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CONTRATO Nº 05/2021 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS– 
RIOPREV DE RIO DO CAMPO E A EMPRESA IPM SISTEMAS LTDA 

 
 
 
Que entre si fazem o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – RIOPREV DE RIO DO 
CAMPO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF 05.160.525/0001-08 com sede na Rua 29 de 
Dezembro, 70, Sala 01, Centro de Rio do Campo/SC, CEP 89.198-000, neste ato representado por seu 
Presidente, Sr. Claudenir Irineu da Silva, brasileiro, casado , inscrito no CPF/MF sob nº 439.010.779-87, 
residente e domiciliado na Rua Almirante Tamandaré, nº 52, Cruzeiro, cidade de Rio do Campo – SC, de 
ora em diante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa IPM Sistemas Ltda, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.258.027/0001-41, com sede na Avenida 
Trompowsky, nº 354, 7º andar, Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.015-300, neste ato representado pelo 
Sr. Aldo Luiz Mees, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.867.519-15, residente e 
domiciliado a Rua Desembargador Arno Hoeschl, nº 361, Apto 1.301, Centro – Florianópolis, de ora em 
diante denominada de CONTRATADA, tem entre si as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
I - O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E 
PRÁTICAS PARA FORNECIMENTO DE MECANISMOS TECNOLÓGICOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, NO 
MODO DE LICENÇAS DE USO, INCLUINDO PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO TÉCNICO AOS USUÁRIOS, 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO DO CAMPO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021, LOTE 
5. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
I - Os recursos financeiros serão oriundos de recursos próprios do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS. 
II - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta do 
orçamento de 2021:  
 
