
 

CONTRATO/2014 

CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA A 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE 

DE LICENCIAMENTO DE USO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO, 

CONTABILIDADE E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, 

COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE COXILHA, entidade jurídica de 

direito público, com sede à Av. Fioravante Franciosi, nº 68 CEP 99145-000, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.524.704/0001-05, neste ato, representada pelo Presidente 

FERNANDO DE ALBUQUEQUE, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 

identidade nº 1079765754, e registrado no CPF  nº 003.705.950-50, e de outro lado, 

CONTRATADA: a empresa System Processamentos LTDA, com sede na cidade de 

Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, à Av. XV de Novembro, nº78/804, inscrita no 

CNPJ sob nº 90.868.787/0001-09, neste ato representado por seu diretor Sr. Paulo 

Jonas Zanoelo, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG sob 

n°8029588079 e CPF sob nº 398.187.560-53.  

Firmam o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 02/2014, regido pela 

Lei Federal nº. 10.520/02, e Lei Federal nº. 8.666/93 alterações posteriores e demais 

dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as seguintes cláusulas e 

condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Trata o presente da contratação de licenciamento de uso, com manutenção e 

Assistência Técnica de sistemas de informática para as áreas de: Orçamentário, 

Contábil, Financeiro, Tesouraria, Administração de Pessoal, Compras e Licitações, 

Patrimonial e Portal da Transparência. 

1.2. Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, todas as 

especificações contidas no edital respectivo e seus anexos, além da proposta da 

CONTRATADA. 

1.3. A contratação dar-se-á por 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço Inicial e emissão do Termo de Aceite, a ser emitida 

após a assinatura do contrato. 

Este contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei 

nº. 8.666/93 sendo que neste caso de prorrogação, os valores serão reajustados 



 

conforme índice de inflação, IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) acumulado 

no período anual. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

2.2. Fornecer à CONTRATADA: 

2.2.1. Respeitar as condições estabelecidas pela CONTRATADA, para Locação dos 

Sistemas Aplicativos e suas respectivas características de funcionamento; 

2.2.2. Não ceder, em nenhuma hipótese, os direitos, usos e obrigações sem o 

conhecimento e autorização prévia da CONTRATADA; 

2.2.3. Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da 

CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma; 

2.2.4. Testar, após a instalação dos Sistemas Aplicativos, o seu funcionamento, na 

presença e com a assistência técnica da CONTRATADA para dar à mesma a 

aceitação expressa; 

2.2.5. Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus empregados 

ou pessoas às quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e 

dados dos Sistemas Aplicativos sejam corretamente manuseados, de modo a não 

violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e 

segurança dos Sistemas Aplicativos. No caso de alguma violação se consumar contra 

a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a CONTRATANTE dará conhecimento 

dos fatos à CONTRATADA, além de empreender as ações necessárias no sentido de 

sustar ou anular a situação de violação; 

2.2.6. Proteger todos os programas com os respectivos dados, contidos nas máquinas 

ou ambientes designados e informar a CONTRATADA sobre as mudanças que 

ocorrerem relacionadas às versões originais dos Sistemas Aplicativos, na 

CONTRATANTE; 

2.2.7. Formar equipes para trabalharem com os consultores da CONTRATADA no 

processo de implantação, preferencialmente em tempo integral; 

2.2.8. Permitir a qualquer tempo o acesso restrito da CONTRATADA ao ambiente 

definido para instalação dos Sistemas Aplicativos. 



 

2.2.9. Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, 

solicitar fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção 

ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo 

necessário. 

2.2.10. Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do 

Contrato. 

2.2.11. Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas. 

2.2.12. Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha 

acesso. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Cumprir o cronograma da implantação para o fornecimento, instalação e ativação 

dos Sistemas Aplicativos, conforme as etapas relacionadas no objeto deste contrato, 

cujo prazo total é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura. 

3.2. Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da 

CONTRATANTE; 

3.3. Executar as atividades de treinamento no conjunto de sistemas, objeto do 

presente contrato; 

3.4. Solicitar da CONTRATANTE, por escrito, a prorrogação do prazo determinado 

para cada etapa prevista, caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis a 

CONTRATANTE; 

3.5. Fornecer cópia “backup” dos Sistemas Aplicativos, após sua instalação e sempre 

que solicitados até o final do presente; 

3.6. Garantir que os Sistemas Aplicativos desempenhe todas as funções e 

especificações previstas na proposta técnica identificada no “caput” da Cláusula 

Primeira deste Contrato; 

3.7. Garantir a regularidade operacional e integridade dos Sistemas Aplicativos; 

3.8. Treinar servidores da CONTRATANTE, em local a ser definido pela mesma. 

3.9. Acatar as normas de acesso de pessoas às instalações da CONTRATANTE; 

3.10. Para o suporte e manutenção: prestar serviços de atendimento por meio de 

contato telefônico, fax ou outros meios de comunicação remota; por equipe habilitada 



 

a esclarecer dúvidas básicas ou para resolver problemas cuja solução necessite de 

análise mais aprofundada aos Sistemas Aplicativos. 

