
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2019 

PROCESSO Nº 113/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2019 

 

Pelo presente Contrato, a Prefeitura Municipal de Erval Seco pessoa jurídica de direito 

público inscrita no CNPJ sob nº 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 

LEONIR KOCHE e a CÂMARA MUNICIPAL DE ERVAL SECO, inscrita no CNPJ sob nº 

29.934.517/001-30, neste ato representado pela Presidente Sra. ROSANE MARIA DE MOURA 

FIGUEIREDO doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa DELTA SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 

03.703.992/0001-01, com sede na Av. Lageado, 1212, sala 1001,10ª andar, Porto Alegre RS, 

doravante CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato de locação de software e prestação 

de serviços, mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na 

forma abaixo estabelecida, em conformidade com a Lei 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei 

8.883/94, Lei 10.520/2010 no Edital Pregão Presencial nº 43/2019 e nas condições expressas nas 

cláusulas a seguir: 

 

I) do objeto: O presente Contrato tem por objeto: 

a) a locação de sistemas de informática, especificados no Adendo Anexo. 

b) a prestação de serviços técnicos especializados de implantação, adequação, instalação e 

treinamento operacional dos sistemas locados. 

 

(II) do regime de execução: A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de contratação 

através do Pregão Presencial Nº 43/2019. 

 

(III) da vigência: O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 

01 de janeiro de 2020 e de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos, até o máximo 

de 48 (quarenta e oito) meses, conforme prevê Art. 57 inciso IV da Lei 8.666/93, caso as partes não 

expressem, por escrito, interesse contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do 

vencimento. 

 

(IV) dos valores e condições de pagamento: 

a) Pela locação dos sistemas, será efetuado mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, à vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos 

equivalentes, sendo a primeira mensalidade de valor proporcional ao número de dias dentro do mês, 

contados a partir da data de liberação/instalação dos sistemas nas máquinas da CONTRATANTE 

inclusive, até o último dia do mês; 

b) Os serviços preliminares (instalação, configuração, implantação, conversão e treinamento) não 

serão objeto de pagamento, devendo estar contemplados no valor mensal de cada sistema; 

c) Pelos serviços de suporte técnico, quando ocorrerem, serão realizados até 10 dez dias úteis, à vista 

das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes; 

d) Os valores que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA obedecerão aos fixados e 

especificados no adendo anexo. 

e) Eventuais atrasos por exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE, sofrerão acréscimos à 

razão de 1% (um por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por 

dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 



f) Os valores contratados serão corrigidos anualmente, de acordo coma Política Econômica do 

Governo Federal, mediante o indexador IGP-M (FGV) ou outro que venha a ser fixado em sua 

substituição, mantendo-se inalterados os valores nos casos de evolução negativa do índice. 

g) Nos casos de termo aditivo de locação com inclusão de novos sistemas, o reajuste se dará de forma 

proporcional, alinhando-se à data base de reajuste do contrato. 

h) Todos os sistemas devem ser fornecidos pela CONTRATADA sem limitação de usuários e 

movimentação cadastral, não havendo possibilidade de cobrança de valores em função de eventual 

variação dos quantitativos requisitados pela CONTRATANTE. 

i) Somente serão pagos os valores relativos aos sistemas efetivamente contratados, de acordo com as 

necessidades da CONTRATANTE, mediante solicitação da administração.  

 

(V) da dotação orçamentária: A despesa decorrente referente à locação de sistema objeto do 

presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Unidade: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Projeto/Atividade: 2.108-Manutenção das Atividades do Legislativo 

Elemento: 11-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 

Órgão: 03-SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E COORD. GERAL 

Unidade: 01- SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

Projeto/Atividade: 2.003- Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. da Administração 

Elemento: 25-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 

 

 (VI) da licença de uso do sistema: 

a) Os aplicativos são de propriedade da CONTRATADA, que concede à CONTRATANTE o 

direito de uso de uma licença dos sistemas objeto deste contrato, instalados nas máquinas da 

CONTRATANTE. 

b) Em obediência à legislação de direitos autorais, é vedada a cópia dos sistemas e do Gerenciador 

do Banco de Dados para fins comerciais, exceto para fazer cópias de segurança. 

