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Processo nº 127/2021 – Pregão Presencial 081/2021 
 

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2022 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO PARA O ORGÃO DO MUNICIPIO DE ITANHANDU/MG, 
COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, 
PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, COM 
SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM QUE ENTRE SI CELEBRAM  

 

O Município de Itanhandu Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, 
com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, 
representado por seu Prefeito Municipal Sr. Paulo Henrique Pinto Monteiro, solteiro, portador da 
cédula de identidade RG nº MG-18.332.697 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 123.317.866-07, 
residente e domiciliado à Avenida Tereza Guedes, nº 1193, Bairro Mansões, Itanhandu/MG, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa J Brasil Sistemas Ltda, inscrita no CPF 
sob o nº 12.973.722/0001-01, localizada à Avenida Rondon Pacheco, nº635, sala 409, Bairro 
Tabajaras, no Município de Uberlandia/MG, CEP: 38.400-242, representada neste ato por sua 
representante legal Sra. Larissa Vieira Tavares, portadora da cédula de identidade nº 14.193.125 
SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 080.2.886-96, celebram o presente CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DO ÓRGÃO 
DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG-MG, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, COMPREENDENDO 
INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, 
CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA 
COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM – cujo teor é justificado e vinculado ao Pregão Presencial nº 081/2021 tipo menor preço 
global, que se dará na forma das cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato, o CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO ÓRGÃO DO MUNICÍPIO 
DE ITANHANDU/MG, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, 
CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E 
TREINAMENTO COM  SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM,  em conformidade com 
as especificações operacionais e técnicas constantes no edital, na modalidade Pregão Presencial nº 
081/2021,tipo MENOR PREÇO GLOBAL, bem assim os demais objetos acessórios constantes das 
cláusulas deste instrumento contratual, que se perfaz documento anexo ao supra citado edital 
convocatório. 

 

1.1 - Parágrafo Único - Fazem parte do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, o 
edital convocatório mencionado no caput desta cláusula e seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
2.1 - O valor global do presente Contrato é de R$ 363.400,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil e 
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Quatrocentos Reais), conforme quadro discriminativo abaixo (tabela conforme o ÓRGÃO 
CONTRATANTE): 
2.2  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO ITANHANDU/MG – TABELA A 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR  
UNITÁRIO 

