
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 063/2017 

 

 

 

Termo de contrato que celebram o Município de Novo Xingu e a 

empresa MH Informática LTDA -ME, cujo objeto é 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 nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 

Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 

326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, 

doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa MH 

Informática LTDA -ME, inscrita no CNPJ Nº 10.707.938/0001-08, com sede Av. Emílio 

knaak, n.º 2200, Bairro Centro no Município de Novo Xingu, doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. Magno Marciel Buttura Holz, brasileiro, 

solteiro, residente e domiciliado na Linha Xingu Baixo, cidade de Novo Xingu/RS , portador 

do CPF nº 014.987.860-57, cédula de identidade n.º 6091628724, estabelecem o presente 

CONTRATO DE LOCAÇÃO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições 

estabelecidas no Convite n.º 002/2017, constante do Processo  Administrativo Licitatório 

nº 016/2017 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste contrato de Serviços, a 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 integral, 

corretiva, evolutiva, atendimento e suporte técnico, em regime de execução direta por 

empreitada por menor preço por item, nos termos da Proposta de Preços em conformidade 

com as condições estabelecidas no Edital de Convite nº 002/2017 e seus anexos, que passa a 

fazer parte integrante deste CONTRATO. 

 

O objeto contratual compreende os seguintes sistemas: 

a) Sistema de controle dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras 

Públicas; 



b) Sistema de Controle de Estoque e Viagens na Secretaria Municipal de Saúde; 

c) Sistema de controle da Biblioteca; 

d) Sistema de controle de inseminações realizadas pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pecuária. 

 

 

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 Convite nº 002/2017 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/locação mensal deverá contemplar a prestação de serviço de 

atendimento técnico, prestadas presencialmente na sede da CONTRATANTE ou por meio de 

acesso remoto, solicitadas conforme as necessidades da CONTRATANTE. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ao 

município, os meios, acessos e dados dos sistemas em caso de migração dos dados para outro 

sistema, no interesse da administração. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. 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. Prestar as informações necessárias para execução correta dos serviços solicitados. 

 

4.2. 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. 

 

4.2.1. 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. 

 



4.3. 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 à CONTRATANTE o direito de uso de uma licença de 

cada Sistema, objeto deste contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em 

rede, de acordo com a quantidade de acessos simultâneos solicitada. 

 

5.2. É vedada a cópia dos sistemas, exceto para fazer backup.  

 

5.3. É 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, Planejamento e Finanças. 

 

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 contratada será realizada através  de  

correspondência oficial. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  

 

7.1. O valor total deste contrato é de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). 

 

7.2. Pela Locação e licença de uso mensal dos sistemas e pela prestação de serviços, objeto 

deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo 

especificados:  

 

 

 

 

 



Item Sistemas 

 

Valor de 

Referencia 

1 

O Sistema para a Secretaria de Obras Públicas deverá possibilitar: 

Cadastros: localidades/comunidades, Agricultores, Servidores, 

máquinas, oficinas, produtos e usuários. 

Movimentações: agendamento de serviços, serviços realizados, estoque 

de materiais e produtos, entradas, saídas, necessidade de conserto de 

máquinas e veículos. 

Relatórios: avisos de manutenção, produtos/materiais em estoque, 

entradas, saídas, serviços realizados (por período, por beneficiário, por 

localidade/comunidade, por máquina, por Servidor/Operador),  

serviços agendados,  aniversariantes, Servidores, Agricultores, 

consumo de combustível,  consertos de máquinas e manutenção.  

RESUMO: O sistema deverá permitir o controle dos serviços 

realizados pelas Secretarias de Obras Públicas, de forma a possibilitar 

o controle da agenda/planejamento (por período, por beneficiário, por 

localidade/comunidade, por máquina, por Servidor/Operador), da 

mesma forma como a emissão de relatórios dos serviços já realizados. 

