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CONTRATO  DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA    

CONTRATO Nº  110/15 - Pregão Presencial nº 016/2015. 

Processo Administrativo n. 1.000.127/03 

  

 

 

I - PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na ci-

dade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, 

casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.703.992/0001-01, com sede na Rua Afonso Pena, nº. 149, 

Bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre, RS, neste ato representada por seu Diretor Sr. Jorge Luiz 

Alano, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, CPF 

nº 701.246.719-34, RG nº 1094712583. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações e as 

condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 016/2015 e seus anexos. 

 

III - OBJETO: implantação, conversão, fornecimento com reservas (licença de uso) e manutenção 

de sistemas de informática para gestão pública, integrados e multiusuários, para uso interno (com no 

mínino 5 usuários concomitantes/simultâneos), com vistas ao planejamento, gerenciamento e 

administração de setores/departamentos do Município e disponibilização de serviços e informações 

na internet referente à Lei de Transparência (com usuários concomitantes/simultâneos ilimitados). 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA I - DA VIGÊNCIA 

 O presente instrumento terá duração de 12 meses, contados a partir de 01/11/2015, com 

vigência até 30/10/2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja 

manifesto interesse pelas partes, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da 

Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais, até o máximo de 48 

(quarenta e oito) meses. 

 

CLÁUSULA II - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O preço para o presente ajuste é o constante da proposta de preços apresentada pela CON-

TRATADA, com alterações introduzidas na ata de 22 de setembro de 2015, entendido como preço 

justo e suficiente para a total execução do presente objeto, sendo: 

 

- Locação mensal dos sistemas - R$3.900,00 (Três mil e novecentos reais) mensais, assim dis-

tribuído por sistema: 
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    A – SISTEMA(S)        

Item nº. 01: Locação de Sistema de Gestão da Saúde; 452,94 

Iem  nº. 02: Locação de Sistemas Integrados  

Sistema de Compras e Licitações 293,07 

Sistema de Contabilidade, orçamento e empenho 732,70 

Sistema de Controle de Frotas 199,82 

Sistema de Estoque e Almoxarifado 199,82 

Sistema de Folha de Pagamento 459,59 

Sistema de Planejamento (PPA/LDO/LOA) 93,24 

Sistema de Controle de Tesouraria e Caixa                                  293,06 

Sistema de Tributação 526,35 

Sistema de Controle Patrimonial de Bens                                  199,82                    

Sistema FLY Transparência                                  449,59 

TOTAL                       R$:3.900,00 

 

- Hora trabalhada para assistência técnica e retreinamentos efetuados após a implantação e ple-

no funcionamento dos sistemas e mediante solicitação expressa do Município: 

  - R$135,00( Cento e trinta e cinco reais) por hora trabalhada na sede da CONTRATANTE; 

 - R$120,00(Cento e vinte reais) por hora trabalhada na sede da CONTRATADA por meio 

remoto (conexão remota à distância). 

Parágrafo Primeiro:  O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente  

ao da prestação do serviço, mediante apresentação de nota fiscal. 

Parágrafo Segundo: Os valores de locação dos sistemas objeto deste Contrato poderão ser 

corrigidos anualmente, por solicitação escrita da CONTRATADA, justificando os motivos da 

correção, de acordo com a política econômica do Governo Federal, com base na variação do 

IGPM/FGV, ou outro indexador oficial que o venha substituir, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações 

do orçamento do exercício vigente de 2015 serão as seguintes: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de Atividade: 2.003 - Manutenção Atividades Secretaria de Administração. 

Despesa: 36.3.3.90.39.00.00.00.00. 0001 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Projeto de Atividade: 2.004 - Manutenção Atividades Secretaria de Fazenda. 

Despesa: 53.3.3.90.39.00.00.00.00. 0001 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto de Atividade: 2.026 - Manutenção Unidades de Saúde ASPS. 

Despesa: 364.3.3.90.39.00.00.00.00. 0040 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORTES 

Projeto de Atividade: 2.001 - Manutenção Atividades Câmara de Vereadores. 

Despesa: 15.3.3.90.39.00.00.00.00. 0040 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA IV - DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA 

a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede ao CONTRATANTE o 

direito de uso dos sistemas objeto deste  contrato, devendo cada sistema permitir no minimo 4 

acessos simulataneos a usuarios conectados em rede.  
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b) Os sistemas a serem implantados deverão adequar-se ao Gerenciador de Banco de Dados     

Sybasse SQL Anywhere da CONTRATANTE e compatíveis com WINDOWS 98, XP, VISTA, 

SEVEN, OITO OU SUPERIOR, desenvolvidos em linguagem própria para ambientes Windows, 

com operação via mouse e interface gráfica.  

c) É vedada a cópia dos sistemas, que estão protegidos pela legislação de direitos autorais, e 

do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup.  

d) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos softwares 

contratados a um ou outro usuário, assim como da engenharia reversa, a decompilação ou a  

decomposição dos sistemas contratados. 

 

e) Em nenhuma  hipótese  a CONTRATADA será responsável por qualquer  dano decorrente 

do uso indevido ou da impossibilidade de usar os sistemas contratados, ainda que  a 

CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos. 