VALORTOTAL 
DOITEM 

01 Licença de Uso dos Sistemas de 
Administração Pública 

ÚNICA 10.000,00 10.000,00 

05 Suporte técnico e manutenção 
permanente dos Sistemas 
Integrados de Gestão Pública 

POR MÊS/ 
12 MESES 

21.850,00 262.200,00 

06 Serviço de computação em 
nuvem gerenciamento e operação 
de recursos em nuvem 

POR MÊS/ 
12 MESES 

7.600,00 91.200,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 363.400,00 
 

2.3 - Nos preços unitário e global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 
perfeita execução do objeto contratual, como mão-de-obra, materiais, encargos trabalhistas e 
previdenciários, lucros, depreciações, despesas comerciais, diárias, viagens, encargos securitários e o 
que for necessário ao devido cumprimento do presenteContrato. 
2.4 – Os pagamentos serão realizados conforme as etapas e emissão de nota fiscal em até 30 dias 
da execução de cada etapa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1 - DA CONTRATADA: 
3.1.1. Assinar o contrato com o Município, dentro do prazo de 07 dias após a convocação feita 
pelo Município de Itanhandu/MG. 
3.1.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o presente contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração Pública, caracterizará 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a contratada às penalidades estabelecidas 
noedital. 
3.1.3. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas no edital, devendo 
comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção ou 
qualidade docontrato. 
3.1.4. Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, 
observando as leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assistenciais e sindicais, sendo considerada 
nesse particular, como única empregadora; 
3.1.5. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, medicina e higiene do 
trabalho; 
3.1.6. Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que possam incidir sobre os materiais e serviços contratados, inclusive o ISSQN, fazendo 
prova deles quando requerido e, responsabilizando-se, pelo cumprimento de todas as exigências das 
repartições competentes, com total isenção do Município de Itanhandu/MG em relação a taisencargos; 
3.1.7. A contratada deverá custear, aos funcionários da contratante, todos os treinamentos, cursos 
e certificações reconhecidos como oficiais pelos fabricantes/desenvolvedores, pertinentes à 
manutenção, configuração e expansão do hardware e softwares constantes deste Termo de Referência, 
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seguindo cronograma e especificação fornecidos pelo Chefe da Sessão de Informática da contratante. 
3.1.8. Executar outras ações não previstas e compatíveis com o objeto da licitação somente 
quando os preços unitários sejam previamente submetidos e autorizados pelo Município De 
Itanhandu/MG. 
3.1.9. Responsabilizar-se única e exclusivamente perante o Município de Itanhandu/MG e 
terceiros, por todo o objeto fornecido. 
3.1.10. É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega, a configuração e testes necessários 
ao fiel e perfeito funcionamento do (s) produtos (s)licitados. 
3.1.11. A contratada deverá substituir, às suas expensas o(s) serviço(s) que esteja (m) em 
desacordo com o estabelecido no edital e anexos ou, nos quais se verifiquem distorções em relação às 
exigências e condições previamente fixadas, no prazo de 48 (quarenta e oito)horas. 
3.1.12. A contratada deverá atender às solicitações de suporte e informações técnicas de 
utilização e manuseio dos sistemas, de acordo com a necessidade dos funcionários a serviço 
dacontratante. 
3.1.13. A contratada deverá oferecer suporte técnico “in loco” após solicitação formalizada pela 
contratante, após a abertura do respectivo chamado desuporte. 
3.1.14. Dispor de pessoal necessário à execução dos serviços, sem interrupção, salvo por motivo 
de férias,  cabendo à contratada, por exigência da Administração, em caso de não atendimento das 
previsões deste edital e do contrato, substituir qualquer de seus funcionários num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito)horas. 
3.1.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danos ou defeitos dos 
bens do Município e/ou da contratada, de seus funcionários ou de terceiros, bem como arcar com todos 
os custos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações 
contratuais ou legais, tais como multas de trânsito. 
3.1.16. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelaAdministração. 
3.1.17. Constatado o não atendimento às finalidades e/ou objetivo dos sistemas implantados de 
modo a não alcançar o conjunto de definições, especificações, normas, padrões e critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência, a contratada, deverá adequá-los de modo a permitir a perfeita 
execução do objeto contratual nos prazos definidos, que poderá ser prorrogado a critério da 
contratante, desde que devidamente justificado. Caso tais modificações demandem conhecimentos 
específicos para a operação do sistema, a contratada deverá promover novo treinamento aos 
funcionários da contratante, em conformidade com as modificações que foram realizadas e com a nova 
técnica aplicada para a sua perfeitaadequação. 
3.1.18. A contratada deverá ajustar os sistemas às alterações trazidas pela legislação Federal, 
Estadual, Municipal e pelo Tribunal de Contas da União e do Estado de Minas Gerais  ou ainda outras 
às quais a contratante sesubmeta. 
3.1.19. Ao final do contrato, a contratada deverá transferir à contratante o SGBDR- Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados Relacional, sem nenhum ônusadicional. 
3.1.20. Permitir e facilitar à Fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamaçõesformuladas. 
3.1.21. Guardar sigilo absoluto sobre todas as informações recebidas da Prefeitura e, bem assim, 
daquelas por si levantadas e de outras das quais venha a conhecer durante execução dos serviços, as 
quais não poderão ser por ela utilizadas, sob qualquer pretexto, para finalidades outras que não a do 
cumprimento deste objeto. 
3.1.22. Cuidar para que os elementos utilizados na execução dos serviços contratualmente 
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previstos tenham tratamento reservado, por si ou por quaisquer de seus profissionais envolvidos no 
contrato, inclusive obrigando-se a não reproduzi-los ou cedê-los, sem a prévia e expressa autorização 
por escrito. 
3.1.23. O objeto desta contratação deverá ser entregue, de acordo com o cronograma proposto, de 
segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas, devendo a manutenção que possa comprometer o 
andamento dos serviços ser feita após o expediente ou no final desemana. 
3.1.24. Demonstrar à Contratante, sempre que solicitado, o modo de execução dos serviços, bem 
como prestar informações sobre a metodologia empregada e o andamento dos trabalhos. 
3.1.25. Comprometer-se pela integridade e sigilo dos materiais e informações prestadas pelo 
Município para execução dos serviços. 
3.1. 26.        Fazer contatos, sempre que necessário, com a equipe técnica do Município. 

