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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, 
ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
PARA OS SOFTWARES, CONFORME 
RELACIONADO NO ANEXO I DESTE EDITAL 
(CARTA CONVITE 01/2019), QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
PINHALZINHO-SP E GOVERNANÇABRASIL 
S/ A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO - SP, 

com sede à Rua Cruzeiro do Sul, 225., inscrita no CNPJ sob o 

n°01.676.018/0001-70, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora 

Maria Eva da Silva Bacci, CPF: 030.380.108-55, adiante designado 

simplesmente CONTRATANTE e Governançabrasil s/a Tecnologia e Gestão 

em Serviços, com sede Rua João Pessoa, N° 1183, Bairro Velha, 

Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 00.165.960/0001-01 , neste ato 

representada por Roberlei César Fernandes, portador do RG 19.817.393-3. e 

do CPF 058.748.998-71 , adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm 

entre si ajustado o presente CONTRATO em consonância com o Processo n° 

03/2019 e nos termos da Lei Federal n° 8666/93, mediante as condições 

seguintes: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 

1. DO OBJETO 

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 
CNPJ: 01 .676.018/0001-70 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos na 

área de fornecimento de licença de uso, atendimento e suporte técnico para os 

softwares, conforme relacionado no Anexo I deste Edital (Carta Convite 

01/2019), pelo período de 12 meses. 

1.2. Considera-se parte integrante deste contrato o Anexo I do Edital e a 

proposta da coNTRATADA ll 'GeSSO f 
---

, ... '"''t1as 
2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Compete à CONTRATADA, além do fornecimento dos serviços descritos 

na Cláusula 1: 

a) A Contratada é a única responsável em qualquer caso, por danos ou 

prejuízos que possa causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de 

ônus para a Contratante pelo ressarcimento. 

b) Contratada não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em 

parte, decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante. 

c) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

d) No preço contratado deverão estar incluídas todas as despesas, inclusive as 

de transporte, tributos, encargos de leis sociais, encargos trabalhistas, 

previdenciários, seguros de operários, bem como qualquer danos causados a 

terceiros e qualquer outras despesas acessórias e necessárias não 

especificadas neste edital, relativo ao objeto desta licitação. 

e) Caberá à Contratada responder, em relação aos seus empregados e perante 

terceiros, por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais 

como: salários; seguros de acidentes; tributos, indenizações; vales-refeição; 

vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pel~ 

Governo e/ou negociadas. y ; \ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNPJ: 01 .676.018/0001-70 

f) Comunicar à Câmara Municipal de Pinhalzinho, no prazo de 24 horas, os 

motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos 

previstos no presente edital. 

g) A contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução deste 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo, nos termos do 

Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/93. 

h) apresentar Nota Fiscal ou Fatura, comprovando a execução do serviço, 

contendo, necessariamente, a descrição dos serviços prestados; 

i) Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo, cópia do Software, em 

versão atualizada, atendendo na íntegra todas as exigências e especificações 

técnicas do Anexo I do Edital. 

j) 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. 

k) 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; 

I) 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. 

m) A CONTRATADA deverá implantar os serviços especificados no Anexo I 

desta Licitação em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato. 

n) A Empresa, a contar da implantação de cada sistema, deverá prestar, 

quando solicitado, suporte técnico para esclarecimento de dúvida, identificação 

~ resolu~ão de problemas, susci~adas pelos fy;'\f~~~~ ... :~:) da CON.TRATANTE, l\i(r· 
ligados diretamente ao uso dos s1stemas (sottw; res). · · .. ' _ ~ L 

roi;Jas ____ . __ ji- ~ \__ 
Oúf, .. : -.. 3 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNPJ: 01.676.018/0001-70 

o) Para o suporte técnico, será exigido durante todo o período contratual que a 

CONTRATADA possua um sistema disponível através da rede mundial de 

computadores (internet) para abertura de chamados técnicos, que possibilite o 

acompanhamento do status do referido chamado através do número de 

protocolo. Este serviço deverá ficar disponível no mínimo no horário comercial, 

de segunda a sexta-feira. 