3.11. A CONTRATADA deverá entregar os componentes da solução durante o horário 

comercial vigente no município; 

3.12. A CONTRATADA, ao final do contrato deverá permitir a migração dos dados em 

formato compatível ao eventual substituto ou no mínimo em txt e com seus respectivos 

layouts, e deverá ser concluída no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO        

 O pagamento pelo objeto deste contrato será efetuado pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, da seguinte maneira: 

4.1. O pagamento mensal referente ao contrato de Assessoria e Atualização Mensal 

será de R$ 1.305,00 (Mil trezentos e cinco reais), abaixo descriminados, tendo início 

após a instalação do Sistema. 

 

MÓDULOS VALOR MENSAL (R$) 

- Software de Recursos Humanos  

- Software Contábil e financeiro; 

- Software de Tesouraria; 

- Software Controle Orçamentário; 

- Software Controle Almoxarifado; 

-- Software Compras e Licitações; 

- Software do portal da 

Transparência; 

 

 220,00 

320,00 

75,00 

160,00 

150,00 

160,00 

220,00 

 

 

 

 



 

4.2. Para qualquer dos serviços realizados no cliente, inclusive treinamento de 

implantação será cobrado diária referente à despesas de deslocamento e alimentação 

no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por conta do CONTRATANTE. 

4.3. Horas de instalação, treinamento de implantação, consultoria, retreinamentos ou 

implementações a serem desenvolvidas por solicitação do cliente e aprovadas pela 

SYSTEM será cobrado o valor de R$ 95,00 ( Noventa e cinco reais) por hora técnica. 

4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, incidirão juros e multa, facultando a 

CONTRATADA o direito de suspender temporariamente a prestação de serviços de 

suporte e atualização. 

4.5. Nos preços contratados estão incluídas todas as incidências fiscais, tributárias, 

trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por conta da contratada, 

estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, 

necessários à implantação e treinamento do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento do valor será feito, através de boleto emitido pela empresa, o que 

devera ocorrer em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da apresentação da 

respectiva fatura devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento do 

produto/serviço e de acordo com o cronograma de desembolso financeiro. 

5.2. Eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura será comunicado à 

contratada, ficando o pagamento sustado até a correção do erro. 

5.3. O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as condições de 

habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal. 

5.4. Ocorrendo atraso nos pagamentos, o valor devido será atualizado 

monetariamente pela variação pro rata die do IGPM/FGV ocorrida entre a data do 

adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento, mais juros de mora de 0,5 % 

(cinco décimos por cento) por mês, calculados pro rata die. 

 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, quando 

então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação 

do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a 

legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da 

proposta em relação ao do mês do reajustamento devido. 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

conseqüências previstas no presente contrato e na lei. 

7.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 

qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente 

justificado, nos casos detalhados nos Incisos. I a XVII do Art.78 da Lei 8666/93. 

7.3. No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua 

execução, a área gerenciadora anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

7.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados: o contraditório e a ampla defesa, preservando-se os de interesse da 

municipalidade nos exatos termos do quanto instituído no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato causada pela contratada, importará na 

aplicação das sanções estabelecidas nos termos do Art. 87 da Lei nº 8666/93, 

garantida a defesa prévia: 

- Advertência; 

- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento 

total; 

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer 

cláusula contratual, aplicada em dobro na reincidência; 

- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não 

superior a dois anos. 

8.2. As multas, independentemente do valor, serão descontadas dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA ou, na impossibilidade, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

9.1. Dá-se ao presente contrato o valor global de R$15.660,00 (quinze mil seiscentos e 

sessenta reais). 

9.2. As despesas com o presente correrão por conta da dotação orçamentária Unidade 

Orçamentária nº 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.57.00.00  

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Passo Fundo-RS com renúncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do 

presente, e que não possa ser resolvida na esfera administrativa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 

e 65 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em 

decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. 

E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de 

seus representantes já qualificados no Preâmbulo. 

 

Coxilha, 13 de outubro de 2014. 

 

 

Câmara de vereadores de coxilha                   System Processamento Ltda 

                 Contratante             Contratante  

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:________________________                              

Nome_______________________ 

CPF:                CPF: 


