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Contrato nº 073/2018 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (09/08/2018), na sala da 

Comissão de Licitação e Contratos foi celebrado o presente termo de contrato que entre si 

celebram de um lado  O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.918.869/0001-08, estabelecida à Av. 
Araguaia, 248 - Bairro Araguaia - Centro, ora representada pela Prefeita Municipal Sra. JANAILZA 

TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 

049.351.084/28, neste ato denominado CONTRATANTE, e o do outro lado a Empresa 

PELEGRINO E CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 13.147.054/0001-26, estabelecida na 

Av. Presidente Tancredo de Almeida neves, n° 980-N, Jardim Tanaka, Cidade Tangara da Serra -

MT, representada neste ato pela sua Representante Legal, Sra: LAURA MARIA OLIVEIRA 
PELEGRINO, portador do RG n.º 1.406.251-8 SSP/MT, CPF n.º 935.494.741-72, doravante 

denominada simplesmente, CONTRATADA, e tendo em vista o Pregão Presencial n° 023/2018, 

têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 

10.520/2002 as cláusulas e condições seguintes: 

 
Cláusula Primeira - DO OBJETO 

1.1. Contratação especializada na prestação de serviços de Software de Gestão Educacional, para 

atender a Secretaria Municipal de Educação. 

1.2 Faz parte desse instrumento o Anexo I – Termo de Referência do Edital. 

 

Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA 
2.1 O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 

contrato. 

 

Cláusula Terceira - DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS 

3.1 Os sistemas/softwares deverão ser instalados segundo orientações dos técnicos da Prefeitura 
Municipal, de acordo com as suas necessidades e exigência para a compatibilidade sistema 

Nacional do MEC e seus órgãos. 

3.2 Os serviços serão prestados na forma constante do Termo de Referências, anexo I do edital. 

3.3 Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as 

especificações e validades quando for o caso.  
b) Definitivamente após a aferição da qualidade e consequente aceitação. 

3.4 Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço correrão inteira e exclusivamente por 

conta da contratada. 

3.5 Os serviços devem iniciar no primeiro dia útil seguinte à assinatura do contrato e os 

sistemas/softwares totalmente implantados e operando em até 2 (dois) dias após essa data, 
devendo importar os dados do sistema atual até essa data.  

3.6 O não atendimento ao disposto no item 3.5 implicará em imediata rescisão do contrato, 

devendo neste caso ser convocada a proponente qualificada em segundo lugar para implantação 

dos seus sistemas/softwares, e assim sucessivamente. 

3.7 O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, 

pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93; 
 

3.8 A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

desta licitação em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos; 

3.8.1 No caso de rejeição total ou parcial dos serviços, a contratada terá o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para providenciar a sua correção, sob pena de sansões previstas na lei de 
licitações. 

3.9 A contratada responsabilizar-se-á por todas as despesas, para execução dos serviços, tais 

como, deslocamento de pessoal, alimentação, ferramentas e equipamentos necessários para 

perfeita execução dos serviços; 
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3.10 Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as 

normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). 

 
Cláusula Quarta – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO  

4.1 O valor total deste contrato é de R$ 61.000,00(sessenta e um mil reais), sendo o pagamento 

mensal no valor de R$ Item 01: R$ 5.000,00(cinco mil reais), e para o Item 02 - implantação e 

Conversão de dados o Valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais)assim que o sistema for instalado. 

4.1.1 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor da contratada 

até o quinto dia útil do mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim; 

4.2 Para a realização do pagamento, a Contratada deverá apresentar as certidões negativas do 

INSS, FGTS e das Fazendas Federal, Estadual e Municipal;  

4.3 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, 

informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, 
se a empresa é optante do “SIMPLES”; 

4.4 Em sendo optante do ‘SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela 

Receita Federal demonstrando essa condição; 

4.5 No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos 

sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas 

necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão; 
4.6 A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 

número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

4.7 Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 4.1 fluirá a partir da 

respectiva regularização; 
4.8 A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, 

bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 
4.9 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da adjudicatária; 

4.10 O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens 
fornecidos. 

 

Cláusula Quinta – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Para a cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados os recursos 

provenientes das seguintes dotações: 

 
07- Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

04- Departamento de Educação 

Projeto Atividade 2.033 – Manutenção e Encargos C/ o Gabinete do SMEC 

478- 3390.39.00 – Outros Serviços De Terceiros de Pessoa Jurídica. 

