
PREFETTURA MUNtCtpAL DE ESTAçAO - RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

contrato Administrativo n' 043/2022 - visto da procuradoria Geral

GONTRATO DE PRESTAçÃO Oe SERVrÇOS
MUNICÍP|O DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNpJ sob o n.o

92.406.24810001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzeta, gS, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG no 10350327gT -
SSP/RS, e CPF no 437.562.120- 68, residente e domicilÍado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, no 4g,
nesta cidade de ora em diante denominado de MUNICÍPIO e BUSCAR ASSESSORIA LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.23,g90.63g/0001-20, com sede na Rua ljuí,361,
Centro, no Município de Derrubadas, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu
diretor Sr. PAULO ROBERTO SANCHES, inscrito no CPF no 559.024.560-53, RG no 1025569664,
doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato, que se regerá pela Lei
n"8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecer a cessão
de licença de uso de software com as seguintes finalidades:

- Análise de dados das transações de cartão de crédito;

- Análise do faturamento das empresas do Simples Nacional e cruzamento de dados com
transações de cartão de credito;

- Geração de cvl de sardo operacionar das Empresas do simpres.

- Geração de relatÓrios dos dados do Extrato PPR (totalizadores por produto, por produtor,
entradas, saídas e outros) disponibilizado pela Sefaz-RS;
- Geração automática de CVI de saldo operacional negativo das empresas do geral e cruzamento
de dados com as transações de cartão de crédito;

- Geração de relatórios para análise das empresas do MEI;

- Geração de dados para recurso junto ao índice provisório do lcMS.
- Geração de dados de acompanhamento do Valor Adicionado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UGÊNCIA

2.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando em 26to5t2)2} até 26t}5l2)2g.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3'1' Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o MUNICÍP|O pagará à CONTRATADA o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais mensais.
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cLÁusuLA QUARTA - DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO

4.1. o pagamento da Taxa de Manutenção mensar será feito até o dia 10 do mês subsequente ao
dos serviços prestados.

4.2. A Customização do software será paga juntamente com a taxa de manutenção mensal do mês
subsequente a data dos serviços prestados.

GLÁUSULA QUINTA. DAS oBRIGAçÕES DA CoNTRATADA
5'1 Cabe a CONTRATADA, além de manter atualizada a versão do Sistema, esclarecer as suas

alterações, mantendo-o em pleno funcionamento, dentro das características da concessão.
5.2 Corrigir eventuais defeitos nos programas em uso.

5.3 Alterar o Sistemas, quando solicitado pelo usuário, para adaptação a normas legais.
5.4 Esclarecer se consultada por via telefônica, correspondência, e-mail e comunicador interno, etc.,

dúvidas de operação do sistema, excluindo os problemas relacionados com operação de
equipamento ou dos utilitários quando o MUNICíPlO deverá recorrer a CONTRATADA.

5'5 Assumir todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste
contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas,
prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se Íizerem necessárias ao
cumprimento do objeto pactuado;

5.6 A responsabilidade da CONTMTADA estará limitada ao complemento das obrigações aqui
assumidas com o MUNIcÍPlo, não lhe cabendo qualquer outra, inclusive por perdas e danos ou
lucros cessantes, cujas causas possam ser atribuídas direta ou indiretamente à má utilização do
sistema.

cLÁusuLA sExrA - Do cRÉD[o oRçAMENTÁRto
6.1 As despesas resultantes da execução do presente Termo Contratual, correrão à conta do

seguinte crédito

04 - Secretaria Municipal da Fazenda e planejamento

04.01.04.123'0007.2016 Manutenção das atividades da Secretaria da Fazenda e
Planejamento

04.01 .04.1 23.0007.201 6.3. 3.90.40.06 (8337) Locação de Software
Recurso - 1 Livre

cLÁusuLA sÉTtMA - DAs oBRtcAçÕEs DA GoNTRATANTE
7.1, Efetuar os pagamentos, conforme cláusulas deste contrato, na apresentação pela

CONTRATADA da nota fiscal de prestação de serviços correspondente,
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7,2. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, oo.rm*\
e demais informagões necessárias ao bom desempenho das funções.

