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CONTRATO Nº. 208/2018 – TERMO DE 

CONTRATO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

AMARGOSA - BA E A EMPRESA GMAES 

TELECOM LTDA - ME.  

 

O MUNICÍPIO DE AMARGOSA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ 13.825.484/0001-50, com sede administrativa à Praça 

Lourival Monte, s/nº, nesta cidade de Amargosa, representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, 

solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 08.664.472-61 e CPF (MF) 

nº 819.722.535-49, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa GMAES 

TELECOM LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 15.644.251/0001-86, estabelecida, na Rua Carlos 

Seara, nº 47, Sala 201, Bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP 88.303-

200, representada, neste ato por CESAR ROBERTO SILVA, brasileiro, 

casado, empresário, inscrito no RG sob o nº 2295076 SSP/SC e no CPF 

sob o nº 807.191.809-10, aqui denominada CONTRATADA, com base no 

Edital do Pregão Presencial nº. 031/2017, do Processo Administrativo 

nº. 065/2017 e disposições da Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente 

a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa 

especializada em Tecnologia da Informação na prestação de serviços 

continuados de hospedagem de site, e-mails, armazenamento, 

processamento de dados e aplicações através de serviços de cloud 

computing incluindo virtualização de servidores para Prefeitura 

Municipal de Amargosa, mediante sistema de registro de preços, de 

acordo com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial 

nº 031/2017. 

§1º. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 

25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1o do art. 

65 da Lei federal nº 8.666/93. 

§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja 

resultado de acordo entre os contratantes. 

§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da 

Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do 

contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da Contratada, não 

se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 

aquela com terceiros. 
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II - CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação 

correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada: 

ÓRGÃO: 05.01, 08.01 

ATIVIDSADE: 2011, 2036 

ELEMENTO: 33903900  

FONTE: 00, 02 

Parágrafo Único - A despesa para o exercício subsequente, quando for o 

caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento da 

finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura 

Municipal pela Lei Orçamentária Anual. 

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total/ estimado deste contrato é de R$136.991,46 (Cento e 

trinta e seis mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis 

centavos), referentes ao saldo da Ata de Registro de Preços assinada 

em 17 de outubro de 2017. 

§ 1º - Em face da legislação vigente, os preços ora contratados 

poderão ser reajustados, em intervalos não inferiores a 12 (doze) 

meses, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de 

assinatura do presente Contrato, pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPC-A), medido pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice que vier 

a ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o 

índice mais favorável à Contratante. 

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão 

inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, 

seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 

direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel 

cumprimento deste instrumento. 

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao 

contratado ou crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia 

após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a 

entrega do objeto contratado, de acordo com a autorização de 

fornecimento. 

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota 

Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para 

substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido 

que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de 

qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.  

IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
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O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos até o limite máximo fixado no art. 57, 

inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

V – CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

Este Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de 

empreitada por preço global, de acordo com o disposto no art. 6º, 

inciso VIII, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

VI – CLÁUSULA SEXTA –  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto contratado será recebido depois de adotados, pelo 

CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, 

da Lei 8.666/93. 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 A Contratada obriga-se a: 

a) Cumprir fielmente o Contrato de modo que o serviço se realize com 

esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 

responsabilidade; 

b) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar na execução dos serviços, bem como prestar 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

c) Entregar documentação comprobatória da contratação e qualificação do 

Responsável Técnico sempre que solicitado pela Contratante, no 

decorrer da vigência do contrato. 

d) Elaborar, sempre que solicitado pela Contratante, relatórios 

gerenciais e/ou técnicos referentes aos serviços produzidos, os quais 

deverão ser entregues no prazo máximo de dois dias úteis a contar da 

solicitação. 

e) Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em 

parte, e utilizar exclusivamente mão-de-obra própria para a realização 

dos serviços, assumindo total responsabilidade pelos atos 

administrativos e encargos previstos na legislação trabalhista; 

f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro 

de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer 

outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 

empregados, uma vez que esses não têm vínculo empregatício com a 

Contratante; 

g) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que vier a causar à Contratante, devendo efetuar o 

ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da 

notificação, sob pena de glosa de qualquer importância a que tenha o 

direito de receber; 
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h) Responsabilizar-se pelas despesas de execução do serviço solicitado, 

qualquer que seja o seu valor, e cumprir todas as obrigações 

constantes do(s) Anexo(s) do Ato Convocatório a que respondeu; 

i) Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material, causado 

por técnicos e/ou empregados e acidente causado por terceiros, bem 

como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, 

tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos 

serviços; 

j) Facilitar à CONTRATANTE a promoção de auditoria técnica e 

operacional do ambiente e dos recursos utilizados nas diversas fases 

dos serviços contratados; 

k) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, Inciso 

XIII da Lei n.º 8.666/93). 