3.1.27. Controlar todas as atividades necessárias ao desenvolvimento e implantação doprojeto. 

3.1.28. Estabelecer e acompanhar o cronograma de atividades doprojeto. 

3.1.29. Devolver ao Município todo o material de sua propriedade, utilizado durante a execução 
do serviço. 
3.1.30. Fornecer manual(is) de utilização do(s) produto(s), em linguagem acessível ao usuário 
final. 
3.1.31. Identificar as necessidades de cada setor usuário do sistema, indicando as ações 
pertinentes a serem tomadas, conforme o novo modelo implantado. 
3.1.32. Caso os dados fornecidos para os sistemas não estejam em meio digital, ou caso haja 
problemas na manipulação dos dados já existentes nesse meio, a empresa contratada promoverá a 
digitação das informações para o novo sistema a serimplantado. 
3.1.33. O fornecimento do material didático, assim como os equipamentos necessários à 
capacitação e instrução dos treinandos, bem como os instrutores/ professores serão de responsabilidade 
exclusiva da empresaContratada. 
3.1.34. A contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações sem apresentar 
justificativas; 
3.1.34.1. As justificativas deverão ser protocolizadas junto à Secretaria Gestora do contrato, a qual 
caberá avaliar e determinar a aceitação. 
3.1.34.2. Caso não concorde com as justificativas apresentadas, a Secretaria Gestora do contrato 
poderá notificar a empresa contratada, estabelecendo prazos para a regularização dos serviços, sob 
pena de caracterização de descumprimento contratual, apurado mediante regular processo 
administrativo. 
 

3.2. DA CONTRATANTE: 
3.2.1. Emitir o Termo de Recebimento quando da implantação ou desenvolvimento definitivo de 
cada etapa dos sistemas para liberação dos respectivos pagamentos. 
3.2.2. Assegurar o livre acesso dos técnicos da contratada a todos os locais onde se fizerem 
necessários para a execução do objeto contratado, desde que estejam devidamente credenciados, 
portanto crachá de identificação e exclusivamente para execução dos serviços. 
3.2.3. Prover as condições para a realização das ações demandadas, desde que não constituam 
obrigações da contratada. 
3.2.4. Prestar os esclarecimentos e disponibilizar informações e ambientes que se fizerem 
necessários para o bom andamento do projeto de implantação e desenvolvimento dos sistemas no que 
couber, dentro do escopo do objeto contratado. 
3.2.5. Arcar com os ônus decorrentes de hospedagem e diárias de viagem para os servidores 
municipais necessários à participação em treinamentos, cursos e certificações que excepcionalmente 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 
 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG. 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857  

