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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/15 
  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Celebrado entre o MUNICIPIO DE NÃO-ME-TOQUE, pessoa jurídica de Direito Publico 

Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 87.613.519/0001-23, com sede na Av. Alto Jacuí, nº 840, neste 

ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado à empresa THEMA INFORMÁTICA LTDA., 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.647.965/0001-04, com sede na Rua São Mateus, n° 27, CEP 91410-

030, na cidade de Porto Alegre - RS, representada neste ato pelo Sr. MARCOS VENÍCIO 

BRINGHENTI, RG n° 2071568857, CPF/MF sob o n° 452.287.870-20, residente e domiciliado na Rua 

Itaboraí, 82/908, Bairro Jardim Botânico, na cidade de Porto Alegre/RS, doravante denominada de 

CONTRATADA, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O objeto do presente contrato consiste na Garantia Legal e Tecnológica (GLT) e assessoria 

operacional, por parte da CONTRATADA, do Sistema Aplicativo MÓDULO JURÍDICO, utilizando 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Cliente/Servidor Oracle 9I.  

 

I – Modalidade Garantia Legal e Tecnológica - GLT: 

 

 Contrato que prevê a atualização da Solução para o atendimento das exigências ou 

modificações na legislação Federal, Estadual ou Municipal; 

 Fornecimento de novas versões dos Sistemas, desenvolvidas visando o 

aperfeiçoamento operacional; 

 Correção de eventuais erros nos Softwares (garantia de funcionamento). 

 

II - Suporte Técnico de Manutenção, modalidade Assessoria Operacional: 

 

 Treinamento de uso; 

 Migração da Solução contratada em caso de expansão ou troca de equipamentos; 

 Personalização (Adequação do Sistema às características da Prefeitura Municipal de 

Não-Me-Toque) 

 Atendimento de chamados com análise, diagnóstico e encaminhamento de solução 

de problemas; 

 Acompanhamento de processamentos, inspeção e verificação de relatórios de 

fechamento; 

 Serviços de conversão e recuperação de dados; 

 Inclusão de novas funções, relatórios ou consultas; 

 Outros serviços não previstos na GLT. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Pelos serviços de contratação de licença de uso, serviços de implantação e treinamento de 40 

horas, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

que será pago em 03 (três) parcelas de R$ 10.000,00 cada, nos meses de janeiro, fevereiro e março 

de 2015. 

§ 1º. Pelos serviços de suporte técnico de manutenção do Módulo Jurídico, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. 

§ 2º. Quando a CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA atendimentos de assessoria 
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operacional que não estejam elencados na Cláusula Primeira deste Contrato, o custo da 

CONTRATANTE será de R$ 95,19 (noventa e cinco reais e dezenove centavos) a hora/técnica, que 

será pago mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada de relatório apresentado pela 

CONTRATADA, especificando os serviços técnicos realizados e/ou treinamento de servidores solicitado 

pela CONTRATANTE.  

§ 3º. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao vencido, mediante apresentação da fatura mensal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 Os valores ora contratados serão reajustados anualmente pelo IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) ou outro índice legal que vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 

2015, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, até o limite de 48 (quarenta e 

oito meses), conforme faculta o art. 57, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações legais. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 

3.3.9.0.39.11.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............R$ 30.000,00 

3.3.9.0.39.08.00.00.00 Manutenção de Software – Pessoa Jurídica....................R$ 48.000,00  

 

CLÁUSULA SEXTA: 

É responsabilidade do CONTRATANTE: 

 

a) o pagamento, conforme o determinado na Cláusula Segunda; 

 

b) a fiscalização dos serviços contratados, exigindo o perfeito cumprimento do objeto 

contratual, bem como, fiscalizar se a CONTRATADA está cumprindo com os encargos 

sociais, previdenciários e trabalhistas devidos aos seus empregados especialmente dos 

designados para prestar os serviços decorrentes deste objeto contratual, o que será feito pelos 

servidores da Prefeitura; 

 

c) solicitar a CONTRATADA o deslocamento de membro de sua equipe para outra 

área de atuação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço; 

 

d) determinar o afastamento da unidade de serviço de qualquer pessoa não 

credenciada pela CONTRATADA para prestar os serviços, ou sendo credenciada não gozar 

de confiança da fiscalização, devendo neste caso efetuar relatório escrito dos fatos que deram 

causa a decisão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

 É responsabilidade da CONTRATADA: 

 

a) Executar os serviços na forma estabelecida no presente instrumento; 

 

b) Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causá-los em decorrência da execução 

do objeto contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades; 
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c) Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer 

anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução dos serviços ou que possam 

comprometer a sua qualidade; 

 

d) Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção 

aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 

trabalhistas 

resultantes da execução deste contrato; 

 

e) Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização do 

CONTRATANTE, atendendo suas determinações; 

 

f) O envio de correspondência, exclusivamente pelo responsável legal da empresa,  

devidamente identificado; 

 

g) Prestar suporte técnico integral à CONTRATANTE, atendendo as necessidades do Sistema Aplicativo 

especificado na Cláusula Primeira deste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

Nos casos de descumprimento contratual serão aplicadas as seguintes penalidades a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, salvo motivo de força maior ou caso fortuito: 

 

a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA a multa de até 10% 

sobre o valor contratado, podendo a CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato e aplicar 

outras sanções previstas na Lei; 

 

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá aplicar a contratada as 

seguintes sanções: 

 

I – Advertência; 

 

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou ate que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir 

a administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido a prazo descrito no item anterior; 

 

IV - Multa em conformidade com o disposto na alínea "a" dessa cláusula: 

 

a) A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda quando for o caso cobrado judicialmente; 

 

b) Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA que tenha sido multado, antes de paga a multa. 

 

CLÁUSULA NONA: 

Em caso de atraso no pagamento das parcelas contratuais, o CONTRATANTE pagará juros de 

mora de 01% (um por cento) ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
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A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e legais aplicáveis. Constituem, também, a rescisão do presente contrato as hipóteses 

previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisão for por interesse público, o 

CONTRATANTE avisará a CONTRATADA com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 

que ao mesmo caiba quaisquer indenizações, resguardado o pagamento pelos serviços prestados 

e fornecimentos efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 

Aplica-se ao presente contrato a Lei 8.666/93 e, em casos omissos, a Legislação Civil 

em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 O presente Contrato de Prestação de Serviços tem por fundamento legal o processo de 

inexigibilidade nº 001/2015, nos termos do caput do art. 25, I, da lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

Em atendimento ao Artigo 58, inciso III da Lei 8.666/93, o Gestor do presente contrato 

será a Sra. Noeli Verônica Machry Santos, e a Fiscal será a Sra. Elen Heberle.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 

Fica eleito o Foro da comarca de Não-Me-Toque - RS para solucionar todas as questões 

oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias 

de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

 

NÃO-ME-TOQUE - RS, 02 DE JANEIRO DE 2015. 

           

 

 

 

Examinado e Aprovado:                       TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

                                Prefeita Municipal 

                      CONTRATANTE   

  

ELEN HEBERLE 

Procuradora Jurídica Municipal 

OAB/RS 58.704 

                  THEMA INFORMÁTICA LTDA 

                      CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

______________________________ 
_____________________________________  
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