 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Caberá ao CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento pela locação dos sistemas objeto do presente Contrato, na forma e no 

prazo convencionados, assim como todas as despesas de correio e/ou transportadora referentes ao 

envio de mercadorias, como software, manuais e afins, bem como o custo de disquetes ou  CD 

(Compact Disc). 

b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 

c) Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 

desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as partes. 

d) Custear os gastos necessários à implantação, assistência técnica, manutenção e eventuais 

alterações dos sistemas. 

e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização dos sistemas 

licenciados, incluindo: 

 - assegurar a configuração adequada da máquina ou máquinas e instalação dos sistemas; 

 - manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação, no 

caso de falha da máquina, 

- dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos equipamentos do 

CONTRATANTE, quando da visita técnica dos mesmos. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Caberá à CONTRATADA: 

a) Instalar  os sistemas objeto deste contrato e treinar o técnico ou os técnicos do 

CONTRATANTE na utilização dos mesmos; 

b) Prestar suporte na operacionalização dos sistemas objeto deste contrato, somente ao 

técnico ou usuário que tenha recebido o devido treinamento;  

c) Manter informado o técnico do CONTRATANTE encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias; 

d) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos sistemas,  

causadas por problemas originados das fontes dos seus programas; 

e) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas do 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros; 
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f)  Fornecer até 6 (seis) horas por mês, de assistência técnica gratuita, com banco de horas 

anual cumulativo; 

G) Conversão e migração de dados e cadastros adicionais deverão ser feitas gratuitamente 

pela Contratada; 

H) Fornecer treinamento gratuito aos usuários do sistema. 

 

CLÁUSULA VII - DO TREINAMENTO 

O treinamento de utilização do software ao usuário deverá obedecer os seguintes critérios: 

a) O CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem 

treinados, não sendo admitidos mais que dois usuários por sistema locado, aos quais o treinamento 

será realizado com características de possibilidade de suporte ao usuário, posteriormente; 

b) O treinamento constará de apresentação geral do sistema e acompanhamento de toda a 

documentação em nível de usuário; 

c) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, 

exclusão e consulta referente a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 

 

CLÁUSULA VIII - DA MANUTENÇÃO 

a) Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA manter os sistemas de acordo 

com as características contratadas; 

b) Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de 

funcionamento dos mesmos; 

c) Realizar alterações de sistemas em função de mudanças legais, nos casos da moeda, 

alteração de legislação federal, desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos 

sistemas. 

 

CLÁUSULA IX - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A prestação de serviços não cobertas pela manutenção será cobrada à parte, conforme tabela 

constante no Anexo I a este contrato, entendendo-se: 

a) Mudanças nos programas para atender às necessidades específicas do CONTRATANTE; 

b) Elaboração de novos programas solicitados pelo CONTRATANTE; 

c) Alterações do sistema em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em 

modificações da estrutura básica dos sistemas; 

e) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não existam backups adequados para 

satisfazer as necessidades de segurança; 

f) Treinamento de pessoal do CONTRATANTE na operação ou utilização do sistema  em 

função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc; 

g) Geração/validação de arquivos para órgão governamental, instituição bancária, gráfica, 

Tribunal de Contas, auxílio na legislação, na contabilidade e na área de informática, entre outros, 

pelos técnicos da CONTRATADA. 

§ 1º. As solicitações de manutenções ou alterações nos programas serão enviadas pelo 

CONTRATANTE, através de pessoa ou área responsável, à CONTRATADA em seu domicílio, via 

fax ou correio eletrônico, acompanhadas de documentação ou comentário que caracterize o serviço a 

ser efetuado.  

§ 2º. Após a execução do serviço, a CONTRATADA repassará o programa alterado em sua 

forma executável, via internet, para os endereços pactuados do CONTRATANTE, que deverá fazer 

os testes de conformidade, instalar e repassar aos usuários do sistema. 
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CLÁUSULA X - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 

válida se tornadas expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, passando a 

fazer parte dele. 

 

CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO 

A  ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a 

rescisão do contrato. 

§ 1º.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

§ 2º.  Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por 

escrito. 

 

CLÁUSULA XII - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

I - A CONTRATADA não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os pre-

ceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 5% sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

c) Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade. 

II – No caso de ofensa à alínea “c” da cláusula IV e “e” da cláusula VI, que implique, 

também, em ofensa aos princípios da Lei nº 9.609/98, a parte infratora se submeterá ao processo 

competente e às indenizações a ser estipuladas, no valor correspondente a até 2.000 (duas mil) 

cópias para cada cópia instalada ilegalmente.  

 

CLÁUSULA XIII - DO FORO 

 As partes, de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de  Frederico 

Westphalen, RS, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste contrato não 

solucionadas por acordo. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores, em 

quatro vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas. 

Taquaruçu do Sul, RS, 14 de outubro de 2015. 

 

  

 

          VANDERLEI ZANATTA             JORGE LUIZ ALANO 
  Prefeito Municipal - CONTRATANTE                                       Diretor – CONTRATADA 

 

                                           

TESTEMUNHA:  A ........................................................ 

                              Nome: 

                              CPF.  

 

 

TESTEMUNHA: B ............................................................... 

                             Nome: 

                             CPF. 