não possam ser ministrados no Município de Itanhandu/MG, desde que devidamente justificados pelo 
contratado e autorizados pela contratante. 
3.2.6. Manter atualizados os documentos próprios dos registros de ocorrência e atendimentos que 
tenham sidorealizados. 
3.2.7. Fornecer dados, documentos, layouts, estruturas de arquivos, e demais itens que se fizerem 
necessários para a execução do contrato decorrente do presente processo licitatório. 
3.2.8. Definir metodologia e modelos de documentos para o estabelecimento de comunicação 
formal com o licitante vencedor no âmbito do contrato que será firmado entre aspartes. 
3.2.9. A contratante deverá notificar a contratada, fixando-lhe prazo para proceder à correção 
do(s) serviço (s) que, dentro do prazo da garantia apresentar (em) defeitos e/ou irregularidades, 
devendo os mesmos ser (em) refeitos (s), com as mesmas características e qualificações exigidas no 
edital convocatório. 
3.2.10. A contratante deverá expedir através da Seção de Informática ou da Secretaria Municipal 
de Administração, atestado de inspeção dos serviços quando de sua entrega, que servirá de instrumento 
de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais. 
3.2.11. Efetuar o pagamento na forma pactuada neste contrato. 
3.2.12. Designar equipe técnica e servidores do quadro local para participar dos trabalhos e 
assimilar a metodologia da execução dosserviços. 
3.2.13. Autorizar, juntamente com o responsável da Contratada, qualquer mudança no escopo ou 
no cronograma deste projeto desde que a mesma não signifique alteração de prazos e seja devidamente 
justificada. 
3.2.14. Preparar e executar procedimentos (testes) para a validação do(s) serviço(s). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
4.1. Para fins de pagamento das Etapas de Trabalho descritas nos itens “Licenciamento”, 
“Conversão”; “Instalação” e “ Treinamento” e Manutenção” do Anexo I - Termo de Referência, a 
Seção de Informática deverá emitir “TERMO DE ACEITE” para recebimento oficial destesserviços. 
4.2. A contratada somente estará autorizada a emitir as notas fiscais quando do recebimento 
oficial dos serviços descritos nos itensacima. 
4.3. Os pagamentos dos itens acima, referentes às etapas de serviço, deverão ser realizados da 
seguinteforma: 
4.4. 1ª ETAPA- LICENCIAMENTO DO CONJUNTO DE SISTEMAS: o pagamento deverá 
ser efetuado em 1 (uma) parcela após a emissão do “termo de aceite” correspondente a 100% (cem por 
cento) do valor total dos serviços em até 30 dias do recebimento oficial do serviço. 
4.5. 2ª ETAPA- CONVERSAO/ PARAMETRIZACAO: o pagamento deverá ser efetuado em 2 
(duas) parcelas após a emissão do “termo de aceite para os serviços prestados” pela Seção de 
Informática, sendo: 
4.5.1. 1ª Parcela: correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor total dos serviços em até 30 
dias do recebimento oficial do serviço; 
4.5.2. 2ª Parcela: correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor total dos serviços em até 45 
dias do recebimento oficial do serviço. 
4.6. 3ª ETAPA - INSTALAÇÃO: o pagamento deverá ser efetuado em 2 (duas) parcelas após a 
emissão do “termo de aceite para os serviços prestados” pela Seção de Informática,sendo: 
4.6.1. 1ª Parcela: correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor total dos serviços em até 30 
dias do recebimento oficial doserviço; 
4.6.2. 2ª Parcela: correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor total dos serviços em até 45 
dias do recebimento oficial doserviço. 
4.7. 4ª ETAPA - TREINAMENTO: o pagamento deverá ser efetuado em 1 (uma) parcela após a 
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emissão do “termo de aceite para os serviços prestados” após a medição, de cada treinamento 
efetivamente ministrado, pela Seção de Informática,em até 30 diasdo recebimento oficial doserviço. 
4.8. 5ª ETAPA – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM 
SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM: o pagamento referente ao serviço de locação dos 
módulos deverá ser efetuado em parcelas mensais durante a vigência contratual, devendo a primeira 
parcela ser paga a partir do recebimento oficial da instalação dos módulos, conforme “TERMO DE 
ACEITE” emitido pela Seção de Informática para talfinalidade 
4.9. Deverá constar do Documento Fiscal o número do contrato, o número do empenho emitido 
para o contrato em referência e o número da parcela em cobrança. Sem esta informação o mesmo será 
devolvido para adequaçõesnecessárias. 
4.10. O Município de Itanhandu/MG reserva-se ao direito de descontar, de pagamentos devidos ao 
licitante vencedor os valores correspondentes às multas que, eventualmente, forem aplicadas por 
descumprimento de cláusulascontratuais. 
1.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, caso haja prorrogação do Contrato, o valor deste 
poderá ser reajustado, aplicando-se a variação do índice INPC do IBGE (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) ou outro índice que o substitua em caso de extinção. Não haverá novo pagamento de taxa 
Licença de Uso dos Sistemas. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
5.1. A Gestão do Contrato resultante da licitação dos serviços objetos do presente Termo de 
Referência deverá ser de responsabilidade do órgão que poderá adotar as providências contratuais e 
legalmente previstas visando a sua perfeita execução. 
5.2. A fiscalização da execução dos módulos deverá ser exercida por servidor (es) do Município, 
formalmente designado (s), a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício 
deste mister, nas especificações dos serviços a serem executados. 
5.3. Devido à complexidade e singularidade do objeto contratual e a fim de auxiliar a sua perfeita 
execução, cada secretaria que possuir um módulo específico vinculado à prestação dos serviços 
contratados, deverá designar formalmente um servidor para juntamente com os técnicos especializados 
lotados na Seção de Informática, acompanhar e fiscalizar a implementação e a execução de cada 
módulo de sistemacontratado. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 
6.1. Compreende itens de manutenção preventiva/ evolutiva ou adaptativa, lançadas pela 
contratada em novas versões dosistema. 
6.2. As alterações decorrentes de modificações legais ou de erros do sistema serão realizadas sem 
ônus adicionais para os clientes da contratante, durante o período de vigência docontrato. 
6.3. Adaptações de Software, não exigíveis por alterações na Legislação, que impliquem em 
novos relatórios, telas, funções, rotinas ou alterações nos arquivos, serão solicitadas formalmente pela 
contratante, e devem ser analisadas pela contratada que fará a análise e projeto da solução e enviará à 
contratante proposta paraaprovação. 
6.4. As condições para prestação dos serviços objeto desta licitação deverão ser compreendidas 
de acordo com a tabela abaixo: 

