
CONTRATO Nº 001/17 

LICITAÇÃO Nº 001/2016 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 
 

Pelo presente instrumento a CÃMARA MUNICIPAL DE TABAÍ, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº 09.133.136/0001-44, neste ato representado pelo Sr. Deivid 

Rafael da Costa Vargas, Presidente, adiante denominado CONTRATANTE, e a empresa DELTA 

soluções em Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 03.703.992/0001-01 com sede na Rua 

Afonso Pena, 149, CEP 90160-020 – Porto Alegre – RS, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), 

Lauri Otavio Ludwig, portador do CPF nº510.737.730-00, adiante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente Contrato que foi procedido da Tomada de preços nº 001/2016, que 

autorizou a contratação, subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93, bem como das 

seguintes cláusulas e condições 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A Cessão de licença e de direito de uso de softwares de gestão pública municipal e serviços pertinentes 

para a implantação, a conversão de dados e a manutenção, com prestação de serviços de assistência e 

suporte técnico e de treinamento, em conformidade com as particularidades e os sistemas prescritos no 

Anexo II – Projeto Básico e Anexo III – Proposta de Preços, compreendendo os sistemas e os serviços 

constantes na cláusula segunda. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

O preço por sistema e pelos demais serviços, conforme proposta da CONTRATADA: 

Item DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIOS VL Mensal 

LOCAÇÃO DOS SISTEMAS 

1 
Folha de Pagamento para 20 cadastros de funcionários – p/ 02 acessos 

simultâneos 
390,00 

2 Contabilidade Pública Municipal p/ 02 acessos simultâneos 380,00 

3 Publicação de Dados para Portal da Transparência de forma 205,00 



automática – para acessos ilimitados na internet 

4 Controle de Patrimônio p/ 02 acessos simultâneos 235,00 

TOTAL MENSAL: R$ 1.210,00 

SERVIÇOS TÉCNICOS 

5 
Serviços de implantação (conversão, instalação, parametrização e 

treinamento dos sistemas) valor por sistemas 150,00 

6 
Serviços de suporte técnico pós-implantação dos sistemas, de forma 

presencial na sede da Câmara Municipal – hora trabalhada por técnico 150,00 

10 

Serviços de suporte técnico pós-implantação dos sistemas, na seda da 

proponente com ou sem a presença de servidores sede da Câmara 

Municipal à distância – hora trabalhada por técnico 
150,00 

 

OBSERVAÇÃO:  Dos itens 1,2,3 e 4 não será cobrado o valor referente à implantação, conforme o 

declarado na proposta da referida empresa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

3.1 A contar a partir de 1º de Março de 2017. 

3.2 De conclusão dos Serviços de Migração, de Implantação e de Treinamento, de até 30 (trinta) dias a 

contar da data da assinatura do Contrato; 

3.3 Do Contrato, a sua validade será de 12 (doze) meses a contar da data de vigência, podendo ser 

prorrogada sucessivamente por até 48 meses, nos termos dispostos na Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 Pela locação dos sistemas, será efetuado mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil do mês 

subsequente ao da prestação do(s) serviço(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) 

documento(s) equivalente(s), sendo o valor incidente a partir da data de instalação e conversão dos 

dados dos sistemas nas máquinas da Câmara Municipal, sendo a primeira mensalidade de valor 



proporcional ao número de dias dentro daquele mês, contando-se a data de instalação inclusive, até o 

último dia do mês.  

4.2. Pelos serviços de migração (conversão, instalação, implantação e treinamento dos sistemas, 

serão efetuados após a conclusão dos trabalhos, à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s) ou outro(s) 

documento(s) equivalente(s); 

4.3 Pelos serviços eventuais de suporte técnico após ultrapassar as 07 horas técnicas mensais 

concedidas, quando ocorrerem, serão realizados até 10 dez dias úteis após a prestação dos serviços, à 

vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes; 

4.4 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) dentro dos padrões e das normas técnicas 

legais e em conformidade com as condições previstas e estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e 

demais Documentos inerentes ao Processo; 

4.5 Eventuais atrasos por exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal de Tabaí sofrerão acréscimos 

à razão de 1% (um por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por 

dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

4.6 Não será permitido adiantamento de pagamentos. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

Os valores ofertados para locação dos sistemas, assistência e suporte técnico, serão reajustados 

anualmente, com base no IGP-M (FGV) apurado no período de referência, ou na falta desse, pelo índice 

legalmente permitido à época. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste correrão por conta das seguintes dotações:  

Órgão: Câmara Municipal de Tabaí 

Projeto Atividade: 2.002 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal 

Categoria econômica: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, do(s) seu(s) Anexo(s) e do presente Contrato; 



7.2 Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. A recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

7.3 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal 

técnico e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos 

serviços; 

7.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

7.5 Não subcontratar os serviços objeto desta Tomada de Preços; 

7.6 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

7.7 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos 

serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

7.8 Assumir a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, 

pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços 

decorrentes desta licitação; 

7.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do parágrafo 1º da 

letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

7.10 Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a 

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes. Tratar como confidenciais, informações e 

dados contidos nos sistemas locados, guardando total sigilo perante terceiros; 

7.11 Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção aos sistemas, no horário comercial, das 

8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira e, sempre que solicitado pela Câmara 

Municipal e dentro das condições contratuais vigentes. 

7.12 Fornecer o produto testado, sujeito a alterações para atendimento de situações específicas, caso 

seja viável a sua execução.  

7.13 Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas locados, que 

impliquem mudanças nos arquivos, novas funções/rotinas e relatórios, de forma a atender a legislação 

ou aperfeiçoamento gerencial. 

 



 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado. 

8.2 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização correlata a execução dos serviços, objeto deste 

contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO 

O inadimplemento de qualquer das obrigações contratadas determinará a rescisão do presente 

contrato, e a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência escrita. 

b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 15 (quinze) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois) anos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas serão calculadas sobre o valor inadimplido do contrato. 

 

DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato vincula-se à Tomada de Preços nº 001/2016; e rege-se pelas 

normas constantes deste contrato e pelas normas da Lei nº 8.666/93. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os casos omissos serão dirimidos pelas disposições da Lei número 

8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Contrato poderá ser rescindido: 



a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE; 

b) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

c) Judicialmente. 

FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O foro do presente contrato é o da Comarca de Taquari-RS. 

Assim, justos e contratados, mandaram lavrar o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

forma, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

 

TABAÍ, 09 de Fevereiro de 2017. 

 

________________________________                  ________________________________ 

                  CÂMARA MUNICIPAL DE TABAÍ                       DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA   

                           CONTRATANTE      CONTRATADA 

 

 

VISTO: ___________________ 

                  Assessoria Jurídica



 


