
 

 

  

CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº 222/2018 

 

O Município de Campos Novos - entidade Jurídica de direito Público Interno, com sede 

administrativa à Rua Expedicionário, 323, Centro Campos Novos- SC, inscrita no CNPJ 

sob o n° 82.939.232/0001-74, neste ato representada pelo Prefeito Sr. Silvio Alexandre 

Zancanaro, doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa CPL 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ nº 

23.299.477/0001-15, situada a rua Marechal Deodoro, 403, sala 02, Centro, 

Concórdia/SC, CEP 89.700-174, representada neste ato por seu Sócio Administrador, o 

Sr. Silmar Antonio Balbinot, CPF 383.829.890-04, por este instrumento, as partes acima 

identificadas e qualificadas,  tem entre si certo e ajustado a celebração deste Contrato e 

que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas, cuja celebração foi 

autorizada de acordo com o Processo de Licitação 136/2018, modalidade TOMADA 

DE PREÇOS  Nº 12/2018, e que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e alterações posteriores, 

atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO 

E TREINAMENTO, DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS, de acordo com 

o Termo de Referência constante do anexo I do Edital da Tomada de Preços nº 12/2018. 

1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital da 

Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018, juntamente com seus anexos 

e a proposta comercial da CONTRATADA. 



 

 

  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços em conformidade com 

as especificações constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 12/2018, juntamente com seus anexos, e na sua Proposta, que passam a fazer parte 

integrante deste Contrato como se aqui estivessem transcritos. 

2.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço no prazo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, contados a partir da assinatura deste Contrato, conforme disposto no Anexo 

I do edital, sob pena de notificação e aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

DÉCIMA PRIMEIRA deste termo. 

2.2.2. Entende-se como implantação, todos os serviços necessários ao perfeito 

funcionamento dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, customização, 

migração e conversão de informações existentes e necessárias à operação dos softwares. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente Contrato até 31 de dezembro de 2018, contados da efetivação da 

implantação. 

3.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, 

se houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso IV do artigo 57 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ 21.988,00 (vinte e um mil novecentos e oitenta e 

oito reais). 

4.2. As despesas decorrentes da prestação dos serviços do objeto do presente contrato 



 

 

  

correrão) a cargo das seguintes dotações orçamentarias: 

Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 

Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção do Departamento de Planejamento, Organização e 

Coordenação Geral 

Despesa: 7 

Elemento: 3.3.90.40.01.00.00.00   

 

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A implantação, nos termos do item 2.2.2, será considerada aceita se constatado o 

perfeito funcionamento das atividades, mediante atestado emitido pela equipe técnica 

citada no item 12.4 do Edital, de que a implantação foi concretizada; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais relativas à implantação, até o 5º 

(quinto) dia útil após atestado pela equipe técnica citada no item 12.4 do edital, de que a 

implantação foi concretizada, e se constatado o perfeito funcionamento das atividades da 

Fundação Municipal de Cultura, dentre os quais: instalação, configuração, treinamento, 

customização, migração e conversão de informações existentes e necessárias à operação 

dos softwares; 

6.1.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento, pela Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal, devidamente certificada e 

atestada pelo responsável. 

6.2. A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais separadas de acordo com orientação 

da CONTRATANTE. 

6.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de 

titularidade da CONTRATADA. 



 

 

  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES 

7.1. Não haverá reajuste referente ao serviço de implantação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 

pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo 

apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 

pagamento e quitação. 

8.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

8.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho. 

8.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 

de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 

Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.1.3. Providenciar afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço objeto 

deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente 

pela CONTRATANTE. 

8.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 

a represente, integralmente, em todos os seus atos. 



 

 

  

8.1.6. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços, salvo se 

optante  pelo SIMPLES NACIONAL. 

8.1.7. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do 

objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

8.1.8. Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar a CONTRATANTE na 

utilização dos mesmos. 

8.1.9.  Manter informado o técnico da contratante, encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.10. Prestar, às suas expensas, as manutenções e atualizações que se fizerem 

necessárias nos Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus 

programas. 

8.1.11. Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos Sistemas da 

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

8.1.12. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, devidamente quitadas, 

mensalmente, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviço. 

8.1.13. Liberar imediatamente as senhas mensais dos sistemas (caso existir), após o 

pagamento referente ao mês anterior. 

8.1.14. Disponibilizar técnico capacitado para prestar os serviços solicitados no objeto 

deste contrato, no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o chamado técnico. 

8.1.15. Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar 

os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias. 

8.1.16. Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos 

Sistemas, causadas por problemas originados das fontes dos seus programas. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

9.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 



 

 

  

9.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

9.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

9.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor designado. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 

serão exercidos pela CONTRATANTE, através de técnico designado, o qual poderá, 

junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas, abrir chamados e demais atribuições descritas no 

termo de referência constante do Anexo I do Edital, as quais, se não forem sanadas nos 

prazos nele determinados, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para 

aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, 

constituindo tais registros, documentos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, 

nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com 

as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA 

direito a qualquer indenização. 



 

 

  

10.2. A rescisão contratual poderá ser: 

10.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 

empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

11.1.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

11.1.1.1. Advertência por escrito. 

11.1.1.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação 

não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento). 

11.1.1.3. Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no subitem 

9.1.1.2, multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida. 

11.1.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

11.1.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

11.1.2.1. Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato 

ou da parte não cumprida. 

11.1.2.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

11.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 

11.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 



 

 

  

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 9.1.2.3 anterior. 

11.2. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 9.1.1.2, 

9.1.1.3 e 9.1.2.1 será o valor inicial do Contrato. 

11.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de 

Campos Novos, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço 

resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação 

não cumprida. 

11.4. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos 

subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade. 

11.5. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou 

conjuntamente entre as mesmas. 

11.6. Ainda, a CONTRATADA que sofrer a penalidade disposta no subitem 9.1.2.3. 

poderá ser descredenciada junto ao SICAF, através de informação prestada pela 

Administração Municipal. 

11.7. A Administração Municipal de Campos Novos poderá deixar de aplicar as 

penalidades previstas nesta cláusula se admitidas as justificativas apresentadas pela 

licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e 

artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.8. A aplicação de penalidades não exime a contratada do cumprimento das obrigações 

contratuais, salvo em caso de rescisão. 

11.9. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de forma 



 

 

  

eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços. 

11.9.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para defesa/ 

recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. As alterações decorrentes deste termo contratual (prorrogação, prazo, valor, 

quantidade, reajuste, reequilíbrios, etc.) serão firmadas através de Termos Aditivos dentro 

dos limites legais admitidos. 

12.2. O envio deste termo aditivo para assinatura poderá ser feita através de forma 

eletrônica (e-mail). 

12.3. É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as 

certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo 

indicado na cláusula 11.1 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO PREPOSTO 

13.1. A responsabilidade dos atos decorrentes deste contrato caberá ao Preposto, a 

Senhora Franciele Corrêa Miguel, CPF 039.131.029-14, Diretora do Departamento de 

Compras, Licitações e Patrimônio Público. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

14.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma da lei. 



 

 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

16.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos, SC, para qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 

02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Campos Novos/SC, 24 de outubro de 2018. 

 

 



 

 

  

 
 
 
 
 

________________________________________ 
MUNÍCIPIO DE CAMPOS NOVOS 

CNPJ: 82.939.232/0001-74 
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 

 CNPJ: 23.299.477/0001-15 
SILMAR ANTÔNIO BALBINOT 

SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 383.829.890-04 

 

 

 

Testemunhas:___________________                     _______________________ 


