
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2016 
 
 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE NOVO XINGU E A EMPRESA DELTA SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA LTDA, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO 
DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO 
PÚBLICA PARA DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, BEM 
COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO E 
SUPORTE TÉCNICO. 
 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio Knaak, 
1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a EmpresaDELTA 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.703.992/0001-01, com sede 
na Rua Afonso Pena, 149, Bairro Azenha, no município de Porto Alegre - RS, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu procuradorSr. Jose Elzer Santos de 
Lima, brasileiro, casado, coordenar comercial residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre - 
RS, estabelecem o presente CONTRATO DE SERVIÇOS, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial - n.º 015/2016, 
constante do Processo nº 025/2016 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1.Constitui objeto deste contrato de Serviços, a Contratação de Empresa Especializada para 
aconcessão de licença de uso de softwares de gestão pública para diversas áreas 
domunicípio, banco de dados, bem como implantação, treinamento, testes e serviços 
demanutenção integral, corretiva, evolutiva, atendimento e suporte técnico dos suportes 
efontes, em regime de execução direta por empreitada por preço global, nos termos da Proposta 
de Preços ajustada entre as Partes e em conformidade com as condições estabelecidas no Edital 
Pregão Presencial nº 015/2016 e seus anexos que passa a fazer parte integrante deste 
CONTRATO. 
 
O objeto contratual compreende os seguintes sistemas: 
 
a) Sistema para Licitações e Compras com 04 acessos 
b) Sistema para Contabilidade Pública com 04 acessos 
c) Sistema para Estoque com 04 acessos 
d) Sistema para Portal da Transparência com acessos ilimitados  
e) Sistema para Folha de Pagamento com 04 acessos e 200 cadastros de funcionários 
f) Sistema para Frotas com 04 acessos 



g) Sistema para Controle dos Índices Constitucionais com 04 acessos 
h) Sistema para Patrimônio com 04 acessos 
i) Sistema para Tesouraria com 04 acessos 
j) Sistema para Tributos com 04 acessos e 500 cadastros de imóveis 
l) Sistema para Assistência Social com 04 acessos 
m) Sistema para Saúde com 04 acessos 
n) Sistema para Automatização do Siconfi com 04 acessos 
o) Sistema para Automatização do E-Sus com 04 acessos 
p) Sistema para Planejamento Orçamentário com 04 acessos 
q) Sistema para Contabilidade de Custos com 01 acesso 
r) Sistema para Nota Fiscal Eletrônica de Serviços com acessos ilimitados 
s) Sistema para Declaração Eletrônica do ISS com acessos ilimitados 
t) Sistema para Gestão Analítica de Dados-BI com 01 acesso 
u) Sistema para Serviços ao Cidadão com acessos ilimitados 
v) Sistema para Serviços ao Servidor com acessos ilimitados 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Os serviços serão executados de acordo com as necessidades, solicitações e orientações 
expedidas pela CONTRATANTE, no local e de acordo com a proposta oferecida. 
2.2. A prestação dos serviços ora contratados se deve ater às condições estabelecidas no Edital de 
Pregão Presencial nº 015/2016 e na Proposta de Preços, bem como às normas legais e éticas que 
regulamentam os direitos e a atividade de software. 
2.3. O licenciamento mensal deverá contemplar a prestação de serviço de atendimento técnico de 
05 (cinco) horas mensais, prestadas presencialmente na sede da CONTRATANTE ou por meio 
de acesso remoto, solicitadas conforme as necessidades da CONTRATANTE e que se 
acumularão com as horas dos meses seguintes, caso não utilizadas na sua totalidade em 
determinado mês. 
2.4. Os serviços de assistência técnica e suporte operacional, desde que previamente solicitados e 
autorizados pela CONTRATANTE, somente serão pagos se prestados após a homologação dos 
sistemas por parte dos setores envolvidos e somente se ultrapassadas as horas de atendimento 
previstas no subitem anterior. 
2.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar todo o objeto ou em partes, de acordo 
com suas necessidades e dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação em vigor. Autorizando 
a implantação dos sistemas através de Ordem de Fornecimento. 
2.6. Todo e qualquer serviço não previsto na proposta e no contrato somente poderão ser 
executados mediante prévio orçamento que deverá ser aprovado. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e demais 
decorrentes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não poderão, em nenhuma 
hipótese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, civil e criminalmente, por eventuais 
prejuízos causados a terceiros ou a própria CONTRATANTE, na execução deste Contrato. 
3.1.1. Dentre os encargos da CONTRATADA incluem-se a hospedagem e diárias de 
funcionários, custo de postagem, bem como demais custos relativos a execução dos serviços. 



