 
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perante terceiros, por quaisquer irregularidades e/on Mio, mações incorretas na execução dos 
serviços contratados. 

-As determinações e as solicitações formuladas pelo servidor, encarregado da fiscalização do 
contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. ou na impossibilidade, 
justificada por escrito. 

-Caberá, ainda à fiscalização receber os serviços através de .s,lota Fiscal c a Fatura da 
CONTRATADA, atestando a sua exatidão. qualidade e adequação. 

CLÁUSULA OITAVA 
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

O presente contrato tem o valor total de R$ 122.000,00 ((cato e Vinte e dois mil rerais), a ser pago 
em 2 (duas) parcelas únicas, sendo uma no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), 
referente aos serviços do Item 1 - Assessoria na implantação da Gestão Documental; e a segunda 
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente aos serviços do Item 2 - Catalogação 
e Organização arquivistica, limpeza, troca e Reorganização do arquivo de documentos das caixas, 
Livros e pastas AZ. Não serão efetuados pagamentos parcelados durante a execução dos serviços. 

O pagamento será efetuado em até 10 (dei) dias do recebimento definitivo dos serviços, mediante 
relatório de boa execução do Gestor designado. emissão de Nota Fiscal para cada um dos serviços 
executados e Boleto Bancário pela CONTRATANTE. 

É condição para cada pagamento, a renovação pela ATA DA a demonstração de situação 
regular junto ao INSS, ao FGTS c a Justiça do "lrabalho. 

A CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar a realização tio pagamento se, no ato da 
atestação, os serviços executados não estiverem em perfti tas condições de avaliação ou de acordo 
com as especificações apresentadas e aceitas. 

A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATA DA nos termos deste contrato. 

CLÁUSULA NONA 
DO REAJUSTE 

Será vedado qualquer tipo de reajuste. J\ s bipótes.' ex pcionats :e revisão de preços serão 
tratadas de acordo com a legislação vigente e exigir -) dc la análise , • .-onôrnica para avaliação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DAS PENALIDADES 

A CONTRATANTE poderá aplicar sanções quando houver atraso iniustificado de fornecimento 
da mão de obra ou materiais, conforme descrito no Anexe 1 Memorial Descritivo do edital do 
processo licitatório Pregão Presencial n" 010/2021, ou ainda, quando ocorrer a inexecução parcial 
ou total dos serviços contratados, de acordo com os iirtigo, 86 c 87 da lei 8666/93, Lei 10.520/02, 

—52-2 
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artigo 14 do decreto 3555/2000 e das demais leis que regulamentam o instituto da licitação e da 
modalidade pregão. 

As sanções serão aplicadas da seguinte forma: 

I) advertência; 

II) Multa, que será aplicada da seguinte forma: 
a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao 
descumprimento dos prazos fixados. por dia de atraso injustificado; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do ,:ontrato, por sua inexccução 
parcial; 
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atuatizadn do contrato, por sua inexecução total; 

III) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmw a Municip,t1 de Paulinia, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; e 

IV) No caso de aplicação de penalidades, caberá apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato, sendo abertas vHtas do processo tanto para o prazo de 
recurso como para o de defesa prévia. 

Além das penalidades citadas, a CO N'I'RA"I'ADA licara --1,tjeita às jelnitis penalidades referidas 
no Capítulo IV da lei 8666/93. 

A aplicação de multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
outras sanções previstas neste contrato e/ou na lei 8666/9" , 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser rescindido total ou parcial otlformc o disposto nos artigos 77 a 80 
da lei 8666/93. 

- Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais. especifica , ,T)es, projc!os ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais. ep ilicações. projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento levando a i\dininilt ção a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prtt.os estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento: 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, em justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a a:, ,ociação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusã( ,. cisão ou incorporação, não admitidas 
no edital e no contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da atItoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim corno as de seus superion.s; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução. „notadas na Ibrma do § lo do art. 67 da 
Lei 8666/93. 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvèt civil; .21 

6 



CÂMARA MUNk,iPAL D PAULINIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contra Ao; 
XI - a alteração social ou a modificação da rinalidade OY. . 1 estrutur, mpresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alia relevâncie amplo cHnheeimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa e que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se re Leite o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no lo do art. 65 desta Lei; 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da »,dministração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública. grave pertidbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações c outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamento: lovidos pe Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, .já recebidos (ia executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou oljeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das rentes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XVIII — descumprimento do disposto no inciso V do ia a 27, sem rejuízo das sanções penais 
cabíveis. (Incluído pela Lei n° 9.854, de 1999). 

A Rescisão contratual poderá ser realizada na forma mui:iterai ou anligavel conforme o disposto 
nos artigos 79 e 80 da lei 8666/93. 

Os casos de rescisão contratual serão Formalmente motivados. 

A rescisão deste contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração Ha CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos 1 a XII do artigo 78 da Lel 8666/93, notificando-se a 
CONTRATADA, ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 

haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE ou 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a a téri a. 

A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA ANTICORRUPÇÃO 

A Câmara Municipal de Paulinia a fim de demonstrar transparência e comprometimento com o 
princípio da moralidade administrativa estipula no preseiv o contrato o que segue: 
Na execução do presente contrato é vedado às partes. empregados, prepostos, servidores ou 
gestores que administram bens de qualquer urnas das partes: 

a) Prometer, oferecer, dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 
terceira pessoa a ele relacionada; 

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jia ídica para celebrar o presente contrato; 

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de medo fraudti:ento, de modificações ou 
prorrogações do presente contrato, sem autoriz.açào em lei, no Jijo convocatório da licitação 
pública ou nos respectivos instrumentos contratunia; 

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; 

e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção nos termos da lei n°12846/2013, 
do decreto n° 84202115 ou de qualquer outra norma que regulamente este assunto, ainda 
que não relacionadas com o presente contrato. 

O comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade do:: beneficiários dos atos praticados; 

g) frustrar ou fraudar, mediante ajuste. combinação •ai qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; 

h) impedir, perturbar ou fraudar a realização de wJalquer ato • Je procedimento lieitatório 
público; 

i) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou o rereeimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

dificultar atividade de investigação ou fiscaliz.tção de ()mãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Paulinia. coo, renúncia qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relajivas ao presente contrato. 

A execução deste contrato, bem como m casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas 

contratuais, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes supletivamente, os princípios da 
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Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 5,1 da Lei 
8666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam na presença] de duas testemunhas, o 
presente instrumento em três vias de igual icor e ffirmas. permanecendo a primeira e a segunda 
com a CONTRATANTE e a terceira com a CONTRATADA. 

Paulinia. 16 de novembro de 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DF PAULIN 
Fabio de Paula Valadão 

Presidente 

TGP SO ÇC ES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 

Mário Dante Triani Júnior 

TES I EMUN I IA 

  CPC(--ort(1%b 
Fabio Cecconelo 

a u sé. Pinareli de Souza 
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CÂMARA MITHICILAL t), •  FAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONFII 

Eu, Mário Dante Triani Júnior, inscrito no (TF sal) o n" 71 . 23.308-34, representante 

legal da empresa CONTRATADA TGP SOLUÇÕES EM C; ti .:-TÃO DOCUMENTAL 

LTDA ,inscrita sob o CNPJ n" 67.561 .773/0001-71, vinculado nestes termos ao Termo 

de Contrato n° 009/2021 da Câmara Municipal de l'aulínia, as orno o compromisso de 

manter e informar a todo e qualquer colaborador de minha empresa que venha a prestar 

serviços do referido contrato à CONTRAFAN'I'N sobre a c:ou! iclencialidade e sigilo de 

todas as informações técnicas e outras relacionadas à CONTR/. 'ANTE. 