p) No caso de necessidade de deslocamento de colaboradores da 

CONTRATADA até a sede da CONTRATANTE, as despesas de locomoção, 

hospedagem e alimentação correrão por conta da CONTRATADA. 

q) Disponibilizar para a CONTRATANTE treinamento para o software 

contratado. 

r) Responsabilizar-se por atrasos, caso tenha dado causa, durante o 

processamento dos softwares que tenham compatibilidade para envio de dados 

aos Órgãos Fiscalizadores, como Tribunal de Contas, Receita Fedral, etc. 

2.2. Compete à CONTRATANTE: 

a) A qualidade dos serviços a serem executados pela Contratada será 

fiscalizada pela Contratante, em obediência às determinações legais, 

pertinentes ao assunto. 

b) Responsável pela Contratante terá amplos poderes para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços da Contratada, cabendo-lhes exigir o fiel 

cumprimento das obrigações contratuais, bem como propor, quando cabíveis, a 

aplicação das penalidades previstas neste Contrato sem prejuízos das 

aplicáveis pela legislação. 

c) Caso sejam constatados motivos que demonstrem que os serviços não 

estão de acordo com as devidas especificações técnicas, mesmo 

acompanhados da Nota Fiscal, serão considerados não cumpridos no todo ou 

em parte, mediante termo de rejeição do Objeto do Contrato. 

d) exercer a fiscalização dos serviços; 

e) prestar informações e escla.r';"j~ t:õ' que vetham a ser solicitados pela ~. 

coNTRATADA; Folhas ~ -/~'{ 
l' b' 4 
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f) Com a assinatura do presente contrato, a CONT ~bNeá obriga-se a 

disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem ldôilea ~l:le 

possibilite a instalação dos Softwares objetos do presente contrato, bem como 

mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões 

dos Softwares lançadas. 

g) Entende-se por instalação do Software, a disponibilização do mesmo no 

equipamento da CONTRATANTE de forma a permitir a esta sua utilização e, 

com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de 

dados, parametrização e demais serviços. 

h) Com a disponibilização do software, a CONTRATANTE passa a ser 

exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula; 

i) A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das 

normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do 

mesmo; 

j) 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 

k) 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 (ij 
esforços que a CONTRATADA venha a fazer, para recuperar os prejuízos (} 

verificados. Y.~7 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINPIAE~INHO/ ---Paço Municipal Prefeito José de Lima Frafl€o . ~obrinho 
CNPJ: 01 .676.018/0001 -70 rúln8S 

~f I ' 

I) A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquerUtQ~Gê_soljcitar a 

comprovação e verificar o fiel cumprimento do contrato, de propor modificações 

nas especificações técnicas dos serviços objeto da presente licitação, visando 

adaptá-los à sua viabilidade, bem como complementá-los ou detalhá-los 

quando julgar conveniente, utilizando para tanto elementos disponíveis e 

praticados no mercado. 

m) A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 

a essa atribuição. 

n) A CONTRATANTE, através de representante designado, anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

o) A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para cumprimento do contrato, os 

recursos orçamentários necessários ao pagamento, observados as previsões 

estabelecidas, e pagar as notas fiscais emitidas nos termos da cláusula sexta 

deste contrato. 

p) Emitir o TERMO DE RECEBIMENTO, cuja data dará início à vigência deste 

Contrato, após a completa implantação do objeto dentro dos 30 dias da 

assinatura do Contrato. 

3. DO VALOR DO CONTRA TO, DOS REAJUSTES E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 

O preço certo e ajustado, para a execução do presente contrato, corresponde a 

R$ 7.320,00 (Sete mil trezentos e vinte reais) mensais, ou R$ 

90.640,00(Noventa mil seiscentos e quarenta reais), pelo período de 12 meses. 

