
CONTRATO n° 042/2019 

Inexigibilidade nº 013/2019 

PROCESSO n° 043/2019  
 

 

Município de Humaitá, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 87.613.139/0001-99, com sede à Av. João Pessoa, 

n° 414, Humaitá/RS, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. FERNANDO WEGMANN, CPF sob o nº 942.429.250-34, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.703.992/0001-01, 

estabelecida na Rua Afonso Pena, nº 149, na cidade de Porto Alegre/RS, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

por Jorge Luiz Alano, inscrito no CPF sob o nº 701.246.719-34, portador da Carteira de Identidade nº 1094712583, resolvem celebrar o 

presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 101/2017, na modalidade 
Inexigibilidade nº 004/2019, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente, mediante 

as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O presente Contrato tem como origem o Processo Licitatório nº 043/2019, Inexigibilidade n° 004/2019, instaurado pela 

CONTRATANTE, devidamente homologado em 12 de abril de 2019, objetivando: 

 

- Contratação de empresa especializada em serviços na área de informática para a concessão de licença de uso (Direito de Uso), 

pela CONTRATADA, de sistemas de gestão administrativa para o Município de Humaitá, dos sistemas de: 

Sistemas para Prefeitura Municipal 

01 eSocial 

02 Portal do Gestor 

03 Saúde Fly 

04 Ponto eletrônico 

 

1.1.2 - Prestação, pela CONTRATADA, de serviços de informática especificados na Cláusula Segunda deste instrumento. 
1.2 - Para os efeitos deste Contrato, as expressões “Sistemas”, “Programas” ou “Softwares” compreendem todas as sequências de instruções 

escritas em linguagem inteligível por computador, gravadas em meio magnético, para realizar processos ou resolver problemas, arquivos 

contendo instruções, procedimentos, detalhes técnicos de serviços relacionados neste instrumento. 

1.3 - A alteração dos parâmetros ora fixados no objeto do presente contrato somente se tornará válida mediante aditivo ao presente contrato, 
de forma proporcional com base nos parâmetros/valores vigentes.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

2.1 - Os serviços objetos deste Contrato serão prestados nas formas previstas nos itens desta Cláusula. 
2.2 - Serviços iniciais de Softwares: 

Estes serviços estão discriminados e sujeitos às condições iniciais dos subitens abaixo. 

2.2.1 - Suporte de Implantação: 

O serviço de suporte de implantação será prestado com a finalidade de acompanhar e garantir a correta implantação dos programas sistemas, 
compreendendo: 

a) Acompanhamento do roteiro de implantação; 

b) Plantão telefônico permanente durante o horário comercial nos dias úteis, para solução de dúvidas; 

c) Atendimento técnico nas condições previstas neste instrumento. 
2.3 - Serviços Mensais de Softwares: 

Estes serviços são os previstos nos subitens abaixo, e serão cobrados na forma da cláusula 03 deste Contrato. 

2.3.1 - Concessão do Direito de Uso: 

O CONTRATANTE terá a concessão do direito de uso dos Sistemas durante a vigência deste Contrato. 
2.3.2 - Atualização dos Sistemas: 

Os Sistemas, embora com garantia de bom funcionamento, estão sujeitos a manutenção bem como otimizações e aperfeiçoamentos, que 

visam facilitar e tornar segura e eficiente a sua operação e melhorar o aproveitamento dos recursos dos equipamentos. 

As manutenções compreendem: 
a) Alterações derivadas de modificações de Legislação; 

b) Alterações exigidas pela Empresa Reguladora da atividade do CONTRATANTE. 

2.3.3 - Suporte Técnico: 

A CONTRATADA manterá, em horário comercial, nos dias úteis, plantão telefônico permanente com técnicos treinados para solucionar 
dúvidas e orientar os usuários e operadores dos Sistemas, como fornecerá relatórios de atualização, manuais e orientações para execução 

de procedimentos eventuais. 

2.3.4 - Serviços Eventuais de Softwares: 
Estes serviços são os discriminados nos subitens abaixo: 

2.3.5 - Atendimento Técnico: 

O Atendimento Técnico será prestado por técnicos da CONTRATADA nas seguintes condições: 

a) Os técnicos serão deslocados da sede da CONTRATADA até o local de instalação dos Sistemas, quando se fizer necessário. 
b) O serviço será prestado durante o horário comercial e nos dias úteis. 

2.4 - A CONTRATADA, fará as instalações dos sistemas objeto deste Contrato, no local de serviços da CONTRATANTE. 

2.5 - A CONTRATADA, se compromete a treinar os operadores necessários à execução dos Sistemas. 

2.5.1 - Caso seja necessário fazer um retreinamento de funcionários que por qualquer motivo venham a substituir outros funcionários já 
treinados, serão cobradas, da CONTRATANTE, o equivalente a hora trabalhada do serviço de suporte técnico. 



