
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS 
Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - 

Jaboticatubas/MG. 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2021  
 

 

 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE 

JABOTICATUBAS/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.715.417/0001-04, com 

sede administrativa na Praça Nossa Senhora da Conceição, 38, Centro, em 

Jaboticatubas/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr 

ENEIMAR ADRIANO MARQUES, brasileiro, casado, portador do CPF nº 

027.708.466-04 e Carteira de Identidade RG nº M-8.793.860, de ora em diante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA EPP, CNPJ 08.866.837/0001-20, sediada na Avenida Amazonas, nº 3.262, 

Bairro Prado, CEP: 30.411-220, cidade Belo Horizonte/MG, neste ato 

representado por Gustavo Henrique Effgen Bortulini, inscrito no CPF sob o 

nº 103.776.107-39, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, de 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93, Processo Licitatório nº. 

090/2020, Modalidade Pregão Presencial nº. 056/2020, tipo menor preço, têm 

como justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para 

fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando 

cessão do direito de uso, em atendimento às Secretarias Municipais da 

Prefeitura de Jaboticatubas/MG, observadas as condições, características e 

especificações técnicas determinadas em seu Anexo I - Termo de Referência. 
 

1.2 A presente contratação não confere ao CONTRATANTE direito de 

propriedade e/ou exclusividade na utilização dos sistemas, assim como seus 

módulos e partes, que continuam sob a propriedade da CONTRATADA, podendo 

esta, livremente, de qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, 

cedê-los, licenciá-los ou aliená-los a terceiros, bem assim, seus módulos, 

versões e as customizações efetuadas, sem que para tanto seja necessário 

qualquer autorização e/ou ciência da CONTRATANTE e desde que não afeta a 

execução do presente objeto.   
 

1.3 A licença de uso ora concedida dá ao CONTRATANTE o direito, não 

exclusivo e intransferível, de usar o (s) sistema (s), unicamente para 

processamento de seus dados, em computadores de sua propriedade e dentro de 

suas dependências, conforme especificado neste contrato. 
 

1.4 O objeto do presente contrato poderá, a critério exclusivo da 

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, ser contratado integralmente ou 

parcialmente, conforme necessidade da administração pública, não cabendo a 

CONTRATADA intervir nos prazos, cronogramas e ordens de serviços 

estipulados. 
 

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 

2.1. - Dos Preços 
 

2.1.1. - O Contratante pagará a importância global estimada de R$400.000,00 

(quatrocentos mil reais), correspondente a: R$33.220,00 (trinta e três mil, 

duzentos e vinte reais) pelos serviços de parcela única referentes a 

migração, implantação e treinamento e R$30.565,00 (trinta mil, quinhentos e 

sessenta e cinco reais) mensalmente, referente ao Licenciamento dos 

Softwares, conforme especificado na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
MIGRAÇÕES 

(PARCELA ÚNICA) 

IMPLANTAÇÃO 

(PARCELA 

ÚNICA) 

TREINAMENTO 

(PARCELA ÚNICA) 

LICENCIAMENTO 

DE SOFTWARE 

(MENSAL) 
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01 
SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA 
R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$2.500,00 

02 
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO TRIBUTÁRIA  
R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$2.000,00 

03 

SISTEMA INTEGRADO DE 

RECURSOS HUMANOS E FOLHA 

DE PAGAMENTO 

R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$2.000,00 

04 

SISTEMA INTEGRADO DE 

COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$2.000,00 

05 
SISTEMA INTEGRADO DE 

ALMOXARIFADO 
R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$1.060,00 

06 
SISTEMA INTEGRADO DE 

PATRIMÔNIO  
R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$1.060,00 

07 
SISTEMA DE INTEGRADO DE 

PROTOCOLO 
R$500,00 R$1.000,00 R$2.900,00 R$1.940,00 

08 
SISTEMA INTEGRADO DE 

FROTAS 
R$100,00 R$100,00 R$100,00 R$1.060,00 

09 

SISTEMA INTEGRADO DE NOTA 

FISCAL DE SERVIÇOS 

ELETRÔNICA  

R$3.200,00 R$1.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 

10 
SISTEMA INTEGRADO DE ISS 

BANCÁRIO 
R$95,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$2.425,00 

11 

SISTEMA INTEGRADO 

CONTROLE INTERNO E 

AUDITORIA 

R$95,00 R$95,00 R$90,00 R$970,00 

12 
SISTEMA INTEGRADO PORTAL 

DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$1.250,00 

13 
SISTEMA INTEGRADO DE 

SERVIÇOS ONLINE  
R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$1.500,00 