Item 
Natureza da 
Atualização Estratégia Adotada 

Prazo para 
Disponibilização 

1 Corretiva; Havendo comunicação formal com discriminação de 
‘’erro’’ apresentado nos sistemas, será enviado 
retorno indicando o prazo para solução do mesmo; 

Não superior a 01 (um) 
dia útil, 24 horas; 
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2 Evolutiva de 
ordem legal; 

Havendo alterações na legislação que importem em 
alterações nos sistemas contratados a Contratante 
deverá formalizar os pedidos de alteração indicando 
os novos comportamentos pretendidos; 

Não superior a 30 
(trinta) dias corridos 
após a formalização do
pedido; 

3 Evolutiva de 
ordem 
tecnológica; 

Havendo alterações evolutivas na tecnologia de 
produção dos sistemas contratados, durante toda a 
vigência do contrato, a Contratante terá direito a 
utilizá-las sem nenhum custo adicional; 

Imediato na liberação de 
novas versões; 

4 Evolutiva de 
ordem exclusiva. 

Havendo solicitação oficial que importe em 
acréscimos e/ou alterações nas funcionalidades 
originalmente exigidas para os sistemas, será 
fornecida proposta adicional para avaliação por parte 
da Contratante, que se manifestará a cerca da 
mesma. 

Estará disponível na 
proposta apresentada. 