7,3. Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas.
7 '4' Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso

de falha da máquina ou equipamento.

7 '5' Designar um técnico categorizado para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa, servindo de elo entre as
partes.

7 '6' Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
função da prestação dos serviços.

7.7. Notificar a CONTMTADA, por escrito, sobre a aplicação de qualquer sanção.
7.8. Fornecer informações necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA MUDANçA DE CONFIGURAçÃO OU DO EQUIPAMENTO
8'1' A modificação do equipamento ou de sua configuração não obriga a CoNTRATADA a fornecer

novo sistema, que poderá ser efetuado mediante prévio acordo.

CLÁUSULA NONA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE

9'1' o MUNIcÍPlo reconhece estaradquirindo Licença de Uso do Software e que os mesmos são
de propriedade exclusiva da CONTMTADA, que detém todos os direitos sobre os mesmos.

9'2. É vedada a cópia dos sistemas e do gerenciador do Banco de Dados.
9'3' É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do software contratado a

um outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a
decomposição do referido sistema.

9'4' Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do
uso indevido do Sistema.

CLÁUSULA oÉcInaa. TREINAMENTo Do SoFTWARE
10.1 ' O valor do treinamento do software é referido com base ao número de horas pactuadas.
10'2' Caso o MUNICÍP|O necessite de horas de treinamento além das inicias, as mesmas serão

calculadas com base nas horas em treinamento multiplicadas pelo valor da Hora Trabalhada e
ainda incluindo despesas de Deslocamento Diário.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA MANUTENçÃo
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11.1, Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA manter o sistema de acordo com
as características dos mesmos:

a) Corrigir eventuais falhas do sistema, desde que originados por erro ou defeito de
funcionamento dos mesmos.

b) Alterações de sistema em função de mudanças legais, desde que tais mudanças não
influam na estrutura básica dos sistemas.

11.2' As correções e alterações legais são realizadas através de atualizações rotineiras do sistema,
devendo o MUNICÍP|O manter as últimas versões dÍsponibilizadas do software conforme
orientação da CONTRATADA.

GLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAs PENALIDADES

12.1 ' Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei g.666/93, a ooNTMTADA ficará
sujeita às seguintes penaridades, assêgurada a prévia defesa:

12.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

12'2'1' Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida,
por dia de atraso, limitada ao total de 20o/o (vinte por cento);

12.2.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:

12'2.3' Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - DA RESclSÃo
13.1, A rescisão contratual poderá ser:

13.1.1. Determinada por ato unilaterale escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I

a Xll e XVll do art. TB da Lei Federal no 8.666/93.

13'1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração.

13.1.3' Em ambos os casos a CONTMTADA fará jus a sua remuneração pelos serviços já realizados.
13.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no

artigo 78 da Lei no 8.666/93.

13.3. No oaso de rescisão por razões de interesse público, o MUNIcíPlo enviará à ooNTRATADA,
aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias.

13.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVll do art. 78 da Lei Federal no g,666/g3, sem
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido.
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13'5' A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicü1 ou
extrajudicial' nos casos previstos nos lncisos lX, X e XVll do artigo 7g da Lei no g,666/g3.

13'6' Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 7g da Lei no

8,666/93.

cLÁusuLA oÉcrrua euARTA - Do FoRo
14'1' Para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências relativas ao presente contrato, fica eleito o foro

da cidade de Getúrio Vargas, Estado do Rio grande do sur.

E por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias, de
igual forma e teor perante as testemunhas que por elas subscrevem abaixo, para que produza seus
efeitos jurÍdicos e legais.

Estação/RS, 26 de maio de 2022.

Contratada
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