Órgão: 12 - Regime Próprio de Previdência  
Unidade: 1 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 
Projeto/Atividade. - 2096 - Administração do Rioprev 
Despesa 293 - Elemento – 3339000000000000  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO: 
I - A contratada deverá realizar a implantação, compreendendo o diagnóstico, configuração, habilitação 
do sistema para uso, conversão / migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e 
informações dos sistemas em uso, cuja responsabilidade será da empresa contratada, com 
disponibilização dos mesmos pelo CONTRATANTE para uso, cuja migração, configuração e parametrização 
será realizada; 
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II - A migração compreenderá a conclusão da alimentação das bases de dados e tabelas para permitir a 
utilização plena de cada um dos softwares e aplicativos;  
III - O trabalho operacional de levantamento dos dados cadastrais que for necessário à implantação 
efetiva do Sistema é de responsabilidade da CONTRATANTE, com o suporte da empresa provedora do 
Sistema;  
IV - Considera-se necessária a migração efetiva dos seguintes dados: a) Informações pertinentes ao 
exercício corrente áreas contábil, orçamentária e financeira; b) Informações pertinentes acerca de 
licitações e contratos não extintos; c) Informações necessárias da área de arrecadação e dívida ativa, no 
que tange a administração do executivo fiscal municipal; d) Informações históricas acerca da área de 
recursos humanos;  
V - Dados dos exercícios anteriores, contratos já encerrados e outras informações cuja necessidade seja 
só a consulta, poderão permanecer no sistema anterior, para evitar conflitos e inconsistências em 
relatórios e prestação de contas, cuja responsabilidade recai sobre os fornecedores anteriores; 
VI - A migração de informações da CONTRATANTE até a data de execução desta fase é de responsabilidade 
da empresa fornecedora dos softwares, cabendo a contratante a disponibilização dos backups em 
formato legível das atuais bases de dados, e a posterior conferência dos dados.  
VII - A Contratante não dispõe de diagrama e/ou dicionário de dados para fornecimento as empresas 
vencedoras da licitação, devendo as mesmas migrar / converter a partir de cópia de banco de dados a ser 
fornecida; 
VIII - As atividades de saneamento/correção dos dados são de responsabilidade da CONTRATANTE com a 
orientação da equipe de migração de dados da CONTRATADA. Inconsistências e erros na migração são 
situações previstas em qualquer migração de dados e que serão resolvidas de comum acordo entre as 
partes, mediante termos e cronogramas de trabalho em conjunto.  
IX - A CONTRATANTE poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma base de dados 
completa, caso seja de seu interesse;  
X - Durante o prazo de implantação, para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser 
cumpridas as atividades de configuração de programas;  
XI - Considera-se como necessários na fase de implantação de sistemas a realização de: a) adequação de 
relatórios, telas, layouts com os logotipos padrões do contratante; b) configuração inicial de tabelas e 
cadastros; c) estruturação de acesso e habilitações dos usuários; d) adequação das fórmulas de cálculo 
para atendimento aos critérios adotados pelo CONTRATANTE; e) ajuste de cálculo, quando mais de uma 
fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente; 
XII - A configuração visa à carga de todos os parâmetros inerentes aos processos em uso pela 
CONTRATANTE e que atendam a legislação Estadual e Federal, ficando facultado às proponentes 
interessadas realizar visitas técnicas ou pedidos de esclarecimentos anteriores a data de abertura do 
certame, visando a formatação de sua proposta;  
XIII - A CONTRATANTE disponibilizará técnicos do Departamento de Informática e de áreas afins para 
dirimir dúvidas. Para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e decidir as questões técnicas 
submetidas pela empresa contratada, registrando em relatório as deficiências verificadas, encaminhando 
notificações à empresa contratada para imediata correção das irregularidades;  
XIV - Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos trabalhos e 
que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou atividades pactuadas, 
deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre as partes;  
XV - A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os dados e 
informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a ter 
conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo contratual 
e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato; 
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XVI - A CONTRATANTE deverá documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros de 
configuração, bem como fica obrigada a conferir todas as intervenções feitas no sistema pela Contratada 
antes de liberação para o uso; 
XVII - O prazo para implantação do sistema é de 90 dias a contar do recebimento da ordem de serviço.; 
XVIII - O termo de recebimento/aceite definitivo será emitido em até 30 (trinta) dias após a 
disponibilização do sistema para uso, nos termos do art. 73, §3º da Lei Federal nº 8.666/93; 
XIX - A contratada deverá realizar a capacitação inicial, durante a fase de implantação, para dar condições 
aos usuários internos de operar o novo sistema ou novos módulos. Nesse caso, a empresa vencedora 
deverá apresentar no início das atividades o Plano de Treinamento destinado à capacitação dos usuários 
e técnicos operacionais para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos módulos de 
programas, abrangendo o nível funcional e gerencial, o qual deverá conter os seguintes requisitos 
mínimos: a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; b) Público alvo; c) Conteúdo programático; 
d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, etc.; e) Carga horária 
de cada módulo do treinamento; f) Processo de avaliação de aprendizado; g) Recursos utilizados no 
processo de treinamento (equipamentos, softwares, slides, fotos, etc.);  
XX - O treinamento para o nível técnico compreendendo: capacitação para suporte aos usuários, aspectos 
relacionados a configurações, monitoração de uso e permissões de acesso, permitindo que 4 a equipe 
técnica possa propiciar o primeiro atendimento aos usuários, ou providenciar a abertura de chamado para 
suporte pela proponente; 
XXI - As turmas devem ser dimensionadas por área de aplicação e com número de participantes 
compatível eficaz ao aproveitamento e assimilação de conhecimento dos participantes/treinados;  
XXII - Deverá ser fornecido Certificado de Participação aos servidores que tiverem comparecido a mais de 
85% (oitenta e cinco por cento) das atividades de cada curso; 
XXIII - Os equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de capacitação serão fornecidos 
pela Contratante, podendo esta utilizar-se das dependências da CONTRATANTE, devendo em todo caso 
haver disponibilidade de uma impressora, na sala de treinamento, para testes e acesso à internet; 
XXIV - A capacitação deverá ser realizada dentro do período de implantação, em carga horária e com 
métodos suficientes a capacitação para normal uso do ferramental tecnológico a ser fornecido; 
XXV - Durante todo o período contratual deverá ser garantido atendimento para suporte técnico, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, de segundas às sextas feiras, através de 
técnicos habilitados com o objetivo de: a) esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e 
utilização dos sistemas; b) auxílio na recuperação da base de dados por problemas originados em erros 
de operação, queda de energia ou falha de equipamentos; c) orientar os servidores na operação ou 
utilização dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, licenças, 
mudanças de cargos, etc. d) auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades 
técnicas relacionadas à utilização dos sistemas; 
XXVI - O atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, Skype, CHAT, VOIP, e-mail, internet, pelo 
próprio sistema, através de serviços de suporte remoto ou local, neste último caso, nas dependências da 
CONTRATANTE; 
XXVII - O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por atendente apto a prover o devido 
suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a quem o solucione; 
XXVIII - Poderá a contratante chamar a central de atendimento da provedora via linha telefônica, hipótese 
em que os custos com as ligações serão suportados pela CONTRATANTE 
 
CLAUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
I - O preço total ajustado para o fornecimento dos produtos é de R$ 15.229,00 (quinze mil, duzentos e 
vinte e nove reais) sendo que o valor a ser pago pelo fornecimento de cada item é o descrito no 
demonstrativo a seguir: 
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Lote: 5 - Pregão Presencial n° 21/2021 - Licenciamento mensal de módulos para o Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Rio do Campo 

Item Produto Unidade Qtde 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

01 Planejamento e orçamento Mês 12         72,75        873,00 

02 Gestão contábil, financeira e prestação de contas Mês 12 378,30 4.539,60 

03 Segurança e medicina do trabalho Mês 12 72,75 873,00 

04 Folha de pagamento Mês 12 421,95 5.063,40 

05 Compra, licitações e contratos Mês 12 155,20 1.862,40 

06 Portal de transparência Mês 12 130,95 1.571,40 

IMPLANTAÇÃO: R$ 446,20 

 
 
II - Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta, no banco indicado pela Contratada da 
seguinte forma: a) Serviços de implantação e capacitação dos usuários: os serviços de implantação e 
treinamento dos usuários realizados serão pagos em parcela única com vencimento em até 15 (quinze) 
dias depois da sua realização; b) Provimento e gestão de datacenter e locação dos sistemas, suporte 
técnico e demais serviços mensais: serão pagos de forma mensal e sucessiva durante toda a vigência do 
contrato, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, sendo que a Nota Fiscal deverá ser emitida 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente; c) Serviços sob demanda variável: os serviços ofertados por hora 
técnica (sob demanda) serão pagos de acordo com o número de horas técnicas utilizadas no mês anterior 
ao mês do pagamento, em conjunto com as parcelas mensais; 
III - Somente haverá reajuste e atualização de valores 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 atualizadas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA 
I - A vigência do contrato oriundo deste processo licitatório será de 12 (doze) meses a contar da assinatura 
do contrato e ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 
48 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso IV da lei 8.666/93. 
II – Caso haja prorrogação do contrato, os valores poderão ser reajustados anualmente, mediante 
requerimento devidamente fundamentado, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, observando-se o acumulado dos últimos 12 (doze) meses, sendo que, na impossibilidade 
de aplicá-lo, utilizar-se-á o índice que vier oficialmente substituí-lo 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
I – São obrigações da CONTRATADA:  
a) arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes à transporte 
aéreo, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento de diárias, dentre outros afins, no atendimento 
a execução dos serviços descritos neste termo, durante toda a vigência contratual;  
b) executar a configuração, migração de informações e demais atividades necessárias à implantação dos 
módulos do sistema contratado, autorizados formalmente pela CONTRATANTE, através de ordem de 
início de serviço, no prazo máximo declarado no contrato;  
c) efetuar a manutenção legal do sistema para adaptação às alterações legais (legislação federal e 
estadual) inerentes às suas funcionalidades, durante toda a vigência do contrato, devendo executar as 
atualizações que se fizerem necessárias para o seu perfeito funcionamento e enquadramento as 
mudanças nas legislações;  
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d) efetuar a manutenção corretiva do sistema, corrigindo eventuais falhas, independentemente de serem 
observadas ou não pelos usuários;  
e) prestar o serviço de suporte técnico conforme disposições do termo de referência e contrato;  
f) executar as customizações do sistema, conforme viabilidade técnica e solicitações da CONTRATANTE, 
mediante orçamento prévio aprovado e acordo de serviços;  
g) fornecer o Banco de Dados utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE, caso seja 
necessário;  
h) com relação ao data center, manter os sistemas básicos (Sistema Operacional, Servidor de Aplicação, 
Servidor de Banco de Dados, etc.) em constante atualização, especialmente quando falhas de segurança 
forem reportadas pelos fabricantes (quando licenciados) ou comunidade (quando software livre);  
i) fornecer mecanismo para monitoramento e download de cópia dos dados, a ser realizado por usuário 
do quadro da CONTRATANTE com conhecimento técnico e expressamente autorizado;  
j) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação que deu origem a contratação;  
k) não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE;  
l) manter o(s) servidor(es) da CONTRATANTE, encarregado(s) de acompanhar os trabalhos, a par do 
andamento dos serviços, prestando-lhe(s) as informações necessárias;  
m) desenvolver todas as atividades constantes no edital e seus anexos, bem como seguir as especificações 
funcionais do mesmo;  
n) tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da Contratante, guardando total 
sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais – LGPD);  
o) após a rescisão do contrato, fornecer backup e a senha de acesso completo ao banco de dados;  
p) comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis;  
q) efetuar garantia do software pelo período de vigência contratual; 
r) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante ou terceiros em função do 
desempenho de suas atividades, se apurada culpa ou responsabilidade civil, nos termos da legislação, 
observado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE RIO DO CAMPO 
 I - São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados no termo contratual, incluindo as 
customizações, acréscimos e apostilamentos;  
b) Prestar as informações, esclarecimentos e fornecer os dados e arquivos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços contratados, de forma completa e legível ou utilizável;  
c) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, documentar e notificar formalmente à Contratada, a 
ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção ou regularização;  
d) Documentar todos os pedidos de intervenção no sistema e parâmetros de configuração desde a 
implantação até as demais no decorrer do contrato, bem como conferir todas as intervenções feitas no 
sistema pela Contratada antes de liberação para o uso, de modo a evitar possíveis erros ou equívocos, 
uma vez que a Contratante é a proprietária do banco de dados e responsável por todos os parâmetros, 
dados e informações repassadas aos técnicos da Contratada para realização de seus serviços;  
e) Responsabiliza-se por erros em cálculos, folhas, relatórios, boletos e cobranças ou outros equívocos de 
processamento, provenientes de dados, parâmetros e informações repassadas, informadas, lançadas ou 
carregadas no sistema;  
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f) Emitir Termo de Recebimento Definitivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento provisório nos termos da Lei 8.666/93;  
g) Dispor de equipamentos de informática adequados para uso do sistema e programas locados;  
h) Proceder o download da cópia de segurança do banco de dados ou disponibilizar estrutura para 
redundância de informações, assumindo integral responsabilidade pela proteção, integridade e guarda 
arquivos de dados, todos de sua propriedade, visando satisfazer às necessidades de segurança, assim 
como “restart” e recuperação no caso de falha de máquina;  
i) Cumprir as orientações e procedimentos técnicos especificados pela CONTRATADA para o bom 
funcionamento e operacionalidade do sistema;  
j) Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando 
da visita técnica dos mesmos, bem como assegurar o acesso dos empregados da Contratada, quando 
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar os serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DOS DIREITOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
RIO DO CAMPO 
I - Nos termos da Legislação, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio do Campo pode 
exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem 
determinar caso a execução não seja comprovadamente a do Edital de Pregão Presencial nº 21/2021, 
indenizando o contratado pelo fornecimento dos produtos até então efetuado. 
 
CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital 
e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Rio do Campo o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para 
a Administração e sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira.  
II - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 
78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores:  

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: I. O atraso injustificado, a juízo 
da Administração, na execução dos serviços contratados; II. Execução dos serviços fora das 
especificações constantes no Objeto deste Contrato; III. A subcontratação total ou parcial do objeto 
deste Contrato, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação 
assumida; IV. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, assim como as de seus superiores; V. O 
cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato, anotadas na forma do § 
1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada; VI. A decretação de falência ou a instauração de 
insolvência civil; VII. A dissolução da empresa; VIII. A alteração social ou a modificação da finalidade 
ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
IX. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante 
vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e X.A ocorrência de 
caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.  
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração;  
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  
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III - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES 
I - A CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 
as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente: a) Advertência; b) Multa de 10% sobre o valor do 
Contrato; c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; d) 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 a Contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 
responsáveis técnicos. e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à 
Contratada.  
II - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pela prazo de 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do Contratante, 

nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 atualizada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 21/2021, aos seus anexos e à proposta 

apresentada pela contratada, bem como aos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n. 1.948, de 

31/01/05, e demais legislação vigente e pertinente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS  

I - Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este contrato, serão 

formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, e que constituirá prova 

de sua efetiva entrega.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Rio do 

Campo, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

 



RIOPrev 
Rio do Campo - SC 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

CNPJ: 05.160.525/0001-08 –  (47) 3564-1671/3564-8141 

Rua 29 de Dezembro nº 70 – Centro – Rio do Campo - SC 

    
 
 
 
  
 

 
 

8/8 
 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em duas vias 

de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos.  

 

Rio do Campo (SC), 05 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

____________________________ 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 

– RIOPREV de Rio do Campo 
Claudenir Irineu da Silva 

Presidente 
Contratante 

____________________________ 
IPM Sistemas Ltda. 

Aldo Luiz Mees 
Diretor Presidente 

Contratada 

 

Testemunhas:  

 

____________________________ 
Darci Weber 

CPF nº 763.186.059-91 
 

____________________________ 
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