6.5. Os problemas apontados pelos usuários deverão ser solucionados conforme critério de 
prioridade definido pelo usuário: 
6.5.1. Prioridade baixa: 96 horas 
6.5.2. Prioridade normal: 48 horas 
6.5.3. Prioridade crítica: 24 horas 
6.5.4. Desenvolvimento de nova funcionalidade: 1semana 
6.5.5. Prazos para a prestação dos serviços 
6.6. Todos os sistemas contratados deverão estar devidamente instalados e funcionando 
perfeitamente em prazo não superior a 90 (noventa) dias após a respectiva emissão da ordem de 
serviços a ser expedida com o empenho competente e da assinatura do contrato a ser celebrado com o 
licitante vencedor do certame. Todos os documentos referidos serão disponibilizados 
concomitantemente 
6.7. Conversão e migração total dos dados existentes para a base de dados do novo sistema, 
seguida de conferência e consistência dos dados deverá ser realizada no período não superior a 90 
(noventa) diasapós 
a respectiva emissão da ordem de serviço. 
6.8. Os serviços de conversão de dados, instalação dos sistemas e treinamento das equipes do 
funcionalismo municipal que estarão envolvidas no uso contínuo da solução, bem como, os demais 
serviços correlatos para a entrada em produção do sistema integrado que se contrata no presente 
certame deverão ocorrer paralelamente. 
6.9. Os serviços aqui referidos deverão ser prestados no prazo mencionado no item 9.3.1 do 
Termo de Referência em virtude de representarem serviços de natureza essencial e, portanto, de uso 
permanente e urgente para a Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. 
6.10. Contingência 
6.11. O software não poderá ficar indisponível por mais de 2 (duas) horas; 
6.12. Em caso de situações excepcionais onde houver a indisponibilidade do sistema acima do 
prazo previsto no item 9.4.1, do Termo de Referência a empresa contratada deverá apresentar 
justificativa ao gestor do contrato que poderá ou não aceitá-la, principalmente para fins de glosa do 
pagamento. 
6.13. Em casos de paralisação do software a empresa deverá apresentar alternativas emergenciais 
para soluções dos problemas; 
6.14. Não deverão ser realizadas alterações no software em horário de expediente. 
6.15. O Município deverá estabelecer em conjunto com a empresa contratada, os horários em que 
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serão realizadas as atualizações e/ ou manutenções do software. 
6.16. Toda manutenção (inclusão, alteração, correção, etc.) deverá ser testada em ambiente de 
homologação,sendo que só será transferida para a área de produção mediante aceite dos envolvidos; 
6.17. O sistema proposto deverá estar em conformidade com o parque computacional da 
Prefeitura, não sendo permitida a troca do parque e nem mudança dos atuais servidores de dados 
utilizados pela Seção deInformática. 
6.18. A Contratada deverá disponibilizar, ao fim do contrato, todos os dados e informações que 
estiverem dentro do banco de dados do sistema. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO SUPORTE TÉCNICO E DA MANUTENÇÃO 
7.1 - O suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de dúvidas, através de telefone, 
fax, link exclusivo, Internet ou correio e será prestada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no 
horário compreendido entre 08h00min às 18h00min. 
7.2 - Na solicitação constará imprescindivelmente o problema observado, programas envolvidos, 
o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço. 
7.3 - A PREFEITURA deverá colocar à disposição da CONTRATADA os equipamentos, 
programas e arquivos envolvidos no problema, para que o atendimento possa ser feito com presteza 
eeficiência. 
7.4 - Neste serviço inclui-se: Registro e canalização das dúvidas que possam vir a surgir em 
relação à funcionalidade do Sistema instalado ou em relação à informação recebida de Manutenção, 
além de toda solicitação de qualquer tipo que se considerar pertinente; Registro de incidências de 
Software ocorridas em suas instalações, comunicando tanto os dados que lhe forem solicitados como 
os que ele considerar convenientes para uma melhor e mais rápida resolução; Solicitação de recursos 
de Suporte Técnico ou Funcional; Solicitação de Melhoras da aplicação não incluídas no Sistema, 
comunicando de maneira precisa os requerimentos necessários; 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