 
Cláusula Sexta - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

6.5 Constituem obrigações/responsabilidades da contratante: 

6.5.1 Efetuar a CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 

6.5.2  Indicar os locais onde os serviços serão prestados;  

6.5.3 Receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital e contrato; 

6.5.4 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços. 
6.5.5 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste contrato; 

6.5.6 Fiscalizar a execução dos serviços; 

6.5.7 Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

6.5.8 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
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6.5.9 Comunicar formalmente a Contratada da ocorrência de fatos relevantes à operação do 
sistema tais como alteração do endereço, de telefone, ou de qualquer usuário do sistema. 

6.5.10 informar a contratada de quaisquer problemas que ocorram com o sistema; 

6.5.11 Disponibilizar mecanismos em servidor ou HD portátil para armazenamento de Backup; 

6.5.12. Solicitar formalmente alteração no sistema quando necessário de criação de relatórios 

especificos para atender necessidade ou exigência de órgãos Federais MEC e afins onde deva ser 

informado os dados. 
6.6. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA: 

6.6.1 Cumprir rigorosamente os termos do ajuste, ao qual se vincula totalmente, não sendo 

admitidas retificações ou cancelamentos, quer seja nos preços ou nas condições estabelecidas; 

6.6.2  Começar a execução dos serviços, no próximo dia útil após a assinatura do contrato; 

6.6.3 Executar os serviços de acordo com o solicitado, bem como das normas constantes neste 

contrato; 
6.6.4 Fornecer pessoal apto a executar os serviços solicitados, bem como para fornecer suporte 

quando necessário, assim como proceder a importação dos dados do sistema atual utilizando o 

prazo máximo de 2 (dois), assim como capacitação dos funcionários da Secretaria Municipal de 

Educação para operarem o sistema. 

6.6.5 Corrigir, às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação formal, 
os serviços executados em desacordo com as especificações deste contrato, seus anexos e com a 

respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade; 

6.6.6 Não serão aceitas justificativas para falta de atendentes, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, devendo a mesma 

providenciar profissional capacitado para substituição de funcionários que ausentarem por algum 

desses motivos; 
6.6.7 Os funcionários da contratada, contratados pela empresa Contratada não terão, em 

hipótese alguma, relação de emprego com esta Prefeitura, sendo de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

6.6.8 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto desse 

instrumento; 
6.6.9 Ser responsável pelos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade, e segurança, e 

demais quesitos previstos na Lei nº 8.078, de 11/09/90, assegurando-se a Prefeitura Municipal 

todos os direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes do Código de Defesa do 

Consumidor; 

6.6.10 Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos dados e documentos manuseados, não 

sendo permitido a qualquer tempo, mesmo após o termino do contrato, fazer uso de quaisquer 
dados, documentos ou informações da execução deste instrumento; 

6.6.11 Atender os serviços solicitados pela Prefeitura Municipal, com pessoal devidamente 

qualificado, bem como, observar rigorosamente o Termo de Referencia ou outras condições 

técnicas estabelecidas entre as partes, além de selecionar e preparar rigorosamente os 

empregados que irão prestar os serviços, reforçando sua equipe técnica, se ficar constatada a 
insuficiência; 

6.6.12 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições desse contrato, os 

acréscimos e suspensões que se fizerem necessárias, até 25% do valor do contrato, devendo as 

suspensões acima desse limite ser resultante de acordo entre as partes; 

6.6.13 Reportar-se ao gestor do contrato quando necessário, adotando as providências 

pertinentes para correção das falhas detectadas; 
6.6.14 Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 

adotadas as providências de regularização necessárias; 

6.6.15 Efetuar alterações e modificações decorrentes de imposições legais, sem ônus para a 

contratante; 
6.6.16 Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

6.6.17 A adjudicatária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e 

comercial; 

6.6.18 Deverá informar a contratante, com antecedência mínima de 30 dias, quando houver 

necessidade de substituição de sistemas ou de maquinas/equipamentos. 

6.6.19  Realizar visitas técnicas, quando solicitados pela contratante; 
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6.6.20 Responsabilizar-se com alimentação e hospedagem de seus técnicos, quando for 
necessário a realização de visitas técnicas; 

6.6.23 Realizar relatório detalhado para o Contratante da sequência de providências tomadas 

sempre que solicitada; 

6.6.24 Disponibilizar treinamento aos usuários do sistema, quando solicitado pelo contratante 

6.7 Caso a contratada e/ou a fornecedora e/ou a Construtora do Software (responsabilidade 

solidária) venha por quaisquer motivo, a encerrar suas atividades comerciais, estas ficam desde já 
obrigada a fornecer e disponibilizar ao contratante, cópia de todo o Sistema, Software original, 

dito “programas fontes”, suas tabelas, Scripts, Índices, Rotinas e toda documentação por ele 