l) Zelar pelo perfeito funcionamento dos equipamentos, evitando a 

inoperância e/ou ativação de “falso alarme”, sob pena aplicação de 

multas contratuais responsabilização por prejuízos que a Administração 

pública venha a sofrer 

VIII - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Indicar o executor do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93; 

b) Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de 

execução dos serviços; 

c) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela Contratada em decorrência da prestação de serviços; 

d) Promover por intermédio do executor do Contrato, o acompanhamento e 

a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija 

medidas por parte desta; 

e) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

f) Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à boa execução dos serviços; 

g) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no serviço; 

h) Promover auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos 

utilizados pela mesma, por meio de pessoal próprio ou equipe de 

terceiros; 

i) Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução 

dos serviços, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em 

conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos; 

j) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços dentro das normas do Contrato; 

k) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que sejam 

adotadas medidas corretivas; 
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l) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre 

multas, penalidades qualquer débito de sua responsabilidade, bem como 

fiscalizar a execução do objeto contratado. 

m)  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATADA, em especial as relativas às inclusões e exclusões de 

beneficiários; 

n) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com as condições e 

preços pactuados neste Contrato.  

o) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na 

Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua 

assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da 

referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93. 

IX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas 

no contrato, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor 

da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei 

Federal nº. 10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla 

defesa em processo administrativo. 

§ 1º - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na 

execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do 

adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 

efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data 

de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao 

trigésimo. 

§ 2º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do 

pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, 

relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes. 

§ 3º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter 

compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

§ 4º - O CONTRATADO não será responsável, sob hipótese alguma, e a ele 

não poderá ser imputada nenhuma culpa, se alguma falha da Rede de 

Comunicação for causada: 
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a) por falta ou falha de energia e/ou  

b) por má utilização por parte do CONTRATANTE ou por terceiros não 

autorizados pelo CONTRATADO e/ou 

c) por indisponibilidade temporária ou permanente de acesso ao 

satélite; 

d) quando o CONTRATADO tiver que fazer interrupção para execução de 

Manutenção Preventiva, previamente e/ou 

e)  por outros eventos, tais como acidentes ou vandalismo, que não 

sejam causados pelo CONTRATADO. 

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com 

as conseqüências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93. 

§ 1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato 

nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 

78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer 

indenização. 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 

Toda e qualquer alteração do avençado neste contrato deverá ser 

processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 

65 da Lei Federal n.° 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A alteração do valor contratual, decorrente do 

reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, previstos 

neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento, devendo obrigatoriamente ser registrado por simples 

apostilamento. 

XII- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de 

processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo 

extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 

compensação de créditos, sempre que possível. 

 XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA 

PÚBLICA 

Os Débitos da CONTRATADA para com o Município de Amargosa, decorrentes 

ou não deste ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados 

mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando 

for o caso, ensejar a rescisão unilateral deste Contrato. 

XIV – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO EXECUTOR 
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A CONTRATANTE designará um Executor para este Contrato, que 

desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil. 

XV – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONTROLE DE USO 

A contratante é responsável pela supervisão, administração e controle 

do uso do(s) sistema(s) e se obriga a tratar como segredo comercial, 

quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, 

fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos ao 

sistema, inclusive planilhas, formulários e relatórios de saída, 

utilizando-os apenas para as finalidades previstas no objeto deste 

contrato, não podendo revelá-los ou facilitar a revelação a terceiros. 

XVI – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PROTEÇÃO 

A contratada se obriga, com relação aos bancos de dados ou tabelas 

cadastrais de todos os sistemas, torná-los disponíveis para utilização 

pelas demais linguagens de programação existentes no mercado de 

software, ou a emitir, quando solicitada, no prazo de uma semana, 

arquivos TXT’s com os respectivos lay-outs, quando solicitado por 

escrito. 

XVII – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VERIFICAÇÃO DE USO 

A contratante permitira a qualquer tempo o acesso de auditores da 

contratada a seus equipamentos e a verificação do uso correto dos 

sistemas. 

XVIII – CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Compreendem os serviços complementares no uso do sistema, de 

responsabilidade da contratada: 

a) O treinamento de funcionários designados pela contratante; 

b) A implementação de parâmetros de cálculo, assessoria, alterações 

necessárias ao bom funcionamento do sistema; 

c) A correção de eventuais erros que surgirem em sua execução; 

d) O acréscimo de serviços ou atividades a serem processadas pelos 

sistemas, recomendados ou exigidos pelos órgãos públicos competentes. 

XIX – CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente Contrato.  

§ 2º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das 

omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, 

aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições do Direito Privado. 
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§ 3º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto 

contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes 

alternativas: 

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação 

judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da 

rescisão; 

b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa 

correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na 

legislação em vigor. 

XX - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Amargosa, Comarca de Amargosa, 

que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das 

testemunhas.   

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um 

só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

Amargosa, 17 de outubro de 2018. 

 

 

____________________________ 

MUNICÍPIO DE AMARGOSA 

Contratante 

 

 

_____________________________ 

GMAES TELECOM LTDA – ME 

Contratada 

     

 

Testemunhas: 

 

1º ________________________________ 

CPF: 

 

2º_________________________________  

CPF:  