2.5.2 - O treinamento de que trata o item anterior será feito no local de trabalho do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS, CONDIÇÕES E REAJUSTE 

3.1 - Pela cessão de direito do uso, manutenção e assistência ao usuário dos Softwares (sistemas/programas), objeto deste Contrato, fica acertado o valor de 

R$ 2.631,00 (dois mil seiscentos trinta e um reais) mensais, perfazendo um total anual de R$ 31.572,00, assim distribuído por sistema: 

Sistemas para Município  R$ 

01 eSocial 620,00 

02 Portal do Gestor 210,00 

03 Saúde Fly 1.051,00 

04 Ponto eletrônico 750,00 

 Valor dos programas 2.631,00 

3.2 - O pagamento de que trata o item 3.1, será feito todo dia 05 (cinco) de cada mês. 

3.3 - Pela Assistência Técnica, quando necessária visita de técnicos (atendimento presencial com deslocamento), fica acertado o valor de R$ 130,00 (cento 

e trinta reais) a hora trabalhada, e para assistência técnica sem necessidade de deslocamento (acesso remoto à distância e suporte na sede da CONTRATADA) 

fica acertado o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) por hora trabalhada. 

3.4 - O pagamento de que trata os itens 3.3 e 3.4 será feito após o 15º (décimo quinto) dia posterior à prestação dos serviços, individualmente por sistema. 

3.5 - Todos os valores contratados serão reajustados anualmente pelo índice do IPCA-IBGE. 

3.6 - O atraso no pagamento superior a 30 (Trinta) dias facultará à CONTRATADA: 

Deixar de atender às chamadas para manutenções; 

Não liberar senhas de acesso aos Sistemas; 

Cobrar juros de mora à razão de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por dia de atraso acumulado de multa de 1% (um por cento) sobre o valor 

inadimplido; 

Rescindir de pleno direito o presente Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - Para atender às despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os recursos provenientes das dotações orçamentárias do orçamento vigente e 

orçamento seguinte, a saber, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e alterações. 

4.1.1 - Dotação Orçamentária 

2.003.33.90.40.06.00.00.00(318) ; 2.028.33.90.40.06.00.00.00(396) 

CLAÚSULA QUINTA – DOS PRAZO E RESCISÃO 

5.1 - O prazo de duração deste Contrato é de até 12 (doze) meses, tendo início na data de sua assinatura e término em 01/05/2020,  podendo ser prorrogado 

por iguais períodos, pelo prazo de até 48(quarenta e oito) meses, observando o limite estabelecido pelo artigo 57, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações mediante Termos Aditivos. 

5.2 - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples aviso, Por escrito à CONTRATADA, entregue comprovadamente 30 

(trinta) dias antes da interrupção da prestação dos serviços; 

5.2.1 - Para efeito desta Cláusula o CONTRATANTE deverá estar em dia com os pagamentos mensais à CONTRATADA. 

5.3 - A CONTRATADA poderá rescindir o presente Contrato mediante aviso ao CONTRATANTE, entregue com antecedência de 30 (trinta) dias, da data 

em que deverá terminar a prestação de serviços prevista neste Contrato. 

5.4 - Cessada a prestação de serviços por quaisquer motivos previstos nesta Cláusula, A CONTRATADA poderá manter instalados nos computadores da 

CONTRATANTE, os sistemas anteriormente contratados, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATANTE mantê-los devidamente instalados. Se 

necessária qualquer intervenção técnica da CONTRATADA, e serão cobrados valores a serem negociados. 

CLÁUSULA SEXTA - PROTEÇÃO DE PROGRAMAS 

6.1 - O CONTRATANTE será responsável pela guarda e terá o direito de uso dos Sistemas de propriedade da CONTRATADA constantes no subitem 1.1, 

deste instrumento, durante a vigência deste Contrato, sendo-lhe vedado o acesso aos módulos fonte dos referidos Sistemas. 

6.2 - Qualquer alteração, complementação, aperfeiçoamento ou atualização de versão de programas só poderá ser implementada, com exclusividade pela 

CONTRATADA. 

6.3 - As cópias dos Sistemas de propriedade da CONTRATADA são identificadas e individualizadas por um número de série, sendo protegidas pela 

Legislação de Direitos Autorais (Lei 5.988). 

6.4 - As bases de dados geradas pelos sistemas da CONTRATADA são de propriedade, exclusivamente, da CONTRATANTE, cabendo a esta a guarda e 

atualização de cópias de segurança permanentemente. 

6.4.1 - A CONTRATADA poderá eventualmente solicitar cópias desses arquivos, para fins de suporte, atendimento técnico e testes, para posteriormente 

eliminá-las de suas instalações. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 - Eventual omissão ou liberalidade de qualquer das partes em exigir o cumprimento dos termos e condições deste Contrato ou em exercer uma 

prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia ou novação, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Crissiumal - Estado do Rio Grande do Sul, para solução de quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, 

valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem as partes CONTRATANTE e CONTRATADA de pleno acordo com o disposto neste instrumento, em três vias de igual teor e forma, 

obrigando por si e seus sucessores. 

 

Humaitá/RS, 02 de maio de 2019. 

 

 

                                                                                                                                                                         

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ                        DELTA SOLUÇÕES INFORMÁTICA                     

Contratante                         Contratada 
 

 

 

Examinado e aprovado em, .........../........../2019. 

 

 

Maurício Daniel Bartzen 

Assessor Jurídico 

 