02.03..04.122.0007.2010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de 
Administração 
3.3.90.40.00 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação 
Fonte 100 - R$ 363.400,00 (Trezentos e Sessenta e Três Mil e Quatrocentos Reais). 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a ampla defesa e 
o exercício do contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
9.1.1 -advertência; 
9.1.2 - multa indenizatória pecuniária de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida, observado item 9.2 desta cláusula; 
9.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
9.1.4 - 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 a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem 9.1.3 desta cláusula. 
9.1.5 - as sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, garantida a ampla 
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defesa e contraditório do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 
9.1.5.1 - das sanções estabelecidas no item 9.1, subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 
9.1.5.2 - da sanção estabelecida no item 9.1, subitem 9.1.4, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena; 
9.2 –PENALIDADES: 
9.2.1 – Advertência. Será aplicado quando da ocorrência de falta leve, não reincidente. 
9.2.2 – Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. Será aplicada a multa no valor 
equivalente de 1% (um por cento) do valor do contrato, não reincidente, ou em reincidência de falta 
leve. 
9.2.3 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato. Será aplicada a multa com o 
valor equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato para falta considerada grave, não 
reincidente ou em reincidência de falta média. 
9.2.4 – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. Será aplicada a multa com o 
valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para falta considerada gravíssima ou na 
reincidência de falta grave. 
9.3 FALTAS: 
9.3.1 FALTAS LEVES: Serão consideradas faltas leves: 
9.3.1.1 Falta de zelo na execução dos serviços pelas equipes; 
9.3.1.2 Falta de polidez e urbanidade no trato com munícipes ou funcionários da Prefeitura; 
9.3.1.3 Falta de equipamento pessoal de proteção ou uniformes, ou estando os mesmos 
incompletos ou danificados. 
9.3.2 FALTAS MÉDIAS: Serão consideradas faltas médias: 
9.3.2.1 Falta de funcionário (s), conforme o dimensionado em seus quantitativos para as equipes 
de serviços constantes neste edital; 
9.3.2.2 Não executar a contento os serviços. 
9.3.3 – FALTAS GRAVES: Serão consideradas faltas graves: 
9.3.3.1 Não cumprir totalmente as ordens de serviços, sem justificativa; 
9.3.3.2 Não executar totalmente os serviços previstos, sem justificativa; 
9.3.3.3. Atraso de mais de três horas da previsão dos serviços, sem justificativa; 
9.3.4 – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Serão consideradas faltas gravíssimas: 
9.3.4.1 Impedir ou dificultar a ação de fiscalização às dependências da contratada ou sobre a 
prestação dos serviços; 
9.3.4.2 Não cumprir determinação da Prefeitura Municipal, pertinente ao contrato; 
9.3.4.3 Adulterar do cumentos; 
9.3.4.4 Fornecer dados ou informações inverídicas; 
9.3.4.5 Alterar a programação da ordem de serviço sem autorização da CONTRATANTE; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. O contrato poderá ser rescindido por parte da CONTRATANTE, nos termos do Artigo 79 
da Lei Federal n.º 8.666/93, garantido o direito ao contraditório e ampladefesa. 
10.2. Além das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas 
derescisão de contrato, sem prejuízo das penalidades especificadas na Cláusula 9ª. 
10.2.1. Execução parcial do objeto contratado, por fatos de responsabilidade da 
CONTRATADA, por prazo superior a 30 (trinta) dias da data estabelecida no cronograma 
convencionado para a execução dos serviços, salvo motivo de força maior devidamente comprovado e 
aceito pelaCONTRATANTE. 
10.2.2. Executar o serviço em desacordo com as especificações ou utilizar material recusado 
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pela fiscalização; 
10.2.3. Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente; 
10.2.4. Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 
11.1. O presente Contrato está vinculado ao Edital Licitatório Pregão Presencial nº 081/2021 do 
Município de Itanhandu/MG – MG e todos os seus Anexos, bem assim à legislação vigente que trata 
do assunto, especificamente à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto aos casos omissos. 
11.2. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, se for de interesse da Administração Municipal, nos termos da 
legislação vigente, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do Art. 57, inc. IV da Lei nº 
8.666/93,  não sendo devido o pagamento de nova taxa de licença de uso dos sistemas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
12.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as regras específicas fixadas no presente 
Contrato e respectivo Edital e seus anexos e demais normas pertinentes amatéria. 
12.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e 
atendimento às especificações e preço. 
12.3. A aceitação definitiva dar-se-á nos termos do art.73, I, “b” da Lei8.666/1993. 
12.4. Constatado o não atendimento às finalidades e/ou objetivos dos módulos do sistema 
implantados de modo a não alcançar o conjunto de definições, especificações, normas, padrões e 
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá adequá-los de modo a 
permitir a perfeita execução dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado por 
idêntico período a critério da CONTRATANTE, desde que devidamente justificado. Caso tais 
modificações demandem conhecimentos específicos para a operação do sistema, a CONTRATADA 
deverá prover o treinamento aos servidores da CONTRATANTE. 
12.4.1. Caso não exista esta possibilidade, a CONTRATANTE tomará as providências legais para 
