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CONTRATO 

ID. CONTRATO Nº 003/2016 
CONTRATO Nº 001/2016 
 
 

Por este instrumento de Contrato de prestação de serviço de um lado o MUNICÍPIO DE 

ANDIRÁ , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Rua Mauro 

Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o nº 76.235.761/0001-94, neste ato 

representado pelo Prefeito em Exercício JOSÉ RONALDO XAVIER , brasileiro, casado, 

médico, inscrito no CPF sob o nº 320.744.509-82, portador da cédula de identidade RG nº 

1.438.146 – SSP-PR, residente e domiciliado na Av. Cesário Castilho nº 1000 – Centro, na 

cidade de Andirá-PR, doravante denominado de Contratante, e de outro lado, a empresa 

SIMPLISS SISTEMA DE INFORMAÇÃP LTDA-EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob nº07.677.625/0001-31, sito a AV. Doutor Oscar Piraja Martins nº 741, Jardim 

Santo Andre, na cidade de São João da Boa Vista-SP, neste ato representado por seu Diretor 

Presidente, Srº LEVY HENRIQUE MARTINS LEITE , brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade Civil RG nº 11.262.754- SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 042.935.708-70, 

residente na Rua Otavio Santos José, nº 174, na cidade de Aguas da Prata-SP doravante 

denominada de Contratada. 

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO e SERVIÇOS A SERE M EXECUTADOS e FORMA 

DE PAGAMENTO: 

 

Objetiva a FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO A 

CONTROLAR A ARRECADAÇÃO E GERIR O IMPOSTO SOBRE SER VIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔN ICA – MUNICIPIO 

DE ANDIRÁ/PR , incluindo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, com finalidade de 

controlar a arrecadação e gerir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica – padrão mínimo ABRASF 2.0, incluindo: manutenções e 

alterações de programas fontes conforme a necessidade da Administração Municipal, 

suporte local e remoto e atendimento para contribuintes e servidores municipais. Com o 

objetivo de modernizar a Administração é necessária a manutenções da Nota Fiscal de 

Serviço Eletrônica (NFS-e) – padrão mínimo ABRASF 2.0, que registra a prestação de 

serviços por meio de acesso “On- Line”, permitindo o cálculo e o recolhimento de impostos 

de acordo com a legislação vigente; SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 
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APLICATIVOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) e Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza; SERVIÇO DE TREINAMENTOS INTERNOS E TREINAMENTO DE 

CONTRIBUINTES, em conformidade com os termos deste Edital, as especificações 

técnicas e serviços descritos nos anexo I e com a Lei nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, 

suas alterações e demais legislações aplicáveis. 

 

 

1.1. O pagamento será realizado da seguinte forma:  

 

a) Serviços de LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOFTWARE, TREINAME NTOS 

INTERNOS E TREINAMENTO DE CONTRIBUINTES  em 12 (doze) parcelas mensais, entre os 

dias 10 e 20 de cada mês posterior ao mês da prestação do serviço. 

b) Serviços de IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS: Pagamento em 1 (uma) 

única parcela, sendo a instalação do software.  

 

1.1.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente do licitante. 

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - AMPARO LEGAL: 

 

O presente contrato decorre de proposta vencedora, apresentada pela CONTRATADA, datada 

de 28/12/2015, atendendo ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇO  Nº. 0042015 , expedida pelo 

CONTRATANTE. 

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos 

omissos. 

 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS : 

 

A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE os serviços constantes do Anexo I do 

presente edital. 

 

4 - CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1 - Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito do 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
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4.2 - Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e 

registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela 

CONTRATADA; 

4.3 - Manter equipe técnica para a prestação dos serviços conforme prevê o Anexo I do 

presente edital de licitação Tomada de Preços nº 004/2015. 

4.4 . Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato. 

4.5 . Os SISTEMAS instalados deverão atender integralmente as características dispostas no 

Anexo I  e do edital supra citado. 

4.6 . Realizar o treinamento conforme previsto no Anexo I  e do edital supra citado. 

4.7 . Emitir e encaminhar as notas fiscais correspondentes aos serviços executados para o 

CONTRATANTE; 

4.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, quando estes tenham sido 

ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou causados por seus representantes 

ou prepostos e não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização e/ou 

acompanhamento do CONTRATANTE; 

4.9. Nos casos de danos, prejuízos, avarias ou subtração de bens, os valores correspondentes 

deverão ser descontados da(s) fatura(s) seguinte(s) da Contratada, ou ajuizada, se for o caso, 

a dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato; 

4.10. Parametrizar e Personalizar os módulos do aplicativo pertencentes ao objeto, aos 

padrões, leis e procedimentos exigidos pelo município. 

4.11. Fornecer números telefônicos, e-mails ou outros dispositivos igualmente eficazes, para 

contato da Prefeitura com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem 

que isto gere qualquer custo adicional. 

 

4.12. Prestar os serviços integrantes do objeto acordado entre as partes, dentro do melhor 

padrão de qualidade e confiabilidade. 

 

4.13. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos referentes à execução do objeto 

contratado, durante toda a vigência, quando solicitado pela Prefeitura. 

 

4.14. Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade. 

 

4.15. Responsabilizar-se por toda a documentação fotográfica e material de impressão 

necessários. 
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3.16. Arcar com as despesas relativas à hospedagem, deslocamento intermunicipal e 

alimentação da equipe quando em trabalhos de campo; 

3.17. O prazo de início da implantação, manutenções e treinamentos não deverá ser superior 

a 10 dias. 

