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CONTRATO Nº 043/2013 

 
 

Vigência: 01 de abril de 2013 a 01 de abril de 2014. 
Valor: R$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais). 
Origem: Solicitação de Compras e Serviços Nº 219/2013. 

 

O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, com sede 

administrativa na Avenida 25 de Julho, n° 538, Centro, Coronel Pilar/RS, devidamente inscrito no 

CNPJ sob n° 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor LOURENÇO DELAI, 

brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na Avenida 25 de julho, s/n°, Centro, 

Coronel Pilar/RS, inscrito no CPF/MF/Nº 286.718.050-34, portador da Cédula de Identidade 

1026130755 emitida pela SSP/RS, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, 

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n° 09.310.477/0001-48, com sede na Avenida Osvaldo Aranha, nº 1075, Sala 606, 

Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves/RS, neste ato representada por GILMAR BALDASSO, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Carlos Barbosa/RS, inscrito no CPF sob o 

n° 284.392.440-53, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo o disposto no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 

003/2011, com a Lei n° 8.666/93 e disposições a seguir expressas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para implantação, 

fornecimento com reserva e manutenção mensal de programa para computador eletrônico 

(software/sistema) denominado Portal da Transparência – Multi24h, para operar em ambiente web, 

possibilitando aos usuários interatividade no ambiente web, o mais próximo possível do ambiente de 

aplicações desktop, rodando tanto em Windows quanto em Linux. O Software deverá propiciar à 

Municipalidade, transparência na demonstração da execução orçamentária, acessar em tempo real 

as informações de execução da receita e despesa, demonstrando ao cidadão a real situação. Para 

tanto a aplicação irá utilizar-se de toda a massa de dados armazenada no banco de dados do 

Contratante, refletindo as movimentações da Fazenda Municipal, seja na Contadoria ou na 

Tesouraria, conforme determinações contidas na Lei Complementar Nº 131/2009.  

 

A estrutura das demonstrações serão dividas em: 
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1. Impressão de informações de receita, despesa e/ou de empenhos gerados de forma on-line, 

através de relatórios; 

2. Informações da receita a serem consultadas e impressas pelo padrão Mês/Ano, sendo 

demonstrada a receita prevista, prevista adicionada, valor de restituições e valor arrecadado, 

receita a receita; 

3. Informações da despesa a serem consultadas e impressas pelo padrão Mês/Ano, sendo 

demonstrados os valores de créditos orçamentários, créditos suplementares, créditos especiais, 

créditos extraordinários, reduções, total de créditos, valores, empenhados, liquidados e pagos, 

saldo a empenhar, a liquidar e a pagar; 

4. Consulta e impressão de todas as despesas (no padrão de balancete da despesa), podendo 

optar-se por um determinado órgão, projeto ou atividade e fonte de recurso; 

5. Informações de empenhos a sere consultadas e impressas pelo padrão Mês/Ano ou por todos 

os  meses do ano, sendo demonstrados os valores empenhados ou liquidados ou pagos do 

período escolhido, além de permitir a consulta e impressão de todos os empenhos (em ordem 

de data e número de empenho). Deverá também permitir a opção por um determinado 

fornecedor; 

6. O layout do portal montado de forma que todos os relatórios de publicação exigidos possam ser 

anexados ao portal e publicados para cada ano, dentro de cada mês, bimestre ou semestre com 

relatório específico. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO. 

 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso 

financeiro: 

ÓRGÃO 03 – SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANC E PLANEJ 

UNIDADE 01 – SEC. ADMINISTRAÇÃO, FINANC E PLANEJ 

Atividade 2300 – MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

3.3.90.39.11.00 – Locação de software (328) 

3.3.90.36.06.00 – Serviços Técnicos Profissionais (323) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO. 

 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem 

reais) para implantação do Sistema em parcela única a ser paga 15 dias após a efetiva implantação 

e, R$ 300,00 (Trezentos reais) mensais pela disponibilização do software, já incluída a manutenção, 
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fornecimento com reservas do sistema e implantação do banco de dados, totalizando R$ 3.600,00 

(Quatro mil e setecentos reais, trezentos e oitenta reais), pelo período de 12 meses. 

 O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, contra entrega da respectiva nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS. 

 O preço ora fixado será reajustado anualmente, pelo IGP-M(FGV) do período, ou 

qualquer outro índice que venha a ser estipulado por Lei posterior, em caso de renovação do 

contrato, não havendo qualquer reajuste durante a vigência deste contrato. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS. 

  O prazo de vigência do presente contrato será de 01 (um) ano, a contar de 01 

de abril de 2013, renovável por iguais períodos, se assim as partes o desejarem, até o limite de 48 

(quarenta e oito meses), conforme disposto no Art. 57, Inciso IV, da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único - As PARTES, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, poderão rescindir o 

presente termo de contrato. 

   

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93, sendo que a rescisão deste contrato 

implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos eventuais prejuízos 

causados ao CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES. 

  A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas 

realizadas durante a prestação do serviço pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou 

prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou 

decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade 

solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra a 

CONTRATADA, em vindo a ser solidariamente responsabilizado. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 

 A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

Advertência; 

Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato; 

Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na execução do contrato; 

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até dois anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma 

da lei. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES.  

 

DO CONTRATANTE: 

Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço; 

Pagar a CONTRATADA, na forma e valores estabelecidos na cláusula terceira deste 

contrato. 

 

DA CONTRATADA: 

Atender aos chamados de assistência técnica, na sede do CONTRATANTE, num prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

Fornecer atualizações do software ora contratado, durante a vigência do contrato, sem ônus 

para a CONTRATANTE; 

Proceder alterações no sistema, para fins de adequação, conforme solicitado pelo 

CONTRATANTE, sem custos adicionais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que seja, o 

Foro da Comarca de Garibaldi/RS, para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
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 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas.  

 

Coronel Pilar/RS, 29 de abril de 2013. 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 

LOURENÇO DELAI 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO 
LTDA. 

GILMAR BALDASSO 

Representante 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:    
      
________________________   
Nome:      
CPF:      
      
 
________________________ 
Nome: 
CPF: 

Visto. 

 

Cristiano Salvatori 

OAB/RS n° 45.252 

Assessoria Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