R$ 350,00 

2 

Construído para a plataforma web; 

Cadastros: pessoas/alunos, escolas, livros/CD's/DVD's; 

Empréstimos de livros; Renovação de livros; Devolução de livros; 

Relatórios: do acervo cadastrado, dos empréstimos realizados (total, 

por período, por item e por pessoa/aluno), dos empréstimos em atraso, 

da data prevista para a devolução e dos itens disponíveis; 

Aviso em tela caso o cidadão solicite a retirada de um item em 

empréstimo e possua outro em atraso; 

Localização no acervo: por assunto, por nome e por autor. 

R$ 300,00 

3 

Locação de Software: Modulo de Controle de Emissão de Receituários 

Médicos, Requisição de Exames e acompanha-mento de Caminhadas. 

Funções do Módulo: 

Cadastros: Pacientes; Medicamentos; Exames. 

Consultas: Cadastro de Consultas; Receituários Médicos; Requisições 

de Exames; Atestados Médicos; Acompanhamento de Projetos de 

Caminhadas; 

Relatórios diversos conforme necessidade do contratante. 

R$ 350,00 

4 

Controle dos serviços realizados, nos moldes do software, descrito 

neste edital, para a Secretaria de Obras Públicas; 

Cadastros: localidades/comunidades, Produtores Rurais, Servidores, 

sêmen bovino com sua raça, materiais, animais das propriedades, com 

R$ 400,00 



seus pais e avós, e custos dos produtos/materiais e serviços realizados. 

Movimentações: agendamento de inseminações, inseminações 

realizadas, estoque de sêmen, entradas e saídas. 

Boletins diários: inseminações realizadas, com horário, raça bovina, 

nome do Produtor e identificação da vaca inseminada. 

Relatórios: avisos para confirmação da concepção da vaca inseminada, 

sêmen em estoque, entradas, saídas, inseminações realizadas (por 

período, por produtor, por localidade/comunidade, por animal, por 

Servidor/Inseminador), relatório das inseminações realizadas e do seu 

custo (considerando o percentual de subsidio da Prefeitura) para a 

contabilidade, inseminações agendadas, consumo de sêmen por raça, 

consumo de materiais (hidrogênio, luvas, varetas, etc.) e árvore 

genealógica dos animais cadastrados.  

RESUMO: O sistema deverá permitir o controle das inseminações 

realizadas através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, 

de forma a possibilitar o controle da agenda/planejamento (por 

período, por Produtor, por localidade/comunidade, por raça utilizada, 

por Servidor/Inseminador, por animal inseminado), da mesma forma 

como a emissão de relatórios das inseminações já realizadas. Deve 

permitir ainda a possibilidade da emissão de um relatório, da árvore 

genealógica do animal cadastrado, pelo menos até o nível de avós. 

 

7.3. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 

demais encargos fiscais e trabalhistas.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas, durante o exercício de 2017, correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

05 – Secretaria da Saúde 

01 – Administração do sistema Governamental 

2.100 – Manutenção das atividades Administrativa 

05.01.2.100.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

07 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto 

01 – Administração do Sistema Governamental 

2.100 – Manutenção das Atividades Administrativa 

07.01.2.100.3.3.90.39.00.00.00.00.0020 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

 



08 – Secretaria da Agricultura e Pecuária 

01 – Administração do Sistema Governamental 

2.100 – Manutenção das Atividades Administrativa 

08.01.2.100.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

09 – Secretaria de Obras Públicas 

01 – Administração do sistema Governamental 

2.050 – Manutenção das atividades Administrativa 

09.01.2.050.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

8.2. O município alocará, para o ano de 2018 e em caso de prorrogações que ultrapassem esse 

exercício, recursos em seus orçamentos, a fim de custear as despesas do presente contrato. 

 

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, de acordo com o disposto na 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 COM  A 

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 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 

 

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 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas. 

 

 

Novo Xingu - RS, 10 de julho de 2017. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI                              MH INFORMÁTICA LTDA -ME 

Prefeito Municipal                                CONTRATADO 

              CONTRATANTE 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________    ________________________ 

CPF:                                                                          CPF: 


