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CONTRATO N.º 003/2018 

 

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Bagé, inscrito no CNPJ sob nº 

09.213.402.0001/49, com sede na Av. Sete de Setembro, 812, neste ato representado 

pelo Presidente, Sr. Edimar Fagundes Cardoso, C.I 1050981024 e CPF: 581.905.030-49. 

 

CONTRATADA: DBSeller Serviço de Informática Ltda. inscrita no CNPJ sob 

nº 05.238.851/0001-90, estabelecida na Av. Júlio de Castilhos, nº 44, Centro Histórico, 

CEP: 90030-130 na cidade de Porto Alegre - RS, neste ato representada pelo Sr Paulo 

Ricardo da Silva, CPF nº 433.809.210-68, RG. 4041440613. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 

contrato, vinculado ao Edital e anexos do Processo Licitatório modalidade Pregão 

Presencial 038/2017 da Prefeitura Municipal de Bagé, e com fundamentado nas leis nº 

8.666/1993 e 10.520/2002 e Decreto Municipal nº. 146/03, mediante as cláusulas e 

condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O presente instrumento tem como objeto: contratação de empresa especializada 

nos serviços de Suporte e Manutenção (dos programas existentes; criação de 

novos módulos e funcionalidades; correção de “bugs”) e Treinamento do 

sistema integrado – ERP – de Gestão Municipal (software de gestão pública, 

livre sob licença GPL), e-cidade, para gestão administrativa e fiscal do Município 

de Bagé/RS, Administração Direta (Prefeitura e Câmara de Vereadores) e Indireta 

(Departamento de Água e Esgotos de Bagé - DAEB), conforme descrição e os 

requisitos básicos no Anexo I, visando atender as seguintes áreas: 

 

 Áreas informatizadas: 

a) Administração Financeira (Contabilidade, Orçamento, Empenhos, Tesouraria); 

c) Administração Patrimonial (Compras, Materiais, Licitações, Contratos, Frotas, 

Patrimônio, Protocolo); 

d) Administração Recursos Humanos (Folha de Pagamento, Estágio Probatório, 

Administração Rh); 

h) Atendimento/Portal Cidadão; 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 4.284,00 (quatro mil, 

duzentos e oitenta e quatro reais) por mês para suporte, manutenção e 

treinamento no e-cidade, conforme a proposta de preços adjudicada. Pagos 

proporcionalmente conforme o rateio dos módulos utilizados pela CONTRATANTE, 

referente ao objeto descrito na Cláusula I; 

 

 O pagamento será realizado mensalmente mediante apresentação de nota fiscal 

e/ou fatura da Contratada, junto ao setor financeiro da Câmara de Vereadores de 

Bagé, sendo o pagamento realizado em até 30 (trinta) dias após a protocolização da 

nota fiscal no setor financeiro e do aceite pela fiscalização da contratante, 

observando o estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8666/93, e acompanhada da 

seguinte documentação comprobatória, conforme TAC – Termo de Ajuste de 

Conduta, firmado com o TRT – Tribunal Regional do Trabalho: 

 

a) Certidão de Regularidade com os Tributos Federais, FGTS, INSS; 

b) Guia da Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à 

Previdência Social (GFIP), com autenticação do Banco recebedor, constando o 

nome dos empregados alocados para o serviço, correspondente ao mês 

imediatamente anterior ao da fatura apresentada; 

c) Cópia da folha de pagamento, cópia autenticada das guias de recolhimento do INSS e 

FGTS individualizada dos empregados utilizados no serviço, bem como cópia dos 

recibos de entrega de vale-transporte, vale-alimentação, uniformes, EPI’s e outros 

benefícios estipulados em Convenção Coletiva de Trabalho; 

d) Cópia dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das verbas 

rescisórias. 

 

 O preço contratado será considerado completo, incluindo despesas de frete e 

seguro e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, 

administração, lucros, materiais de limpeza, equipamentos e ferramentas, transporte 

de material e de pessoal e qualquer outra despesa não especificada neste Contrato. 

 

 É vedada a antecipação de pagamento. 