 

(VII) da obrigação da contratante: 

 Caberá a CONTRATANTE: 

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

convencionados. 

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 do projeto. 

d) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos sistemas licenciados, 

incluindo: 

e) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas. 

f) Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança, possibilitando a 

recuperação dos dados no caso de falha de máquinas/equipamentos. 

g) Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização dos equipamentos da 

CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 

 

(VIII) da obrigação da contratada: 

 Caberá a CONTRATADA: 



a) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar os usuários da CONTRATANTE na 

utilização dos mesmos. 

b) Prestar suporte por telefone, fax ou internet via ferramentas de acesso remoto, após a implantação 

dos sistemas objeto deste contrato. 

c) Prestar suporte técnico na sede da CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

d) Manter informado o técnico da CONTRATANTE encarregado de acompanhar os trabalhos, 

prestando-lhe as informações necessárias. 

e) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da CONTRATANTE, 

guardando total sigilo perante terceiros. 

 

(IX) do treinamento: O treinamento de utilização dos sistemas aos usuários deverá obedecer aos 

seguintes critérios: 

a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA à relação de usuários a serem treinados, 

relativa a cada sistema. 

b) A CONTRATANTE indicará dois usuários aos quais o treinamento será realizado com 

características de possibilidade de suporte ao usuário posteriormente. 

c) Definida a equipe por sistema, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única etapa. 

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

documentação em nível de usuário. 

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

consultas referentes a cada tela, bem como a emissão de relatórios e sua respectiva análise.  

 

(X) da manutenção: Entende-se como manutenção a obrigação da CONTRATADA: 

a) Manter os sistemas de acordo com as especificações requeridas e especificadas no Pregão 

Presencial nº 43/2019. 

b) Corrigir eventuais falhas dos sistemas, quando originadas por erro ou defeito de funcionamento 

dos mesmos. 

c) Alterar os sistemas em função de mudanças legais no caso da moeda, alteração de legislação, 

desde que tais mudanças não influam na estrutura básica dos sistemas. 

 

(XI) das alterações dos sistemas: Entende-se por alterações dos sistemas aquelas não cobertas pela 

manutenção: 

a) Mudança de qualquer natureza em sistemas já definidos e elaborados para atender as 

necessidades da CONTRATANTE, após a aceitação do termo de implantação, 

b) Elaboração de novos sistemas ou módulos solicitados pela CONTRATANTE para atender suas 

necessidades legais ou operacionais. 

c) Alterações dos sistemas em função de mudanças legais ou operacionais que impliquem em 

modificações da estrutura básica dos mesmos. 

d) Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, quando não existirem backups adequados para satisfazer 

as necessidades de segurança. 

e) Treinamento de pessoal da CONTRATANTE na operação ou utilização dos sistemas em função 

de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc. 

f) Assessoria, consultoria ou elaboração de atividades relacionadas à utilização dos sistemas após 

a sua implantação e treinamento das suas rotinas aos usuários. 

g) Substituição dos sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico e/ou 

operacional.  



As solicitações de manutenção ou alterações nos sistemas serão enviadas pela 

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

fax ou correio eletrônico (e-mail), acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o 

serviço a ser efetuado. Após a execução do serviço, a CONTRATADA repassará o sistema alterado 

em sua forma executável, via internet, para os endereços pactuados da CONTRATANTE, que deverá 

fazer os testes de conformidade, instalar e repassar aos usuários do sistema. 

 

(XII) 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. 

 

(XIII) da rescisão: A parte que desejar rescindir o presente contrato deverá comunicar a outra, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

(XIV) do foro: As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de SEBERI/RS, 

estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste 

instrumento. 