3.2. Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento 
das obrigações sociais e tributárias legalmente exigidas, relativamente a atividade de uso de 
software. 
3.3. Executar os serviços que lhe estão atribuídos rigorosamente dentro das solicitações e 
especificações solicitadas, sendo que a inobservância desta condição sujeitará a CONTRATADA 
as sanções contratuais. 
3.4. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
3.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos serviços prestados, especificados no Contrato, de 
modo a garantir sua plena execução, utilizando instrumentos e pessoal técnico qualificado. 
3.6. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto deste Contrato ou o faça fora das 
condições estabelecidas, a CONTRATANTE poderá, após regular aviso ou notificação, rescindir 
o presente Contrato e aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
3.7. Durante toda a execução do contrato e posteriormente enquanto permanecer na guarda e/ou 
acesso, a CONTRATADA deverá manter inteiro sigilo sobre quaisquer documentos, informações 
e dados do CONTRATANTE, não podendo prestar declarações ou informações de qualquer 
modo ou por qualquer meio, sem prévia autorização por escrito por parte da Administração 
Municipal, a respeito do Contrato e dos serviços a ele inerentes, podendo ser, na forma da Lei, 
responsabilizada civil, administrativa e criminalmente pelo uso indevido de tais documentos, 
informações e dados. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

4.1. Credenciar perante a CONTRATADA, servidor com conhecimentos nas áreas de 
informática, software e banco de dados, para acompanhar a execução dos serviços, sempre que for 
julgado necessário. 
4.2. Prestar as informações necessárias para execução correta dos serviços solicitados. 
4.3. Verificar a conformidade dos serviços com a especificação e o preço, recebê-los proceder à 
verificação final, comparando os dados descritos no Contrato com os das Notas Fiscais emitidas 
pela CONTRATADA. 
4.3.1. A aceitação definitiva ocorrerá em 48 (quarenta e oito) horas, quando as Notas Fiscais 
referidas serão atestadas por servidor responsável, designado para este fim, e liberado o 
pagamento a elas relativo. 
4.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de irregularidades constatadas 
na prestação dos serviços. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS 
5.1 A CONTRATADA concede àCONTRATANTE o direito de uso de uma licença dos 
Sistema, objeto deste contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de 
acordo com a quantidade de acessos simultâneos solicitada.  
5.2É vedada a cópia dos sistemas, exceto para fazer backup. Os sistemas estão protegidos pela lei 
nº. 9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela Lei nº. 
9.610/98, cuja indenização pode chegar ao valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia 
instalada ilegalmente.  
5.3É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) 
contratado a outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a 
decomposição do(s) referido(s) sistema(s). 



CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1 A fiscalização do fornecimento dos serviços ficará a cargo do da Secretaria Municipal de 
Administração. 
6.2 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos serviços.  
6.3 A comunicação entre a fiscalização e a contratadaserá  realizada  através  de  correspondência 
oficial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  
 

7.1.O valor total deste contrato é de R$ 225.442,00 (duzentos e vinte cinco mil quatrocentos e 
quarenta e dois reais) 
7.2 Pela Locação, implantação e licença de uso mensal dos sistemas e pela prestação de serviços, 
objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo 
especificados:  
 

LOCAÇÃO SISTEMAS Valor Mensal R$ 
Valor 

Implantação 
R$ 

Compras e Licitações - 04 acesso  R$528,33   R$              - 
Contabilidade Pública - 04 acessos   R$ 1.056,67   R$              - 
Estoque - 04 Acesso   R$555,07   R$              - 
Portal da Transparência- Acessos ilimitados  R$271,83   R$              - 
Folha de Pagamento - 04 acessos/200 cadastros de 
funcionários  R$ 1.009,14   R$              - 

Frotas - 04 acessos  R$555,07   R$              - 
Controle Índices Constitucionais – 04 acessos  R$264,17   R$              - 
Patrimônio - 04 acessos   R$555,07   R$              - 
Tesouraria - 04 acessos  R$264,17   R$              - 
Tributos - 04acessos/500 cadastros de imóveis  R$ 1.048,08   R$              - 