 

 Os órgãos usuários do Sistema de Gerenciamento Integrado Municipal (SIGM) farão 

o pagamento do valor correspondente ao rateio, proporcional aos módulos 

utilizados, conforme a planilha a seguir: 
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Item Descrição dos Módulos/Serviços c/ Suporte 
Prefeitura 
Municipal 

Câmara de 
Vereadores 

DAEB TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL - Configurações e 
Cadastro Único 

162,50 0,00 0,00 
162,50 

2 ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO / 
ORÇAMENTÁRIO 

465,50 
0,00 0,00 465,50 

3 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA       0,00 

Contabilidade/Custos 1.376,50   838,00 2.214,50 

Empenho 838,00 372,50 465,50 1.676,00 

Tesouraria 838,00 280,00 465,50 1.583,50 

Orçamento  0,00 372,50 465,50 838,00 

Contabilidade  0,00 372,50   372,50 

4 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA       0,00 

Arrecadação/IPTU 745,50 0,00 745,00 1.490,50 

ITBI - Imposto sobre arrecadação de Bens 
Imóveis 

651,50 
0,00 0,00 651,50 

Fiscalização Tributária e Sanitária 465,50 0,00 0,00 465,50 

Cadastro Técnico Municipal 465,50 0,00 0,00 465,50 

Dívida Ativa 745,00 0,00 745,00 1.490,00 

Receitas Diversas 372,50 0,00 280,00 652,50 

Cadastro de Inflatores 188,00 0,00 0,00 188,00 

Controle de Projetos  558,50 0,00 0,00 558,50 

Controle Jurídico 558,50 0,00 0,00 558,50 

Notificações 372,50 0,00 280,00 652,50 

ISSQN/ Alvará 372,50 0,00 0,00 372,50 

Cadastro Imobiliário 0,00 0,00 0,00 0,00 

Controle Jurídico 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL       0,00 

Controle de Materiais 465,50 280,00 465,50 1.211,00 

Compras 465,50 280,00 465,50 1.211,00 

Licitações 465,50 280,00 465,50 1.211,00 

Contratos 372,50 280,00 465,50 1.118,00 

Patrimonio 372,50 280,00 465,50 1.118,00 

Ouvidoria 372,50 0,00 0,00 372,50 

Controle de Frotas 372,50 186,00 280,00 838,50 

Protocolo 372,50 187,00 280,00 839,50 

6 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS       0,00 
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Folha de Pagamento 838,00 372,50 926,00 2.136,50 

Recursos Humanos 838,00 280,00 745,00 1.863,00 

Estágio Probatório 651,50 280,00 745,00 1.676,50 

7 

ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO       0,00 

Secretaria 465,50 0,00 0,00 465,50 

Escolas 465,50 0,00 0,00 465,50 

Bibliotecas 232,50 0,00 0,00 232,50 

Merenda Escolar 232,50 0,00 0,00 232,50 

Transporte Escolar 232,50 0,00 0,00 232,50 

Portal do Aluno/ Matricula Online 465,50 0,00 0,00 465,50 

8 

ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE   0,00 0,00 0,00 

Agendamento 372,50 0,00 0,00 372,50 

Ambulatorial 372,50 0,00 0,00 372,50 

Vacinação 232,50 0,00 0,00 232,50 

Laboratorial 232,50 0,00 0,00 232,50 

Farmácia 372,50 0,00 0,00 372,50 

TFD  - Transporte Fora de Domicilio 280,00 0,00 0,00 280,00 

Integração SUS 46,50 0,00 0,00 46,50 

9 

ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL   0,00 0,00 0,00 

Cadastro Sócioeconomico 94,00 0,00 0,00 94,00 

Controle de Benefícios 93,00 0,00 0,00 93,00 

Habitaçao 280,00 0,00 0,00 280,00 

10 PORTAL CIDADÃO/SERVIDORES - PREFEITURA 
ONLINE 

93,00 
91,00 0,00 184,00 

11 PORTAL DA TRANPARÊNCIA 93,00 90,00 91,00 274,00 

12 GESTÃO DE BI - Business Intelligence 950,00 0,00 745,00 1.695,00 

13 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 11.916,50 0,00   11.916,50 

14 ACESSO CLOUD COMPUTING - HOSPEDAGEM 
DATA CENTER 

5.586,00 
0,00 0,00 5.586,00 

15 

ADMINISTRAÇÃO DE  ÁGUA       0,00 

notificaçoes, emissões, controle de água, 
hidrômetro, tarifas, coletores 

0,00 
0,00 931,00 931,00 

 
Total 37.871,00 4.284,00 11.355,00 53.510,00 

 
Valor Proposta 37.891,00 4.284,00 11.825,00 54.000,00 

 
Diferença 20,00   470,00   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 O amparo financeiro do presente contrato ficará a cargo das seguintes dotações 

orçamentárias: 
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CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO  

 A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço contratado, descrito na Cláusula I, 

nos locais indicados pela CONTRATANTE, sem qualquer custo/acréscimo de valor 

para a Administração. 

 O serviço deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência (anexo I) do 

Edital. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão exercidos será exercida 

pela CONTRATANTE, através do Setor de Licitações e do(s) responsável(eis) 

Cristian Berny de Oliveira, ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar 

a entrega do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 

pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização de 

faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, solicitando ao setor competente 

para que de ciência a Contratada. 