a apuração da falta e punição dos responsáveis. O atraso na regularização/substituição dos serviços 
acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas neste Contrato. 
12.5. Os serviços serão considerados recebidos por meio da emissão por parte da 
CONTRATANTE de Termos de Recebimento conforme previsão constante do edital de convocação e 
seus Anexos. 
12.6. Somente serão aceitos e recebidos os serviços que atendam às especificações constantes dos 
anexos e do edital convocatório. 
12.7. Verificada a desconformidade na entrega do objeto deste contrato, o(s) serviço(s) será(ão) 
recusado(s), cabendo ao CONTRATANTE notificar a CONTRATADA para que efetue a sua 
imediata substituição , sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato. 
12.8. Caberá à CONTRATADA entregar o(s) serviço(s) e providenciar as atividades pertinentes, 
nos termos e na forma estabelecida no edital convocatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
13.1. As alterações que se fizerem necessárias, serão regidas pelo artigo 65, incisos I e II, letra “d” da 
Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 
14.1. Qualquer modificação de forma ou quantitativa (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto deste 
contrato, poderá ser determinada pela CONTRATANTE,mediante assinatura de termos aditivos, 
observados os limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA 
15.1. A empresa contratada prestará em favor da contratante e antes da assinatura do contrato, 
garantia de cumprimento das obrigações principais e acessórias, equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor do bem, com duração mínima de 12 meses em uma das seguintes modalidades: 
15.2. Caução em dinheiro ou títulos da dívidapública; 
15.3. Seguro-garantia 
15.4. Fiança bancária. 
15.5. Se o instrumento de garantia escolhido for seguro-garantia e fiança bancária, nele deverão 
constar as seguintes condicionantes: 
15.6. Que seja fornecida por instituição financeira com solidez reconhecida no mercado ou 
lastreada em títulos idôneos e líquidos; 
15.7. Todos os custos da garantia, seja fiança, seguro ou caução deverão correr à conta do 
contratado; 
15.8. Que o Município figure como entidade segurada/beneficiária da indenização constituída 
pela fiança/apólice/caução; 
15.9. Deverá existir cláusula equivalente que estabeleça que a indenização seja paga ao 
beneficiário/segurado mesmo que o instituidor da caução/indenização/fiança não cumpra todas as 
condições estabelecidas; 
15.10. Referência ao número do contrato a que se refere o instrumento de garantia; 
15.11. Prazo de validade dos instrumentos de fiança/seguro/caução definido como: “até a 
extinção das obrigações do tomador/instituidor, no âmbito do referidocontrato”; 
15.12. A não realização pela empresa contratada das obrigações assumidas deverá ser 
estabelecida como causa suficiente para pagamento dafiança/caução/seguro; 
15.13. Caso o valor da garantia seja usado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada deverá proceder à respectiva reposição no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da data em que for efetivamente notificado 
pela contratante; 
15.14. A contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores 
referentes a eventuais multas aplicadas à Contratada, bem como, nos casos decorrentes de 
inadimplemento contratual e de indenização por danos causados ao patrimônio do Município ou a 
terceiros, quando da execução dos serviços. 
15.15. A garantia deverá ter validade até o fim da vigência contratual, somente sendo liberada 
ante a comprovação de que não haja inadimplemento das obrigações contratuais e também das multas 
que venham a ser impostas àcontratada. 
15.16. Em caso de aplicação de multa, se o valor desta for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
15.17. A Prefeitura de Itanhandu/MG não pagará juros, nem correção monetária, sobre a garantia 
apresentada, exceto a caução depositada em dinheiro, conforme parágrafo 4º do art. 56 da Lei nº 
8.666/93. 
15.18. Tratando-se de Fiança Bancária deverá constar do instrumento a renúncia expressa pelo 
fiador dos benefícios previstos no art. 827 e 835 do Código Civil. 
15.19. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito deverá ser 
feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme preceitua o artigo 82, do Decreto nº 
93.872, de 23 de dezembro de 1986. 
15.20. A garantia será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do artigo 56 da 
lei nº 8.666, de 21 de junho1993. 
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15.21. Na hipótese de a contratada não apresentar a garantia exigida, sem pertinente justificativa, 
tal conduta será considerada como descumprimento de cláusula contratual, prevista no artigo 87 da Lei 
nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
16.1. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do contratado com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65,II, "d" da Lei nº 
8.666/93, e observados os subitens subsequentes. 
16.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 
do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto CONTRATO, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, a cisão ou incorporação, 
salvo com a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Itanhandu/MG, Estado de Minas Gerais , para dirimir quaisquer 
dúvidas quanto à interpretação e execução do presente contrato. 
 

 E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

 
Itanhandu, 01 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

__________________________________ 

                  CONTRATANTE  
       Paulo Henrique Pinto Monteiro 
            PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
____________________________________ 

CONTRATADO 
Larissa Vieira Tavares 

J BRASIL SISTEMAS LTDA 

 
 

 

TESTEMUNHAS:  
     
_____________________________________ 
 
 
CPF: _________________________________ 

  
 
       ____________________________________ 
 
 
       CPF: ________________________________ 

 