3.2. O atraso injustificado no pagamento de qualquer das mensalidades 

acarretará a incidência de multa moratória no percentual de 1% (um por cento) 

J< 6 
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por dia útil sobre o valor da prestação, constituind"o-=s""'e.---.a~.,.,rrmoto""t'!7a--

independentemente de notificação ou interpelação. Rúbrica - -------
3.3. Decorrido 1 (um) ano de vigência do contrato e na hipótese de prorrogação 

contratual, os preços referentes aos serviços ora avençados poderão ser 

reajustados por índices oficiais e de acordo com a legislação vigente 

(IPCA/IBGE). 

3.4. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato 

onerarão a dotação 01 .01 .02.010312501 .2.1 06.3.3.90.40.01 

4. DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito mensalmente, até o 5.o (quinto) dia útil da 

apresentação da nota fiscal dos serviços prestados referentes aos 30 dias 

anteriores. 

4.1. Deverão constar nas notas fiscais/faturas o objeto deste contrato, seu 

número, além dos demais dados pertinentes e necessários. 

4.2. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(s) do(s) objeto(s) entregues I ou 

serviços executados e/ou documentação fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir das correspondentes regularizações. 

4.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração por parte da CONTRATANTE 

das condições estabelecidas neste item, em face de superveniência de normas 

Federais, Estaduais ou Municipais que regulem a matéria de maneira diversa. 

5. DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato inicia-se com a data da expedição do TERMO ~ 
DE RECEBIMENTO, e terá duração de 12 (doze) meses, prorrogável, a critério 

da CONTRATANTE, de acordo com a legislação em vigor (Lei 8666). ~ :~ 
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6. DAS PENALIDADES E DA MULTA j~úbrica 
A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 

previstas nos arts. 86, 87, e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, a saber: 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo 

para o serviço; 

b) multa, nos seguintes critérios: 

b.1) 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de 

inexecução parcial do contrato ou descumprimento de cláusula; 

b.2) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do contrato. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para 

contratar com órgãos públicos, por prazo não superior a dois anos, nas 

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo 

para o serviço; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 

hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem

se à prática de ilícito penal. 

6.1. A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" desta cláusula, poderá 

ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, 

podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 

Contratante. 

6.2. Ocorrendo ineficiência na execução dos serviços por culpa da Contratada, 

ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o 

valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de 

notificação ou interpelação, o mesmo se aplicando caso haja mora no 

pagamento por parte da Contratante. 
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6.3. Os valores referentes a eventuais multas aplica~w ~o deduzidos do 

crédito a ser recebido pela CONTRATADA. 

6.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o 

seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados à Contratante. 

6.5. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 

responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 

objeto ou pela inadimplência. 

6.6. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o 

ressarcimento dos prejuízos efetivados. 

6.7. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 

cabíveis. 

6.8. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade será de 05 

(cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado. 

7. DA RESCISÃO 

A rescisão do presente contrato regula-se pelas disposições da Lei n° 8666/93, 

especialmente quanto aos artigos 77 e seguintes. 

8. DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho-SP para dirimir toda e qualquer 

dúvida oriunda deste contrato. 

y g 
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9. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Folhas 
Aplicam-se à execução deste contrato, e especialmente .qo~ casos omissos, a 

Lei n° 8.666/93. ~ 'UUriCa ____ _ 

10. DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

O presente contrato decorre do Procedimento Licitatório n° 03/2019, realizado 

na modalidade CONVITE, nos termos do art. 22, inciso 111 e §3° e art. 23, inciso 

11, alínea a, ambos da Lei 8666/93. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e para um só efeito, na 

presença de duas testemunhas. 

Pinhalzinho, 04 de Abril de 2019. 

VlllfWM.~MU.S/ATEaK>LOGIA Empresa 
I IM SIIVJÇOS 

TESTEMUNHAS: 

--------berlei Cl .. r Ferttartdes 
RO= 19.817.39.1-3 CPPl 058.7411.998-71 

Diretor Eatadual 

~.~~ .. 9.~~· · · · ·· · ·· · ····· ·· 
~ .. .Jk.Krni~~~q .. ~~ 
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