14 

SISTEMA INTEGRADO DE 

RELACIONAMENTO COM O 

CIDADÃO 

R$90,00 R$900,00 R$900,00 R$1.100,00 

15 
SISTEMA INTEGRADO DE 

ASSISTENCIA SOCIAL  
R$500,00 R$500,00 R$2.500,00 R$1.900,00 

16 

SISTEMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO - CONTROLE 

ACADÊMICO 

R$500,00 R$600,00 R$800,00 R$1.000,00 

17 

SISTEMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO - PORTAL DO 

PROFESSOR 

R$500,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00 

18 

SISTEMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO - PORTAL DO 

ALUNO 

R$445,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00 

19 
SISTEMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA 
R$90,00 R$90,00 R$90,00 R$1.000,00 

20 

SISTEMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO - PROCESSO 

SELETIVO 

R$500,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00 

VALOR TOTAL: (A)R$7.395,00 (B)R$9.365,00 (C)R$16.460,00 (D)R$30.565,00 

(E) - VALOR GLOBAL – PARCELA ÚNICA (A + B + C) R$33.220,00 

(F) VALOR GLOBAL – PARCELA MENSAL (D * 12) R$366.780,00 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO (E+ F) R$400.000,00 

 

2.2. - Das Condições de pagamento: 
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2.2.1 O pagamento referente ao Licenciamento de Uso dos Softwares será 

iniciado após a homologação da implantação e migração pelo órgão 

contratante, mediante DECLARAÇÃO DE ACEITE de cada Secretaria. 
 

2.2.2 - O pagamento dos serviços será efetuado pela Tesouraria da 

Prefeitura Municipal. 
 

2.2.3 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, até o 15º 

(décimo quinto) dia útil após o mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.  
 

2.2.4 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das 

datas de suas exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a 

execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

2.2.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, 

provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 

seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação 

da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a 

do efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no 

edital/contrato. 

 

2.3. - Critério de Reajuste 
 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2002, o valor deste 

Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a 

apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação 

de índice oficial. 
 

2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão 

corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a 

substituí-lo por força de determinação governamental. 
 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do 

INPC (IBGE) ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 
 

 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das 

dotações orçamentárias nº.  

02070040.0412100362.047.2047.3.3.90.40.00.1.00 
02070030.0412900302.402.2402.3.3.90.40.00.1.00 
02060020.0412400322.381.2381.3.3.90.40.00.1.00 
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02060040.0412200212.023.2023.3.3.90.40.00.1.00 
02130020.1236100212.239.2239.3.3.90.40.00.1.00 
02030010.0412800212.292.2292.3.3.90.40.00.1.00 
02030020.0412200212.588.2588.3.3.90.40.00.1.00 
02030040.0412200212.590.2590.3.3.90.40.00.1.00 
02030060.0412200212.592.2592.3.3.90.40.00.1.00 
02030080.0412200212.021.2021.3.3.90.40.00.1.00 
02100010.2678205912.743.2743.3.3.90.40.00.1.00 
02150050.1339202472.648.2648.3.3.90.40.00.1.00 
02050050.0824404862.735.2735.3.3.90.40.00.1.29 
 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 

4.1. - O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a 

partir de sua assinatura. 