Por este Termo de Confidencialidade compromete-se: 

1) a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício 

próprio exclusivo e/ou unilateral, em prejuízo a ati 'idade produtiva e/ou intelectual da 

CONTRATANTE, sob pena de responder perante ai normativas de direito civil e penal 

vigentes; 

2) a não efetuar nenhuma gravação ou cópia (1.1 docume! ição confidencial a que 

tiver acesso relacionada à CONTRATA sua atividade, produtos e/ou processos; 

3) a não apropriar para si ou para outrem de material conf idencial e/ou sigiloso que 

venha a ser disponibilizado no momento da análise, consultorias e/ou proposição e 

implementação de soluções tecnológicas. 

4) a não repassar o conhecimento das informf(,fões confidenciais da 

CONTRATANTE, sua atividade, produtos e/ou processos, respf msabilizando-se por todas 

as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, 

assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual 

quebra de sigilo das informações rorneeidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

"Informação Confidencial" significara toda informação revelada relacionada a 

tecnologia acima descrita, através da execução do projeto, a respeito de, ou, associada com 

a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

"Informação Confidencial" inclui, mas não se limita, à inforn cão relativa às operações, 

processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, 

segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, 

métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, 

amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrlal. patentes, oportunidades 

de mercado e questões relativas a negócios revela( las durante a e f'f f.f calção do projeto. 
1 O 



CÂMARA MUMICIFAL D., PAULlNiA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

"Avaliação" significará todas e quaisquer discussõe . converstv,ióes ou negociações entre, 

ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associa com a apresentação da 

proposta de trabalho, consultoria e/ou encaminnamento de soluções tecnológicas acima 

mencionada. 

A vigência da obrigação de conlidencialidade. assumida peiF minha pessoa por meio 

deste termo e por conseguinte a empresa doravante denominada CONTRATADA, terá 

validade da Contratação dos serviços c disponibilização de Ultbrmações por parte da 

CONTRATANTE, enquanto a inlbrmação não Cor tornada cie conhecimento público por 

qualquer outra pessoa e/ou pela CONTRA'FAN'I'l ou ainda, mediante autorização escrita, 

concedida à pessoa da CONTRATADA pelas partes interessadas neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confl1cncialidaJc. fica o abaixo assinado 

ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

Paulinia, 16 de noveinbrc, de 2021 

TGP SO UÇOES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 

Mário Dante Triani Júnior 

TESTEMUNHAS 

Fabio Ceceu,nelo 

m 6 Pinareli de Souza 



CÂMARA ilUiliCIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAULINIA 

CONTRATADO: TGP SOLUÇÕES EM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA 

CONTRATO N°: 009/2021 

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de consultoria para 
organização do acervo documental e arquivístico da Câmara Municipal de Paulínia de 
acordo com resoluções e normas do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos). 

ADVOGADO (S)/ N° OAB/e-mail: 

Thais Galvão de Alencar Rodrigues OAB 26482 
thaisalenear@camarapaulinia.sp„gov.br

Thiago Carvalho de Moura Lopes OAH 273.721 
thiagocmlopes@camarapaulinia.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 ri° 

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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do "Cadastro Corporativo TCISP- Cacl'I'Cl',SP", nos termos previstos no 

Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização 

Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 



CÂMARA MUNICIPAL OE PAULÍN1A 
ESTADO DL SÃO PAULO 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até scu 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. 

Paulínia, 16 de novembro de 2021. 

AUTORIDADE MÁXIMA 1)0 ÓRGÃO/ENTIDADE:,

Nome: Fábio de Paula Valadão 

Cargo: Presidente 

CPF: 271.570.658-86 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDA DE DE LIMACÃO: 

Nome: Fábio de Paula Valadão 

Cargo: Presidente 

CPF: 271.570.658-86 

Assinatura: 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante: 

Nome: Fábio de Paula Valadão 

Cargo: Presidente 

CPF: 271.570.658-86 

Assinatura: 
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CÂMARA MU 1_  DE PAUISNIA 
ESTADO DE SÃO AULO 

Pela contratada: 

Nome: Mário Dante Triani Júnior 

Cargo: Sócio Proprietário 

CPF: 748.223.308-34 

Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRA CANTE: 

Nome: Fábio de Paula Valadão 

Cargo: Presidente 

CPF: 271.570.658-86 

Assinatura: 
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