 Cabe ainda ao Fiscal deste contrato controlar o prazo de vigência do instrumento 

contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral da execução 

dos serviços.  

 A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante. 

 A existência de atuação da fiscalização da Contratante em nada restringe a 

responsabilidade única, integra e exclusiva da Contratada, no que concerne ao 

objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e 

responsabilidades previstas no Termo de Referência e Lei 8666/93: 

 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução dos serviços objeto deste 

Contrato; 
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 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Contratante a 

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição; 

 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

contrato; 

 Comunicar à Contratante por escrito qualquer anormalidade constatada; 

 Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos de qualquer natureza, causados à Contratante ou a 

terceiros, por seus empregados ou serviços; 

 Fica expressamente estipulado entre as partes que não se estabelece por força do 

presente Contrato, qualquer vínculo empregatício que a Contratada venha a 

empregar direta ou indiretamente para execução dos serviços contratados. É de 

inteira responsabilidade da Contratada como empregadora, por todas as despesas, 

inclusive com os encargos atinentes a legislação previdenciária ou securitária, assim 

como os demais ônus; 

 É de inteira responsabilidade da contratada o pagamento dos cachês, encargos 

sociais, comerciais, previdenciários, trabalhistas e fiscais, transporte, e demais 

custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações para realização dos 

serviços objeto desta contratação, além de assumir todas as responsabilidades e 

tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados 

ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos supracitados, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento á Contratante, nem pode onerar o 

objeto deste contrato; 

 Caso a Contratada não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 

concernentes a este contrato, fica a Contratante autorizada a deduzir das faturas 

devidas os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas; 

 Não será permitida a subcontratação no todo ou em parte para a execução do 

objeto; 
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 É expressamente vedada à Contratada contratar servidor que pertença ao quadro 

de pessoal da Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou 

ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, durante a vigência deste 

contrato; 

 Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todas as rotinas inerentes ao 

objeto ora contratado, incluindo suporte, manutenção, treinamento e demais rotinas 

descritas no Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e 

responsabilidades previstas na Lei 8666/93: 

 Efetuar o pagamento dos serviços contratados, observando o disposto na cláusula 

segunda deste contrato; 

 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o contrato; 

 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela contratada; 

 Comunicar à contratada as irregularidades detectadas na execução do contrato; 

 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto deste contrato, por meio 

do servidor designado na cláusula quinta deste contrato; 

 Resolver as dúvidas e omissões porventura existentes nas especificações; 

 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES PARA CASOS DE INADIMPLEMENTO 

 Além das sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 

146/03, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

 advertência por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 

 multa compensatória no percentual de 2% (dois por cento), calculadas sobre o valor 

total da contratação, pelo desatendimento de qualquer outra obrigação assumida; 

 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos 

que ensejarem sua rescisão, determinada por ato unilateral da Contratante; 
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 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos e, no caso de Pregão, 

por até cinco anos; 

 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 inciso 

anterior; 

 A recusa injustificada em assinar o contrato e/ou prestar o serviço será considerado 

como descumprimento total da obrigação assumida, punida com multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor não executado do contrato. 

 O atraso na entrega dos serviços, superior a 30 (trinta) dias caracteriza falta grave, 

podendo acarretar a suspensão temporária de participar de licitações e impedimento 

de contratar com esta Administração em um prazo não superior a 2 anos e, no caso 

de Pregão, por até 5 anos; 

CLÁUSULA NONA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

 Os preços contratados manter-se-ão inalterados durante a vigência deste 

instrumento, sendo reajustado a cada período de 12 (doze) meses, de acordo com a 

variação positiva do índice oficial do governo aplicado para as receitas municipais, 

IPCA, ou outro que vier a substui-lo, disponível na data em que for realizado o 

aditamento do contrato.   

 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a Contratante poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, Inc. II, letra d, da Lei 

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da 

Contratada, que no caso de aprovado pela Administração deverá se constituir em 

termo aditivo que será juntado aos autos do processo. 

 Caso a contratada venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 

mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha 

recebido indevidamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos até o limite permitido pela legislação vigente ou 

conforme necessidade desta Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO 

 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos 

no art 65 da Lei nº 8666/93, sempre por meio de Termos Aditivos. 

 No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser aumentado ou 

suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 A rescisão deste contrato poderá ser: 

 Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada; 

 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

 Judicial, nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 Fica eleita a Comarca de Bagé como competente para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais 

privilegiada que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em 

03(três) vias iguais para todos os fins de direito. 

Bagé, 22 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Edimar Fagundes Cardoso 
Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

Paulo Ricardo da Silva 
DBSeller Serviço de Informática Ltda. 

 
 

 

Testemunhas: 