 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do 

Contratante, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

5.1 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e 

cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 

6.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 

cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos 

a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer 

tempo. 
 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
 

7.1 Pela execução deste contrato, a Contratante obrigar-se-á a: 
7.1.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à 

execução do Contrato. 
7.1.2. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de 

Administração, o cumprimento do objeto do contrato. 
7.1.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços 

contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e 

exclusivo dos serviços executados. 
7.1.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª 

deste instrumento. 
7.1.5 Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados 

pela CONTRATADA, exigindo o fiel cumprimento dos serviços contratados, 

competindo-lhe adotar todas as providências neste sentido; 
8.1.6 Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, com 

vistas à aferição da eficiência dos resultados das ações; 
7.1.7 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme ajustado no 

presente Contrato; 
7.1.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer 

imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços contratados, 

fixando prazo para sua correção; 
7.1.9 Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato. 
7.1.10 A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das 

normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do 

mesmo. 
7.1.11 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 
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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 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- os 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. 
7.1.12 A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de 

hardware de origem idônea que possibilite a instalação\manutenção de forma 

remota dos Softwares objetos do presente contrato, bem como mantê-los 

atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos 

Softwares lançadas. 
7.1.13 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste 

contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por 

falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não 

autorizada, invasão de softwares externos (tais como o vírus). A CONTRATADA 

não se responsabiliza pelo conteúdo das informações contidas no(s) banco(s) 

de dados do software, sendo este de inteira responsabilidade da 

CONTRATANTE. 
7.1.14 Somente é permitido à CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE RESERVA 

(“backup”), para a finalidade e condições estabelecidas no item 8.1.13 

desta Cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto 

deste contrato, além daquela, como cópia não autorizada e, sua mera 

existência, caracterizar-se-á como violação aos direitos de propriedade da 

CONTRATADA, sujeitando a CONTRATANTE, e o funcionário/preposto responsável 

pela cópia indevida, às penalidades previstas no presente Contrato e 

legislação em vigor.  
7.1.15 Disponibilizar um meio de acesso a rede mundial de computadores 

"INTERNET" (Acesso Discado, Link Discado, via rádio, etc.), ou seja, um 

computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e 

softwares de comunicação sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver 

filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições técnicas 

e legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanente 

condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança 

à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO).  
7.1.16 A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos “softwares”, bem 

como das ferramentas a ela cedidos, contra o uso ou o acesso indevidos, e 

se obrigará a utilizá-los exclusivamente na vigência contratual e em 

conformidade com as condições estabelecidas pelo outorgante das licenças. 
7.1.17 Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, 

em quaisquer eventos, promoções ou publicações, sem o conhecimento e 

autorização prévia e por escrito da contratada. 
7.1.18 Pôr a disposição da contratada, na forma acordada com esta, em meio 

eletrônico, os dados históricos e cadastrais informatizados do Município 

Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão pública, 

para conversão e aproveitamento pelos módulos aplicativos ora contratados. 
7.1.19 Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus 

funcionários e ou servidores ou pessoas as quais venha a ser facilitado o 

acesso, no sentido de que os materiais e dados do sistema informatizado de 

gestão pública sejam corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer 

dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e segurança 

de todo o sistema. 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. 
7.1.20 Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no 

processo de implantação, preferencialmente em tempo integral. 
7.1.21 Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do 

gestor do contrato e seu substituto. 
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7.1.22 A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a alteração nas 

legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma legal 

anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua 

vigência. A CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise técnica 

e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do 

software adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de 

desenvolvimento.  
7.1.23 Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram 

treinadas para a utilização do sistema. 
7.1.24 Enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios 

estabelecidos, com detalhes e precisão, descrevendo os problemas ou 

pendências relativas ao software, bem como identificando os programas 

envolvidos. 
7.1.25 Disponibilizar à CONTRATADA, sempre que por esta solicitada, os 

equipamentos e softwares complementares necessários à execução dos sistemas 

contratados, conforme condições mínimas sugeridas. 
7.1.26 Informar à CONTRATADA o dia e horário de disponibilidade do 

equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço. 
7.1.27 Ressarcir à CONTRATADA das despesas decorrentes das circunstâncias 

estabelecidas na alínea “e.2”, da cláusula segunda deste instrumento 

(visita técnica com custo); 
7.1.28 Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste 

contrato, para evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por 

falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não 

autorizada, invasão de softwares externos (tais como o vírus); 
a) Somente é permitido ao CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE RESERVA 