 

5 - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

5.1 - Cumprir todas as orientações e procedimentos técnicos especificados pela 

CONTRATADA; 

5.2 - Credenciar para a utilização dos equipamentos onde encontra-se implantado os 

SISTEMAS., somente pessoal especializado de seu quadro de funcionários e/ou técnicos 

comprovadamente conhecedores e acompanhados por responsável; 

5.3 - Permitir somente a CONTRATADA, o acesso aos SISTEMAS, e ao pessoal de seu 

quadro funcional que estejam treinados para sua operacionalização; 

5.4 - Executar as rotinas de segurança de suas informações; 

5.5- O CONTRATANTE assumirá total responsabilidade se adotar ou permitir procedimentos 

internos que possam acarretar dano à dados, programas ou arquivos, especialmente não 

permitirá a execução de serviços de manutenção de rede ou equipamentos enquanto houver 

algum usuário operacionalizando a rede; 

5.6 - Facilitar à CONTRATADA acesso a informações necessárias à execução dos serviços 

explícitos neste contrato; 

5.7 - Colocar à disposição da CONTRATADA pessoal conhecedor das normas e legislação do 

setor a ser informatizado, do seu quadro de funcionários, para treinamento e acompanhamento 

dos serviços; 

5.8 - Colocar à disposição da CONTRATADA equipamento de processamento de dados 

corretamente instalado e devidamente configurado, onde funcionarão os SISTEMAS. 

5.11 - Comunicar imediatamente à CONTRATADA quaisquer problemas ocorridos com relação 

aos .SISTEMAS., arquivos de dados e equipamento. 

5.12 - Ao CONTRATANTE caberá conferir os relatórios e demais informações geradas através 

ou por meio dos SISTEMAS, sobre os quais a CONTRATADA não assume nenhuma 

responsabilidade. 

5.13 . Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos estabelecidos. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA - LIMITAÇÕES DE SERVIÇOS: 
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6.1 - Os valores cobrados neste contrato não contempla a execução de reparos de problemas 

causados por: 

6.1.1 - Vírus de computador e / ou assemelhados; 

6.1.2 - Acidentes, desastres naturais, incêndios ou inundação, negligência, mau uso, imperícia, 

atos de guerra, motins, greves, raios ou distúrbios elétricos, danos causados pelo transporte ou 

remanejamento de equipamento pelo CONTRATANTE, trabalhos realizados ou modificações 

implementadas na arquitetura original do equipamento; 

6.1.3 - Uso indevido do sistema, problemas na configuração de rede, uso de rede incompatível, 

uso indevido de utilitários ou de computador; 

6.1.4 - Não cumprimento das condições genéricas estabelecidas no contrato; 

6.2 - O CONTRATANTE é a única responsável pela supervisão, gerência e controle da 

utilização do(s) sistema(s), bem como dos processos de recuperação, .back-up., restore e 

demais que se fizerem necessárias para a sua correta utilização; 

6.3 - No caso de solicitação de re-implantação do sistema em equipamentos adquiridos pelo 

CONTRATANTE, os preços e prazos serão objeto de propostas específicas. Neste caso, o 

CONTRATANTE deverá comunicar a intenção antecipadamente à CONTRATADA; 

6.4 - O não cumprimento, por parte do CONTRATANTE, das condições genéricas 

estabelecidas neste contrato, não serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAG AMENTO: 

7.1 – Os pagamento serão efetuados conforme item 1.1 da CLÁUSULA PRIMEIRA deste 

contrato.  

 

8- CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 

 

8.1 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste pelo 

período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta de preços, 

podendo após este período em caso de prorrogação de prazo, ser reajustado pelo INPC. Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor. 

 

9 - CLÁUSULA NONA - DO PRAZO: 

O prazo de vigência do contrato será por 12(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

Art. 57, inciso IV, da lei 8.666/93 e suas atualizações. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
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10.1 - O presente contrato poderá ser rescindido com aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias 

de antecedência, de ambas as partes. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FIN AIS: 

11.1 - As parcelas que por ventura não forem pagas no prazo especificado serão acrescida de 

juros de 0,0667% ao dia. Os acréscimos serão adicionados à parcela no mês subseqüente. 

11.2 - Na hipótese de qualquer litígio fundado, direta ou indiretamente, no presente 

instrumento, a responsabilidade da CONTRATADA, seja a que título for não será superior ao 

valor do programa. Em hipótese alguma a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, 

má interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada dos SISTEMAS, tampouco será 

responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou 

indiretos sofridos pelo CONTRATANTE ou por terceiros. 

11.3 Todos os serviços do presente contrato oriundo da presente LICITAÇÃO estão agregados 

na proposta comercial, o município não fará nenhuma remuneração adicional sob qualquer 

justificativa por serviço ou material (seja hora técnica, despesas de viagem, conversão de 

versões). 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Andirá - Pr, Estado do Paraná, como o 

único competente para dirimir dúvidas acaso surgidas, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. E por estarem de perfeito e comum acordo, assinam o presente contrato 

em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo, para todos os 

fins de direito. 

 

Andirá - Pr, 04 de Janeiro de 2016. 

 

 

Contratante 

Município de Andirá 

Contratado 

Simpliss Sitemas de Informação Ltda-EPP  

 

 

 

José Ronaldo Xavier 

Prefeito 

Levy Henrique Martins Leite 

Representante Legal 
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Testemunhas:  

 

Nome:        

Rg:       

 