Assistência social – 04 acessos  R$764,61   R$              - 

Saúde Completo– 04 acessos  R$ 1.056,67   R$              - 

Automatização do SICONFI – 04 acessos  R$264,17   R$              - 

Automatização doE-SUS – 04 acessos  R$194,71   R$              - 
Planejamento orçamentário - 04 acessos  R$536,46   R$ 13.364,00  

Contabilidade de Custos - 01 acesso  R$564,08   R$7.276,00  
NF Eletrônica de Serviços–acesso ilimitado  R$299,20   R$ 19.602,00  

Declaração Eletrônica do ISS via Internet –acesso ilimitado  R$144,40   R$ 19.602,00  
Gestão Analítica de Dados - Business Intelligence (FLY 
Analysis) - 01 acesso  R$564,08   R$7.276,00  

Serviço ao Cidadão Web – acesso ilimitado  R$538,46   R$5.940,00  

Serviço ao Servidor Público via Internet – acesso ilimitado  R$265,56   R$5.940,00  

TOTAL R$ 11.300,00 R$ 79.000,00 



 
 

SERVIÇOS ADICIONAIS Valor R$ 

Valor mensal por acesso adicional para sistemas com forma de acesso 
local R$ 110,00 

Valor mensal por acesso adicional para sistemas que utilizem a internet 
como forma de acesso R$ 660,00 

Valor mensal por cadastro adicional para sistema de Folha de Pagamento R$ 1,80 
Valor mensal por cadastro adicional para sistema de Tributos R$ 0,20 
Licenciamento, instalação e configuração de Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados - SGBD para sistemas que utilizem a internet como 
forma de acesso 

R$ 9.800,00 

Hora por técnico trabalhada para serviços de assistência técnica e suporte 
operacional atendendo a chamados presenciais no Município R$ 150,00 

Hora por técnico trabalhada para serviços de assistência técnica e suporte 
operacional atendendo a partir da prestadora dos serviços – serviços 
executados por acesso remoto utilizando ferramentas da web e serviços 
executados na sede da prestadora dos serviços 

R$ 120,00 

TOTAL R$ 10.842,00 

 
7.3. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas.  
7.4. O contratado só cobrará os serviços constante deste contrato, dos sistemas implantados, 
autorizados pelo município através de Ordem de Fornecimento, emitida e assinada pelo Secretário 
Municipal de Administração, que ficará anexo ao presente contrato. O Município poderá solicitar 
a qualquer tempo durante a vigência do contrato a implantação de novos sistemas objeto do 
contrato.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas correrão por conta da dotação orçamentária especifica das Secretarias Municipais 
de Novo Xingu – RS. 
03.01.2.100.33.90.39.08 – Manutenção Software 
03.01.2.100.33.90.39.11 – Locação de Software 
03.01.2.100.33.90.39.57 – Serviços Processamento de Dados 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9.1Os valores constantes no presente CONTRATO incluem, além da remuneração da 
CONTRATADA, todas as demais despesas necessárias a execução dos serviços contratados. 
9.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente através de TED, transferência bancária ou boleto 
bancário em conta corrente em nome do Contratado. 
9.3 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os dados dos serviços discriminado.  
9.4 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu 
prazo de validade renovado a cada vencimento.  
9.5Não será permitido adiantamento de pagamentos. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA  

 
10.1. A vigência do Contrato é por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado/renovado por iguais períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, de acordo 
com o disposto no artigo 57, inciso 4º da Lei Federal n.º 8.666/93. 
10.2 - A Contratada se obriga a acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota 
de empenho. 
10.3. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo município 
ao todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 
simples aviso, com prazo de 30 (trinta) dias observadas as disposições legais pertinentes.  

10.4. No caso de prorrogação de vigência do contrato, os preços serão reajustados tendo como 
base de referência o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, 
contando-se o prazo a partir do mês anterior da assinatura do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município de 
Novo Xingu - RS garantirá a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes;  
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 2%(dois  por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) DECLARAÇÃODE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COMA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  própria  autoridade  que  
aplicou  a penalidade.   
12.2. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 
setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  
12.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do 
pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  



13.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enumerados 
nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
13.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
13.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
13.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 
CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 
14.1.  O presente Contrato fundamenta-se:  
14.1.1.   nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  
14.1.2.   nos preceitos de direito público;  
14.1.3.supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 
Privado.  
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 
 

15.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da 
Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 
 

Novo Xingu - RS, 16 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN  JOSE ELZER SANTOS DE LIMA 
 MUNICÍPIO NOVO XINGU  DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 

CONTRATANTE    CONTRADADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
________________________    ________________________ 
 
 