(“backup”), para a finalidade e condições estabelecidas nesta cláusula, 

considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, além 

daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-

á como violação aos direitos de propriedade da CONTRATADA, sujeitando o 

CONTRATANTE, e o servidor/funcionário responsável pela cópia indevida, às 

penalidades previstas no presente contrato e legislação em vigor. 
7.1.29 Disponibilizar à CONTRATADA ambiente adequado para que sejam 

ministrados os treinamentos e/ou concordar em realizá-los na sede da 

CONTRATADA. 
7.1.30 Disponibilizar “um meio de acesso a rede mundial de computadores 

(INTERNET)” (Acesso Discado, Link Discado, via rádio, etc.), ou seja, um 

computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e 

softwares de comunicação sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver 

filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições técnicas 

e legais para possíveis alterações nos filtros, mantendo, assim, permanente 

condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança 

à prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO). O não 

atendimento do disposto nesta alínea implicará na cobrança de um adicional 

de hora técnica, para a reconfiguração do sistema de comunicação, o qual 

será pago pela CONTRATANTE junto com a fatura mensal, obedecendo à tabela 

de preço da hora técnica vigente; 
7.1.31 Disponibilizar os recursos materiais (instalações e equipamentos) e 

humanos (servidores ou funcionários) necessários à execução do contrato, 

cooperando efetivamente com a sua execução, durante todo o período de 

vigência contratual, dentro do seu horário de expediente, e nos dias e 

horários previamente agendados entre as partes; 
7.1.32 manter pessoal habilitado e adequadamente treinado (com 

conhecimentos básicos de informática) para a operação do sistema e para a 

comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer 

problemas com o SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais 

informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, 

objetivando facilitar e agilizar os trabalhos. 

7.1.33 Definir os responsáveis pela área de informática por escrito, aos 

quais a CONTRATANTE deverá reportar-se para esclarecimentos de dúvidas 

técnicas e operacionais. 
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7.1.34 O SISTEMA é fornecido na forma de código objeto, não sendo permitido 

ao CONTRATANTE, ou qualquer de seus representantes, prepostos, servidores, 

funcionários, procuradores ou terceiros interessados, de qualquer forma, 

total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, provisório ou 

permanentemente: 
a) Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em 

garantia, doar, alienar, transferir, o sistema objeto do presente contrato, 

assim como seus manuais ou quaisquer informações relativas ao mesmo. 
b) Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de 

programa(s), rotinas ou quaisquer partes da estrutura do SISTEMA, ampliá-

los, alterá-los ou decompilá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, 

específica anuência da CONTRATADA, ficando estabelecido, desde já, que 

quaisquer alterações que devam ser efetuadas no sistema, ainda que de 

interesse da CONTRATANTE e autorizada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, só 

poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela 

mesma. 
7.1.35 Encaminhar, antes dos seus respectivos vencimentos, e em tempo hábil 

à geração das informações, todos os arquivos que deverão ser objeto de 

publicação no site da Transparência Municipal com a identificação do 

período em que esta deverá ocorrer. 
 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  

 

8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos 

trabalhos realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua 

eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais 

serviços sejam acompanhados e fiscalizados pela Administração. 
 

8.2. - O Contratado, além dos casos previstos na legislação em vigor, é 

responsável: 
 

8.2.1 – Desenvolver e disponibilizar todos os itens constantes no Termo de 

Referência – Anexo I, no prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir 

da assinatura do contrato. 
8.2.2 Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração 

ou a terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas 

neste contrato; 
8.2.3 Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de 

negligência, imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços 

contratados; 
8.2.4 Pelas despesas de atendimentos in-loco com deslocamento de técnicos, 

tais como combustível, passagens rodoviárias, estadia, diária ou 

alimentação durante a vigência do contrato. 
8.2.5 Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de 

Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
8.2.6 Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento do sistema 

informatizado de gestão pública, conforme as etapas relacionadas no objeto 

especificado, no prazo estabelecido no processo licitatório. 
8.2.7 Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da 

contratante. 
8.2.8 Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos 

aplicativos ora contratados, de dados históricos e cadastrais 

informatizados da Contratante, até a implantação do sistema informatizado 

de gestão pública, disponibilizados pela contratante, na forma acordada com 

esta, em meio eletrônico. 
8.2.9 Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo 

determinado para cada etapa prevista, caso ocorram atrasos causados por 

motivos atribuíveis à contratante. 
8.2.10 Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e 

instaladas, desempenhem todas as funções e especificações previstas na 

proposta técnica. 
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8.2.11 Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu 

sistema gerenciador de banco de dados, informações e “softwares” 

aplicativos básicos. 
8.2.12 Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante 

aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e 

adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do 

produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a 

competitividade do produto no mercado. 
8.2.13 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. 
8.2.14 Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou 

servidores da contratante, em local a ser definidos pela mesma. 
9.2.15 Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de 

problemas da contratante. 
8.2.16 A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no 

sentido de solucionar pendências relativas à contratação do sistema 

informatizado de gestão pública, junto aos órgãos públicos municipais, 

estaduais, federais ou privados, caso isto seja necessário. 
8.2.17 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços 

contratados, colocando à disposição da Administração, sempre que for 

solicitado, o encarregado geral, facultando o livre acesso aos registros e 

documentos pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer 

título, em responsabilidade por parte do    CONTRATANTE; 
8.2.18 Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de 

sigilo, quanto a informações ou características técnicas  de aplicações do 

material da administração da Contratante, a qual vier a obter acesso, em 

razão de sua atuação. 
8.2.19 Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem 

transmitidas, pela Contratante, em razão da execução do objeto do presente 

contrato, protegendo-as contra a divulgação à terceiros, ou a seus 

prestadores de serviços, que no desenvolvimento de suas atividades tenham 

necessidade de conhecê-las, instruindo devidamente as pessoas responsáveis 

pelo tratamento de tais informações a protegê-las e manter a 

confidencialidade das mesmas.   
8.2.20 A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste 

instrumento e na sua proposta, e em especial: 
I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste 

Contrato; 
II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o sistema e ou 

módulos do sistema informatizado de gestão pública não aceito(s) pelo 

Contratante, por apresentar defeitos ou não atender às especificações 

exigidas; 
III - Atender prontamente a quaisquer reclamações; 
IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização 

do sistema informatizado de gestão pública, feitas em dias úteis e no 

horário comercial; 
V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de 

técnicos comprovadamente especializados, responsabilizando-se pela atuação. 
8.2.21 A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para 

qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual. 
8.2.22 A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização 

ou acompanhamento pelo Contratante, pelos prejuízos de qualquer natureza 

causados ao patrimônio do contratante ou de terceiros, originados direta ou 

indiretamente da execução do objeto deste Contrato, decorrentes de dolo ou 

culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a 

promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, 

não o cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a 

que porventura faça jus. 
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8.2.23 A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a 

execução do contrato, sem prévia e expressa anuência da contratante. 
8.2.24 A contratada arcará com todos os encargos diretos e indiretos que 

incidirem sobre esta contratação, inclusive os trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
8.2.25 A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do 

gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que 

impossibilite a execução do contrato. 
8.2.26 Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela 

CONTRATANTE, treinamento adequado e necessário ao bom funcionamento e 

operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito) horas de 

duração;  
8.2.27 Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos  funcionários 

ou prepostos da CONTRATANTE decorre de inaptidão do treinador designado 

pela CONTRATADA, esta deverá promover a sua substituição no prazo máximo de 

48h (quarenta e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância 

da carga horária mínima, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. 
8.2.28 fornecer o (s) sistema (s) nas condições e especificações descritas 

neste instrumento, instalando-o diretamente ou por intermédio de terceiro, 

devidamente credenciado, na plataforma de hardware/software requerida pela 

CONTRATANTE, ou, na plataforma estabelecida na proposta da CONTRATADA; 
8.2.29 tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo 

seja notificada, por escrito, de algum problema constatado no software; 
8.2.30 Manter total sigilo das informações constantes dos arquivos da 

