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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM 
Fone: 49 3333 3100      -      E-mail: licitacoes@novaerechim.sc.gov.br 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PMNE 
Nº 074/2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
CÂMARA Nº 004/2022 

 
 

Aos treze dias do mês de setembro de 2022, autorizado no Pregão Presencial nº 041/2022, foi 
celebrado o presente Contrato Administrativo, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre; 

CONTRATANTE – CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA ERECHIM – SC, inscrita no CNPJ: 
01.802.947/0001-89, com sede na Rua São Pedro, nº 19, Centro, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara, o Sr. ROMEU ROQUE FROZZA, brasileiro, casado, CPF nº ***.320.***-72, e: 

FORNECEDOR CONTRATADO: IPM SISTEMAS LTDA, com sede na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 
86 – 6º Andar da Torre Suden – Bloco A, Bairro Centro, CEP 88.010-120, na cidade de Florianópolis 
– SC, inscrita no CNPJ nº 01.258.027/0001-41, neste ato representado pelo Sr. Aldo Luiz Mees, 
portador do CPF nº ***.867.***-15. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO, VALOR E CONDIÇÕES 

 
1.1 – Descrição do objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM DE GESTÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE NOVA ERECHIM, INCLUINDO SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA 
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E 
LEGAL, conforme ANEXO I, proposta vencedora, parte integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VINCULAÇÃO 

 
2.1 – O presente contrato é vinculado a proposta de preços apresentada no âmbito do Edital do 
Processo Licitatório nº 073/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 037/2022, e Anexos, em 
especial, ANEXO I, Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DOS PREÇOS 
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3.1 – Pelos serviços a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 47.940,00, (quarenta 
e sete mil e novecentos e quarenta reais), conforme homologação do presente processo: 

LOTE ÚNICO – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Item  Qtd Un. Descrição / Especificações Mínimas 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total   

1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

1.1 1 Serviço  

Serviços de Diagnóstico, Configuração, Migração 
Habilitação Treinamento dos Servidores Municipais 
Usuários do Sistema Durante o Processo de 
Migração/Implantação do Sistema e 
acompanhamento operacional do sistema para uso 

 
 
 
 

9.500,00 

 
 
 
 

9.500,00 

Subtotal Item 1 R$:  9.500,00 

2 
LICENCIAMENTO MENSAL – MÓDULOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE NOVA ERECHIM 

2.1 12 Meses Planejamento e Orçamento 115,00 1.380,00 

2.2 12 Meses Gestão Contábil, Financeira e Prestações de Contas 760,00 9.120,00 

2.3 12 Meses Ponto Eletrônico 220,00 2.640,00 

2.4 12 Meses Segurança e Medicina do Trabalho 35,00 420,00 

2.5 12 Meses Folha de Pagamento 705,00 8.460,00 

2.6 12 Meses Compras, Licitações e Contratos 355,00 4.260,00 

2.7 12 Meses Patrimônio 165,00 1.980,00 

2.8 12 Meses Portal da Transparência 165,00 1.980,00 

Subtotal Item 2 R$:  30.240,00 

3 PROVIMENTO DE DATA CENTER 

3.1 
(Hospedagem, processamento, segurança e bkp), os custos devem estar inclusos nas 
mensalidades. 

4 SERVIÇOS SOB DEMANDA (RESERVA TÉCNICA) 

4.1 20 Hora 
Serviços de configuração, migração, unificação de 
cadastros, treinamento e atendimento pós 
implantação 

 
 

175,00 

 
 

3.500,00 

4.2 20 Hora 
Serviços de personalização e customização de 
softwares e serviços correlatos. 

 
235,00 

 
4.700,00 

Subtotal Item 4 R$:  8.200,00 

Valor Total da Homologação (soma itens 1 à 4) R$:  47.940,00 

3.2 – O pagamento dos itens 4.1 e 4.2, somente serão efetuados, se efetivamente realizados, de 
acordo com a demanda da Câmara Municipal de Vereadores. 
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CLÁUSULA QUARTA 
DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

4.1 – O prazo máximo para implantação e início da operacionalização do sistema é de 90 dias a 
contar do recebimento da ordem de serviço. 

4.2.1 – Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.2 – O termo de recebimento/aceite definitivo será emitido em até 10 (dez) dias após a 
disponibilização do sistema para uso, nos termos do art. 73, §3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.3 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 

4.4 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.5 – O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogados, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, 
inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 

4.6 – Em caso de prorrogação de vigência, o preço dos serviços será reajustado após 12 (doze) 
meses, tendo como marco inicial, a data limite para apresentação das propostas, pelo IGP-M, ou 
IPCA, apurado pela FGV, acumulado no período, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, sendo 
escolhido, o mais vantajoso ao município.      