(sistema) utilizada e/ou descrita, na versão mais atual para o completo e perfeito funcionamento e 

entendimento do software, sem nenhum custo, encargos, despesas e/ou ressarcimentos. Caso 

isto não seja cumprido fica  fixado desde já, pena de multa mensal equivalente ao mesmo valor da 

parcela mensal deste contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento), ao mês, sem prejuízo das 
demais medidas aplicáveis à espécie, até que seja implantado, substituído e normalizado o 

funcionamento do mesmo ou de outro software a ser contratado ou adquirido 

6.8 Caso seja de interesse do contratante, ou final de contrato ou força de licitação; a troca e/ou 

a substituição do sistema, programas atualmente em funcionamento (objeto desde contrato), a 

contratada e/ou a fornecedora e/ou a Construtora do Software (responsabilidade solidária) fica 
obrigada a facilitar, fornecer, disponibilizar os dados, informações, documentações, descrições, 

tabelas, e demais recursos necessários à transferência, portabilidade, exportação, importação, 

migração, dos dados e informações, para o novo sistema a ser implantado e utilizado; sob pena de 

não o fazê-lo, fixada desde já, multa mensal equivalente ao mesmo valor da parcela mensal desde 

contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento), ao mês, sem prejuízo das demais medidas 

aplicáveis à espécie, até que seja implantado, substituído e normalizado o funcionamento do novo 
sistema, software contratado ou adquirido. 

 

Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES  

7.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, 
previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002: 

7.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte prejuízo para 

o serviço desta administração; 

7.1.2 Multa, de 20% do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem 

prejuízo para o serviço; 

7.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por período de até 
5 (cinco) anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002; 

7.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do 

art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 
7.1.4.1 A aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade implica na inativação do cadastro 

do fornecedor, impossibilitando-o de relacionar-se comercialmente com a Administração 

Municipal. 

7.2 Caso a contratada se recuse a assinar o contrato, será aplicado-lhe a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total adjudicado, exceto se a causa for decorrente de caso fortuito ou motivo 

de força maior, devidamente comprovada e acatada pela Administração; 
7.3 Expirado o prazo proposto para a entrega do bem, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-

á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1 % (um por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor total da Nota de Empenho. 

7.3.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o que não 

impede, a critério da administração, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 7.1; 
7.3.2 A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da 

obrigação. 

7.4 Caso a Adjudicatária não solucione quaisquer problemas advindos da aquisição dos materiais 

sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, da 

seguinte forma: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
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b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6o (sexto) dia de atraso. 

7.5 A multa, eventualmente imposta à Adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura 

a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não 

tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 

judicial da multa; 

7.6 As multas previstas nesta seção não eximem a Adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

7.7 Se a Adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta 
Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição 

em Dívida Ativa e execução pelo Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  ; 

7.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 

 

Cláusula Oitava – DA RESCISÃO  

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 

art. 78 e nos dos art. 79 e 80 da Lei n°. 8.666/93. 

8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93 e nos 
seguintes casos: 

a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento;  

b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência mínima 

de 30 dias. 

c) quando da necessidade de continuar com o presente contrato, devidamente comprovado, 
respeitando o interesse público. 

 

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização do presente contrato de fornecimento será realizado pela 

Secretaria Municipal de Administração, tendo como agente fiscalizador (o) Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxx, 

CPF xxxxxxxxxxx 
 

Cláusula Dez – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

10.1 A presente contratação foi objeto da licitação na Pregão nº 023/2018, em observância a 

10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

constantes deste instrumento. 
 

Cláusula Onze – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

11.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo ao Contrato; 

11.1.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação 

complementar, durante a vigência deste instrumento. 

 

Cláusula Doze – DO FORO 
12.1 As partes contratantes elegem o foro de da Comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA  /MT 

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os 

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - 09 de agosto de 2018. 
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JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 

Contratante 

 

 

 
PELEGRINO E CIA LTDA – EPP – OMEGA SISTEMA 

CNPJ n°13.147.054/0001-26 

Representante Legal 

LAURA MARIA OLIVEIRA PELEGRINO 

RG n.º 1.406.251-8 SSP/MT 

CPF n.º 935.494.741-72 
Contratada 

 

 

 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª. 
NOME: 
CPF nº: 

  
 
 
 
2ª. 
NOME: 
CPF nº: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