CONTRATANTE; 
8.2.31 Permitir que a CONTRATANTE efetue a execução de 1 (UMA) cópia dos 

arquivos fornecidos nos meios magnéticos originais do produto contratado, 

para fins de segurança (“backup”), com a finalidade exclusiva de propiciar 

a recomposição do conteúdo do meio físico original em casos de perda de 

seus arquivos, na forma do inciso I, do art. 6º, da Lei 9.609/98; 
8.2.32 Fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as correções dos 

eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os quais se definem 

as incorreções encontradas entre as especificações contidas na documentação 

dos mesmos e a sua operação. 
8.2.33 Manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o 

atendimento adequado ao CONTRATANTE, com nível de conhecimento compatível 

com o grau de dificuldade e/ou inconsistências eventualmente apresentado 

pelo (s) sistema (s), durante todo o período do contrato; 
8.2.34 Prestar assistência permanente ao CONTRATANTE, durante a vigência do 

presente contrato, solucionando dúvidas na implantação e durante o 

processamento do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito, e-mail, 

telefone, ou outro meio de consulta on-line que venha a ser acordado entre 

as partes. 
8.2.35 Sempre que solicitado pelo Gestor de Contrato, prestar 

esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 

bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da 

prestação dos serviços contratados; 
8.2.36 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação 

para contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de 

regularidade fiscal, social e trabalhista; 
8.2.37 Prestar os serviços ora contratados na dimensão das definições 

constantes nas alíneas “a” a “i”, da cláusula segunda deste instrumento; 
8.2.38 Somente executar os serviços solicitados após a aprovação do 

CONTRATANTE; 
8.2.39 A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

as supressões ou acréscimos que se fizerem no objeto contratado em até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global inicial atualizado 

do contrato; 
8.2.40 A CONTRATADA não será responsabilizada pelos danos ou prejuízos 

decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais, tomadas 

com base nas informações fornecidas por quaisquer dos sistemas; 
8.2.41 Em caso de encerramento do contrato, A CONTRATADA fica autorizada a 
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proceder a desinstalação do software, deixando disponível, contudo, o banco 

de dados utilizado pelo sistema, que é de propriedade do CONTRATANTE. 
8.2.42 Em caso de rescisão contratual, a contratada deverá disponibilizar o 

acesso aos softwares objeto deste contrato à qualquer tempo, para 

consultas, quando solicitada sem quaisquer ônus a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA 9 – DAS RESPONSABILIDADES RECIPROCAS 
 

9.1 As partes por si, seus servidores, funcionários e prepostos, obrigam-se 

a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do 

conjunto de módulos licenciados e de informações relativos ao presente 

contrato, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes 

tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, 

omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a 

estranhos dessa contratação, salvo se houver consentimento expresso, em 

conjunto das mesmas. A responsabilidade das partes com relação à quebra de 

sigilo será proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 
 

CLÁUSULA 10 – DAS GARANTIAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

10.1 A CONTRATADA garante ao CONTRATANTE assistência, em razão de problemas 

e/ou defeitos eventualmente decorrentes do sistema e/ou da atuação/operação 

por parte de seus técnicos e/ou terceiros por ela autorizados. 
 

CLÁUSULA 11 - DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo 

responsável pela execução dos serviços objeto desta licitação, a 

Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente 

designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 

mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução. 
 

CLÁUSULA 12 - DA RESCISÃO 
 

12.1 O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos 

na Lei nº 8.666/93. 
 

CLAÚSULA 13 - DOS CASOS OMISSOS 
 

13.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na 

Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, 

ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 

CLÁUSULA 14 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

14.1 O regime de execução do presente contrato é indireta, empreitada por 

preço unitário. 
 

CLÁUSULA 15 - DAS PENALIDADES 
 

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no 

contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 

71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: 
15.1.1. advertência; 
15.1.2. multa de: 

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 

atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
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15.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do 

contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente 

rescisão contratual, quando for o caso; 

15.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização 

formal da Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 

15.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 
 

15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 
 

15.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria 

ao Município de Jaboticatubas/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a 

contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das 

faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA 16 - DO FORO 
 

16.1 As partes elegem o foro da Comarca de Jaboticatubas/MG, para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 

 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas 

que a tudo assistiram e também assinam. 

 

 Jaboticatubas/MG, 04 de fevereiro de 2021. 
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