 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

5.1 – O pagamento se dará após a apresentação pela Contratada da Nota Fiscal, devidamente 
conferida e liberada pelo setor responsável, por meio de crédito em conta corrente a ser fornecida, ou 
por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com códigos de barras (a emissão do 
documento fiscal só será feita após solicitação da Câmara Municipal de Nova Erechim). A Contratada 
caso opte pelo pagamento por meio de crédito em conta corrente, deverá fornecer os dados da conta 
bancária de instituição financeira oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), para 
recebimento de seus créditos, não admitindo conta de outra instituição. 

5.2 – O pagamento será realizado: 

a. Implantação do Sistema na Câmara de Vereadores – Item 01:   Os serviços de 
diagnóstico, configuração, migração, habilitação e treinamento dos usuários do sistema, 
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durante o processo de migração/implantação, serão pagos em parcela única com vencimento 
em até 15 (quinze) dias depois da sua realização; 

b. Licenciamento Mensal – Módulos da Câmara Municipal de Vereadores – Item 02: 
Serão pagos de forma mensal e sucessiva até o 10º dia do mês subsequente, durante toda a 
vigência do contrato, sendo a primeira com vencimento aos 30 dias a contar da liberação do 
sistema para uso; 

c. Serviços sob Demanda Variável – Câmara de Vereadores – Item 04: 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; 

5.3 – As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 

5.4 – Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos valores devidos, a 
empresa vencedora preferencialmente deverá manter conta corrente no Banco do Brasil, ou em caso 
de a conta ser em outro banco, as tarifas bancárias decorrentes da transferência serão descontadas 
dos valores devidos ao fornecedor. 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

6.1 – Ficam integrados ao presente CONTRATO, independente de transcrição os seguintes 
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação e seus anexos, 
proposta da proponente vencedora, atas da sessão de credenciamento e processamento do pregão, 
despacho do Pregoeiro, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie. 

6.2 – Será incorporado ao CONTRATO, mediante alterações qualquer modificação que venha a ser 
necessária durante a sua vigência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

7.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

7.1.1 – O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2o da 
Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
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7.2 – A multa pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada na razão de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três pontos percentuais), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor global do Contrato Administrativo. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.6.1 – As despesas para execução do presente Processo Licitatório, correrão pelo Código de 
Despesa: 

Unidade Administrativa Despesa Projeto / Atividade Item Orçamentário 

Câmara de Vereadores de Nova Erechim 05 2001 333904001 

 

CLÁUSULA NONA 
DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 – Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos serviços, e execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados. 

9.1.1 – A execução do contrato, e, entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo 
Servidor Alfredo Carlos Merigo, Secretário Executivo da Câmara Municipal de Vereadores, que 
atuará como representante institucional, nos termos do artigo 67 da Lei 8666/93. 

9.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração e 
Câmara, ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

CLAUSULA DÉCIMA 

DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES 
 
10.1 – Obrigações da contratada: 
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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; 

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 
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responsabilidade civil, nos termos da legislação, observado o direito à ampla defesa e 
ao contraditório. 

 

10.2 – 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. 

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 DÉCIMA PRIMEIRA 
DA RESCISÃO 

 

11.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa por inexecução total ou parcial, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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11.2 – Constituem motivo para rescisão do contrato aqueles elencados no art. 78 da Lei 8.666/93, em 
conformidade com o objeto licitado. 

11.3 – Nas hipóteses de rescisão, serão assegurados à Administração Pública os privilégios 
elencados no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

11.4 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DAS PENALIDADES 
 

13.1. A proponente que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita 
as seguintes penalidades: 

13.1.1. Advertência. 

13.1.2. Multa de até 5% sobre o valor da proposta ou parcela inadimplida. 

13.1.3. Suspensão do direito de licitar junto a Câmara Municipal. 

13.1.4. Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIA QUARTA 
DO FORO 

 

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pinhalzinho – SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pelo presente Contrato Administrativo, com renúncia a quaisquer outros por mais 
privilegiados que possam traduzir. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, 
firme e valioso.  

 
Nova Erechim – SC, 13 de setembro de 2022. 
 
 

 
______________________________ 

Câmara Municipal de Vereadores 
Contratante 

Romeu Roque Frozza 
Presidente 

 
______________________________ 

IPM Sistemas LTDA 
Contratada 

Aldo Luiz Mees 
Representante 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM 
Fone: 49 3333 3100      -      E-mail: licitacoes@novaerechim.sc.gov.br 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 

 
 

_____________________________________ 
Lucinéia Fátima Merigo 

CPF: ***.037.***-69 

 
 

_____________________________________ 
Renan Luis Gasparin 
CPF: ***.011.***-61 

 
 

 
 

Nova Erechim – SC, 13 de setembro de 2022. 

 
 

O presente Contrato cumpre com os requisitos exigidos, de acordo com a Lei 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, o dou como aprovado. 

 
  

_____________________________________ 
Debora Cristina Werlang 

Assessora Jurídica 
OAB/SC 19.903 
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