ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Av. São Paulo, 1615, Centro – CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC
Fone: (0**49) 3366-6600 – CNPJ: 83.021.857/0001-15

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2015
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PINHALZINHO E A EMPRESA PRECISA GESTÃO EM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME OBJETIVANDO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJMF sob o nº 83.021.857/0001-15, com sede administrativa na Av. São Paulo, nº 1615, Centro,
Pinhalzinho, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano da Luz, portador da Cédula
de Identidade RG nº 2039675 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 899.316.299-91, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.954.970/0001-80, com sede na Rua Minas
Gerais, 533, Sala 206, Bairro Presidente Médici, Chapecó-SC, representada neste ato, pelo seu
Administrador, Senhor Paulo André Testa, portador da Cédula de Identidade nº 3.127.894 e inscrito no
CPF-MF sob o nº 870.781.989-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o
processo de licitação nº 113/2014 modalidade Pregão Presencial nº. 063/2014 – PMP, e que se regerá
pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a locação de sistema de Software de Gestão da
Assistência Social, conforme as condições estabelecidas no Anexo A – Termo de Referência do Edital
Pregão Presencial 063/2014.
1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº. 063/2014
– PMP, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela locação do software de Gestão da
Assistência Social (locação mensal, serviços iniciais de implantação, conversão, treinamento,
atualizações e atendimento técnico) o valor global de R$ 7.200,00, que serão pagos em parcelas
mensais de R$ 720,00.
2.2 - Fica expressamente estabelecido, que os preços constantes na proposta da CONTRATADA,
incluem todos os custos, diretos e indiretos, requeridos para a execução do objeto contratado,
constituindo-se na única remuneração devida.
2.3 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Secretaria de Finanças da CONTRATANTE,
mediante cheque nominal ou ordem bancária, no prazo de até 10(dez) dias úteis do mês subsequente ao
da prestação do serviço.
2.4 - As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão às
dotações da Lei Orçamentária do Exercício de 2015 de nº 08.01.2.075.3.3.90.39.11.00.00.00-FEAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1 – O presente Termo vigorará da data de 01/03/2015 à 31/12/2015, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo, enquanto houver a necessidade pública a ser atendida através da presente
contratação, consoante a autorização do artigo 57, IV da Lei Federal nº 8.666/1993.
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CLAUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1 – Os valores ofertados para locação do sistema, somente serão reajustados após 12 meses
de vigência contratual, com base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na falta desse,
pelo índice legalmente permitido à época.
CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – A CONTRATADA obriga-se a:
a)

Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo cópia(s) do Software(s), em versão atualizada;

b)

Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das
funções existentes, implementações de novas funções e adequações às tecnologias buscando o
aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a
competitividade do produto no mercado;

c)

Tornar disponível à CONTRATANTE, releases atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer
necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças
estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios;

d)

A partir do momento que a CONTRATADA liberar nova versão ou release do produto, a garantia da
versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão anterior será
descontinuada, tornando sem efeito as obrigações desta cláusula.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 – A CONTRATANTE obriga-se a:

a)

A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições
estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;

b)

Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros,
resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no
uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar,
vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou
parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o
Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos
programas, módulos de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma,
sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que
quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada,
só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.

c)

A CONTRATANTE obriga-se a notificar à CONTRATADA, por escrito quando houver indícios ou
suspeita de existência de cópias não autorizadas do Software ora licenciado, prestando os
esclarecimentos e assistência nos esforços que a CONTRATADA venha a fazer, para recuperar os
prejuízos verificados.

d)

A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea
que possibilite a utilização dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas.
CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 - A prestação dos serviços de atualização de Softwares se dará nas seguintes modalidades e
sem ônus ao CONTRATANTE:
7.1.1 - Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a
critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não incluindo
nestas ações que se tornem necessárias por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou
apropriações indébitas;
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7.1.2 - Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o Software a alterações da
Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou
rotinas ou ainda, alterações na arquitetura do Software.
7.1.3 - Evolutiva, que visa garantir a atualização do Software, através da adição de novas
funcionalidades aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações
técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela CONTRATADA, ou ainda
inexistente no momento do recebimento do software, sempre obedecendo aos critérios da metodologia de
desenvolvimento CONTRATADA.
7.2 - Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação
ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software;
7.3 - Atualização de Softwares motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de
hardware ou na estrutura organizacional da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas formalmente, sem
qualquer ônus adicional a CONTRATANTE;
7.4 - Adaptações de Software, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem
em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, deverão ser solicitadas
formalmente, sem qualquer ônus adicional a CONTRATANTE;
7.5 - Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de
propriedade da CONTRATADA, sendo expressamente vedada sua reprodução e divulgação, bem como
proibida a transferência ou sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de imediata rescisão do
presente Contrato e multa correspondente.
7.6 - A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade de quem o
opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após a disponibilização do Software, por erros
decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou
prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de “caso fortuito” ou “força maior”,
contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais de
trabalho, como operações indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de
mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por “vírus”
de computador, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.
7.7 - A tolerância da CONTRATADA no cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das
condições do presente Contrato, não caracteriza novação, podendo a qualquer momento ser exigido seu
rigoroso cumprimento.
7.8 - A CONTRATANTE reconhece e aceita que o estado da técnica não permite a elaboração de
programas de computador totalmente isentos de defeitos Reconhece, ademais, que a obrigação da
CONTRATADA sob este Contrato consiste em envidar seus melhores esforços na correção ou reparação
dos defeitos ou deficiências de funcionamento apresentados pelo Software.
7.9 - Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má
interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada do Software. A CONTRATADA tampouco será
responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou indiretos
sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros.
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
8.1. O presente Contrato, encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os
casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente Contrato independentemente de
interpelação ou de procedimento judicial sempre que ocorrerem uma das hipóteses elencadas nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
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§ 1 º - O descumprimento total das obrigações contidas neste instrumento, pela CONTRATADA, esta
ficará sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, bem como multa no
valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Contrato, além de rescisão do mesmo. Os
casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
§ 2 º - Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
§ 3º - Rescindido ou distratado o contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar, em formato txt.,
cópia de toda a base de dados produzida e armazenada durante o período de vigência contratual,
acompanhada dos layouts e demais informações pertinentes e necessárias à conversão de dados, tudo
isto sem prejuízo da obrigação de manter a base produzida arquivada por no mínimo 180 (cento e oitenta)
dias contados do trânsito em julgado do processo administrativo que determinou a extinção do vínculo
contratual. Em paralelo, ficará a contratada obrigada a prestar, mediante justa remuneração, todo e
qualquer serviço necessário à condução da máquina administrativa, evitando-se a paralisação total ou
parcial de setores essenciais da administração pública enquanto não ultimado um novo processo
licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho, SC, para qualquer procedimento relacionado
com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas
que a tudo assistiram.
Pinhalzinho, SC, 23 de Fevereiro de 2015.

_____________________________
Fabiano da Luz
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

____________________________________________
Paulo André Testa
Precisa Gestão Em Tecnologia E Serviços Ltda – Me
CONTRATADA

Testemunhas:
_______________________
Nome: Dione Wiggers Jung
CPF: 016.338.539-42

_________________________
Nome: Neuro Antonio da Silva
CPF: 430.107.689-15
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