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CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 04/2021 
  
 

“TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM 
LADO A CAMARA DE VERADORES DE NOVA ERECHIM E 
A EMPRESA BETHA SISTEMA LTDA, OBJETIVANDO 
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO PÚBLICA. ” 

 
 

Contrato que entre si celebram a CAMARA DE VERADORES DE NOVA ERECHIM, 
Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua Santos Dumont, 88, Estado de Santa Catarina, 
neste ato representado por sua Presidente Sra. ROSIMERI APARECIDA SIMONI  
WESCHENFELDER, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a BETHA 
SISTEMAS LTDA, com sede na Rua João Pessoa, 134, 1º andar, Centro, na cidade de 
Criciúma/SC, inscrita no CNPJ sob n. 00.456.865/0001-67, neste ato representado por LUIZ 
VILMAR DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob n. 043.719.309-80 e, portador da Cédula de 
Identidade sob n. 4453246, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em 
decorrência do Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE 
REGISTROS DE PREÇOS N. 03/2021, homologado em 28/06/2021, mediante sujeição mútua às 
normas constantes da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/93 e suas posteriores alterações e 
legislação vigente pertinente à matéria, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes 
cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE 
GESTÃO PÚBLICA EM NUVEM PARA A CAMARA DE VEREADORES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, 
cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, 
especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe 
forem atinentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Indireta/Preço lote. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 4.1 - Do preço  
 
4.1.1 - O(s) pagamento(s) devido(s) à(os) vencedor(es) serão em parcelas, iguais, mensais e 
sucessivas,  no mês subsequente mediante a apresentação da nota fiscal de acordo com os 
valores descritos na ata de abertura: 
 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO  

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 
CUSTO UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

1 1 Mês Compras, Licitações e Contratos R$ 739,77 

2 1 Mês Contabilidade Pública  R$ 747,03 

9 1 Mês Recursos Humanos  R$ 538,31 

10 1 Mês Folha de Pagamento R$ 2.508,77 

15 1 Mês Patrimônio R$ 1.129,68 

17 1  Mês Portal de Transparência R$ 184,44 

VALOR TOTAL R$ R$ 5.848,00 

 
LICENCIAMENTO MENSAL 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 
CUSTO UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

1 12 Mês Compras, Licitações e Contratos R$ 242,00 

2 12 Mês Contabilidade Pública  R$ 480,00 

9 12 Mês Recursos Humanos  R$ 172,00 

10 12 Mês Folha de Pagamento R$ 375,00 

11 12 Mês e-Social  R$ 200,00 

15 12 Mês Patrimônio R$ 260,00 

17 12  Mês Portal de Transparência R$ 215,00 

VALOR TOTAL R$ R$ 1.944,00 

 
SERVIÇOS PÓS IMPLANTAÇÃO 

Hora técnica quando solicitado de forma Remota R$ 94,52 

Hora técnica presencial quando solicitado na sede da Contratante R$ 147,32 

 
4.1.2- A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos materiais, conforme itens, objeto 
deste Edital, devidamente atestado seu recebimento. 
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4.1.3 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada. 
 
4.1.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) 
      
 

I = (6/100) 
         365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
5.1 - O preço é fixo e irreajustável, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da 
alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, desde 
que devidamente comprovado através de documentação hábil. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
6.1 - O prazo de execução será da data da assinatura do presente instrumento contratual, por 
um período de doze (12) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, Inciso IV c/c 
o artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante termo aditivo, 
desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência 
mínima de 15 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas 
Leis n. 8.666/93 e 8.883/94 e suas posteriores alterações.  
 
6.2 - O início dos serviços se dará a partir da ordem se serviço. Os serviços de implantação, 
migração e treinamento o prazo será de até 60 (sessenta) dias. 
 
6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma 
diferente. 
  
6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ERECHIM 
Rua São Pedro - 19 – Centro - Nova Erechim 
Fone: (49) 3333-0010  
E-mail: camara@camaranovaerechim.sc.gov.br 

 
 

6.6 - Em caso de prorrogação será concedido reajuste pela variação do IGPM-FGV, no período, 
contados da data da assinatura do presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
 
7.1 - Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
  
7.2 - A execução deste Contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante do 
CONTRATANTE especialmente designado. 
  
7.3 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, no local dos 
serviços, para representá-la na execução deste Contrato. 
  
