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CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 

PROCESSO Nº (1.002.137/04) – Contrato nº 016/2016 

  

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 cidade 

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

pal Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689.842.430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: PEGASUS INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n
0
 68.745.116/0001-93, com 

sede na Rua Lava Pés, 1872, Centro, na cidade de Passo Fundo, RS, doravante designada CON-

TRATADA, representada pelo seu Sócio Alceni Danieli, brasileiro, casado, analista de sistemas, 

inscrito no CPF sob nº 393.373.320-00 e no RG SSP/RS 8024111166, com endereço no mesmo local 

da firma, ajustam o presente Contrato de Locação de Software e Prestação de Serviços, que se regerá 

pelas cláusulas adiante especificadas, em obediência às determinações da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

II - FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com dispensa do procedimento 

licitatório, com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do seu valor ser 

inferior ao limite de dispensa vigente. 

 

III - CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA  1ª. O objeto deste contrato consiste na manutenção em rede ou local de um Software, 

denominado Sistema de Controle de ICMS (PROPRIM) e de um sistema de CONTROLE DE 

BONUS FISCAL, conforme exigências da Prefeitura. 

 

CLÁUSULA  2ª. Não pode a CONTRATADA ceder, vender, copiar, utilizar em mais forma ou 

transferir total ou parcialmente, sob qualquer modalidade, gratuita ou onerosamente, provisória ou 

permanentemente, o software objeto deste Contrato, em qualquer de suas versões.  

 

CLÁUSULA  3ª. É permitida a cópia do software distribuído em meio magnético, para efeito de se-

gurança. 

 

CLÁUSULA  4ª. A CONTRATANTE será responsável, por si, por seus prepostos e por seus servi-

dores, pelos direitos da CONTRATADA, pertinentes ao software ora contratado. 

 

CLÁUSULA 5ª.  A CONTRATADA garante a qualidade do software objeto deste contrato, na for-

ma dos preceitos modernos de tecnologia de ponta. 

§ 1º. No caso da contratação de operação em desacordo com as especificações, a CONTRATADA se 

obrigará aos procedimentos técnicos de reparo. 

§ 2º. Esta garantia aplica-se enquanto este contrato estiver vigente, em todas as suas cláusulas. 

§ 3º. Esta garantia anula-se em caso de modificação do SOFTWARE pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA  6ª. O valor da LOCAÇÃO mensal do software é de R$ 350,00 (Trezentos e cinqüenta 

reais), pagáveis na tesouraria ou em qualquer agência bancária, até o décimo dia útil  de cada mês 

subsequente ao da prestação, mediante apresentação de nota fiscal, conforme empenho realizado.  

 

CLÁUSULA 7ª. Quando o software contiver “Manual do Usuário”, e toda vez que alterações o exi-

jam, a documentação a elas referentes serão enviadas à CONTRATANTE, a quem caberá a sua uti-

lização.  

§ 1º. Quando a CONTRATANTE  possuir evidências de algum erro no software, deverá entrar em 

contato com a CONTRATADA e reportá-lo, obrigando-se esta a resolver o problema imediatamen-

te, por telefone,  fax ou através de seus técnicos.  

§ 2º.  A exigência da presença de um técnico nas instalações da CONTRATANTE, mesmo depois 

de instruído a respeito das soluções, ou comprovando-se que a fonte do erro não residia no software, 

implicará na assunção pela CONTRATANTE das despesas de locomoção, refeições, estadas e tempo 

do técnico. 

 

CLÁUSULA 8ª. O não exercício pela CONTRATADA de qualquer de seus direitos ou faculdades 

estabelecidas neste contrato não configurará desistência, transigência ou renovação, podendo esta a 

qualquer tempo, exercê-lo em sua plenitude. 

 

CLÁUSULA  9ª – DA RESCISÃO:   O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do 

Município, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTTRATADA 

outros direitos, especialmente o de indenização, além daquela referente ao pagamento dos serviços já 

prestados, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, notadamente quando se verificar algum dos moti-

vos a seguir relacionados: 

a) Não cumprimento de quaisquer cláusula ou condições deste contrato; 

b) Subcontratação parcial ou total do objeto deste contrato, sem a expressa anuência do Muni-

cípio; 

c) Desatendimento às determinações regularmente emanadas do Município; 

d) Cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato; 

e) Decretação de falência ou dissolução da empresa. 

  

§ 1º. O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, sem prejuízo 

das penalidades, se incidentes, mediante prévia e expressa comunicação, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, desde que haja conveniência para o Município, a qual deverá ser expressamente 

indicada e justificada. 

§ 2º. Em qualquer caso, a rescisão com suas condições deverá ser consignada em termo pró-

prio, devendo ser precedida de autorização expressa do Município. 

 

CLÁUSULA 10ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa do Município, decorrente deste 

contrato, correrá à conta das dotações orçamentárias do orçamento municipal vigente. 

  

CLÁUSULA  11ª - DO PRAZO : O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, a contar 

retroativamente de 1º de fevereiro de 2016,  e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2016, podendo 

ser prorrogado, uma única vez,  mediante termo aditivo. 



 3 

CLÁUSULA 12ª - DO FORO: As partes, de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca 

de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer dúvida, ação ou ques-

tão oriunda deste instrumento, não solucionada por acordo, excluindo-se qualquer outro fórum, por 

mais privilegiado que seja ou se torne. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em expressão de fé e verda-

de, e em 03 (três) vias de igual teor, forma e conteúdo para um só efeito, obrigando-se, doravante, 

estes que aqui comparecem e todos os seus sucessores legais, a cumpri-los mutuamente. 

                           

    

    Taquaruçu do Sul, RS, 22 de fevereiro de 2016.  

 

 

 

______________________________________ 

Prefeitura Municipal Taquaruçu do Sul 

VANDERLEI ZANATTA - CONTRATANTE 

 

 

 

______________________________________ 

PEGASUS INFORMÁTICA LTDA 

ALCENI DANIELI - CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

A ____________________________________       B ________________________________ 

Nome:                                                                        Nome:  

CPF.                                                                           CPF.  

 