     

 E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato,  em 03 (três) vias 

iguais, rubricadas para todos os fins de direito, para que produza seus efeitos jurídicos legais. 

 

Erval Seco/RS, 30 de dezembro de 2019. 

 

   

 

PREFEITURA MUN. DE ERVAL SECO 

CONTRATANTE 

  

 

 

CÂMARA MUN. DE VEREADORES 
CONTRATANTE 

 

DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 
CONTRATADA 

 

 

 

De acordo em data supra  

 

Assessoria Jurídica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



ANEXO I - DOS SISTEMAS E SEUS VALORES 

‘  

1- Licenciamento dos Sistemas: Prefeitura Municipal 

ITEM QTD. UN. SISTEMAS 
VALOR MENSAL 
POR SISTEMA 

VALOR 
 ANUAL POR 

SISTEMA 

1.1 ilimitado MÊS Compras e Licitações R$ 764,37 R$ 9.172,44 

1.2 ilimitado MÊS Controle de Patrimônio R$ 632,85 R$ 7.594,20 

1.3 ilimitado MÊS Folha de Pagamento R$ 1.175,84 R$ 14.110,08 

1.4 ilimitado MÊS Contabilidade Pública R$ 1.429,43 R$ 17.153,16 

1.6 ilimitado MÊS Planejamento e Controle do Orçamento R$ 752,76 R$ 9.033,12 

1.7 ilimitado MÊS Tesouraria R$ 462,19 R$ 5.546,28 

1.8 ilimitado MÊS Portal da Transparência R$ 552,32 R$ 6.627,84 

1.9 ilimitado MÊS Tributos Municipais R$ 1.684,17 R$ 20.210,04 

1.10 ilimitado MÊS E-Social R$ 635,54 R$ 7.626,48 

Subtotais R$ 8.089,47 R$ 97.073,64 

1 - Total licenciamento ANUAL sistemas para PREFEITURA Municipal R$ 97.073,64 

 
2- Licenciamento dos Sistemas: Câmara Municipal 

ITEM QTD. UN. SISTEMAS 
VALOR MENSAL 
POR SISTEMA 

VALOR 
 ANUAL POR 

SISTEMA 

2.1 ilimitado MÊS Folha de Pagamento R$ 466,54 R$ 5.598,48 

2.2 ilimitado MÊS Contabilidade Pública R$ 610,55 R$ 7.326,60 

2.3 ilimitado MÊS Tesouraria R$ 289,87 R$ 3.478,44  

2.4 ilimitado MÊS Portal da Transparência R$ 297,80 R$ 3.573,60 

2.5 ilimitado MÊS E-Social R$ 300,31 R$ 3.603,72 

Subtotais R$ 1.965,07 R$ 23.580,84 

2 - Total licenciamento ANUAL sistemas para CÂMARA Municipal R$ 23.580,84 

 
 
 



3- Serviços técnicos de caráter eventual: Prefeitura e Câmara Municipal 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR UNITÁRIO 

POR HORA 
TRABALHADA 

3.1 
Valor por hora técnica trabalhada por técnico para os serviços de suporte, atendimento técnico 
e treinamento após a implantação dos sistemas - na sede do Município e suas instalações (In 
loco) 

R$ 120,00 

3.2 
Valor por hora técnica trabalhada por técnico para os serviços de suporte, atendimento técnico 
e treinamento após a implantação dos sistemas - na sede da proponente com ou sem a 
presença de usuários/servidores do Município e de forma on line (via acesso remoto) 

R$ 90,00 

3 - Total Serviços Técnicos UNITÁRIOS de Caráter Eventual para PREFEITURA e CÂMARA 
MUNICIPAL 

R$ 210,00 

Valor Total Global para classificação e julgamento  (1 + 2 + 3) R$ 120.864,48 

 