7.4 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
  
7.5 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
 8.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
  
8.1.1 - Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
  
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; 
  
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no § 1º, do Artigo 65 da Lei N. 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
8.1.2 - Por acordo das partes: 
 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
  
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 
  
8.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 
da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
  
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, além das penalidades existes no Edital de 
Licitação, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida à prévia defesa, a aplicação das 
seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei N. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
 
a) advertência por escrito; 
 
b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição, no 
caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos contratados; 
 
c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da última medição por dia de paralisação, 
sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do contrato, sem 
justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no máximo de 7 (sete) dias consecutivos; 
 
d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição pelo 
não cumprimento do prazo contratual, sem plena justificativa; 
 
e) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da última medição, em caso de 
inobservância das demais cláusulas do Contrato; 
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ERECHIM, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CÂMARA DE VEREADORES DE 
NOVA ERECHIM, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante 
inciso IV, Art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações; 
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h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do Contrato, o pagamento devido só poderá ser liberado se comprovado, 
mediante a apresentação de guia, o recolhimento da multa em questão, ou o desconto do valor 
da mesma sobre o total da fatura. 
 
9.2 - O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela 
CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ERECHIM e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
 
9.3 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo 
de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome do CONTRATANTE, 
assegurado o direito de defesa de que tratam o § 2º, do artigo 87, da Lei N. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
 
9.4 - Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e o CONTRATANTE suspenderá os 
pagamentos até o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou 
atualização dos valores do pagamento suspenso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral do CONTRATANTE: 
 
10.1.1 - O CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos 
adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
  
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
  
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
d) razões de interesse do serviço público. 
  
10.1.2 - O CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a 
seguir enunciados: 
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a) o atraso injustificado no início dos serviços; 
  
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência 
de violação de disposições legais vigentes; 
  
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 
  
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste; 
  
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
  
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 
individual; 
  
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
  
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 
insolvência do contrato. 
  
10.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão 
observadas as seguintes condições: 
  
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 
responsável pelos danos ocasionados, cabendo ao CONTRATANTE aplicar as sanções 
contratuais e legais pertinentes; 
  
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que 
aprovado pelo CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados ao 
CONTRATANTE; 
 
c) em qualquer caso, o CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços 
através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 
  
d) caso o CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo 
critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o 
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pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 
  
10.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
  
10.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
  
a) a supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação 
Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações;  
 
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra; 
  
c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, decorrentes 
de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra; 
  
d) a não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos 
serviços, nos prazos contratuais. 
  
10.2.2 - Nestes casos, o CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, 
de acordo com os termos deste Contrato. 
  
10.3 - Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior: 
  
10.3.1 - Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA, poderá rescindir este Contrato em caso 
de interrupção na execução dos serviços por um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude 
de força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente 
comprovado e impedido da execução deste Instrumento Contratual. 
  
Neste caso, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, 
de acordo com os termos deste Contrato. 
  
10.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá 
fazer imediata comunicação escrita à outra, tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da 
data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
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11.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de 
natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de 
qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão única e 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
 
11.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 
previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até 
que fique constatada a plena e total regularização de sua situação. 
 
11.1.2 – Obriga-se a CONTRATADA a manter-se em dia com as obrigações tributárias, 
trabalhistas e sociais, apresentando na Tesouraria do Município, por ocasião de cada 
recebimento, uma cópia autenticada da folha de pagamento de seus funcionários ou declaração 
de que não possuem funcionários, e ainda, das guias de recolhimento do INSS e FGTS relativas 
ao mês imediatamente anterior. 
  
11.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após 
a data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a 
CONTRATADA e ao CONTRATANTE. 
 11.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer 
em consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação 
laboral entre o CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia 
com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
 11.3.1 - Caso haja condenação do CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a 
CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 
  
12 - A não utilização por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não 
importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como 
renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição 
do CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, 
inclusive em relação a dispositivos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO 
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13 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o 
equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Pinhalzinho/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em quatro vias de igual teor e forma, 
os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
  

 
Nova Erechim/SC, 28 de Junho de 2021. 

            
 
 
___________________________________                                      _________________________ 
ROSIMERI APARECIDA S. WESCHENFELDER                                         BETHA SISTEMAS LTDA 
Presidente da Câmara CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
____________________________                                _____ ________________________ 
Ildo Guilherme Schneider                                Romeu Roque Frozza 
 
 

 

 

 


