MUNICIPIO DE RINCÃO
Estado de São Paulo
Rua 21 de Novembro, 256 – Centro – Rincão–SP – CEP:14830-000 – Fone/Fax (16) 3395-9100

CONTRATO Nº 51/16. CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RINCÃO E A EMPRESA INOVAÇÃO
COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA EPP PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Julho de 2016, nesta
cidade de Rincão, Estado de São Paulo, no Gabinete do Prefeito Municipal,
compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede nesta cidade de Rincão, Estado de São Paulo, sita na Rua 21 de Novembro nº 256,
inscrita no CNPJ nº. 56.338.247/0001-77, neste ato legalmente representada pelo seu
Prefeito Municipal, o Sr. AMARILDO DUDU BOLITO, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade RG nº. 15323.502-0-SSP-SP e inscrito no CPF nº. 056.462.668-66,
residente e domiciliado na cidade de Rincão, Estado de São Paulo, na Rua 07 de
setembro nº 131, Jardim Nova Rincão, daqui por diante denominado simplesmente
“CONTRATANTE”, e de outro lado a empresa INOVAÇÃO COMPUTAÇAO MOVEL LTDA
EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 04.225.153/0001-98, com sede na cidade de Divinópolis,
estado de Minas Gerais, na Rua Pernambuco, nº 559- Sala 503, representada legalmente
por seu Diretor/Sócio Sr. Lander Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, analista de
sistema, portador da Cédula de Identidade RG n° M-8.004.274 e inscrito no CPF sob o n°
005.907.996,73, residente e domiciliado na Rua Mestre Antonio dos Santos, n° 350,
Bairro Esplanada, na cidade de Divinópolis estado de Minas Gerais, daqui por diante
denominado simplesmente “CONTRATADO”, que de comum acordo têm entre si justo e
contratado o presente contrato, com as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula 1ª) - DO OBJETO:
1.1. Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no Processo Licitatório nº 38/2016,
Pregão Presencial nº 15/2016, a “CONTRATADA” compromete-se à Locação Mensal de
Software de Leitura de Hidrômetros com recursos de impressão simultânea,
incluso equipamentos portáteis (coletor e impressora) bem como o fornecimento
anual de insumos para impressão das faturas, conforme especificações constantes do
Anexo I – Termo de Referencia, para a Prefeitura Municipal de Rincão.
Cláusula 2ª) – DOS PREÇOS:
2.1. Dá-se ao presente o valor global de R$ 20.208,00 (vinte mil, duzentos e oito
reais), correspondendo ao valor mensal de R$ 1.684,00(um mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais), inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.
Cláusula 3ª) - DO PAGAMENTO:
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3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de
banco credenciado, a critério da Administração.
3.2. A Contratada deverá enviar a Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês
sempre até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao serviço prestado.
3.3. O prazo do pagamento devido pelo Município será sempre até o 10º (décimo) dia
de cada mês, subsequentes a entrega dos serviços, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor requisitante.
3.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em trinta dias úteis após a data de sua
apresentação válida.
3.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
3.6. Conforme o protocolo ICMS 42/2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir
de 01/12/2010, os contribuintes (exceto MEI) que, independentemente da atividade
econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou
indireta.
Cláusula 4ª) – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE:
4.1 - O prazo de vigência do futuro contrato será para um período de 12 (doze) meses,
contados após assinatura do futuro termo de contrato, podendo ser renovado, caso haja
interesse da Administração, mediante acordo entre as partes, e nos limites previstos no
art. 57, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
4.2 - Conforme as normas que regem o Plano de Estabilização Econômica, os preços
constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo prazo de 01 (um)
ano, sendo que após este prazo, caso haja prorrogação contratual o reajuste deverá ser
feito com base na variação em índice oficial que vier a ser pactuado de comum acordo
entre as partes. Os reajustes seguintes serão anuais, obedecendo à variação ocorrida no
período. Na eventualidade da alteração da legislação que dispõe sobre o Programa de
Estabilização Econômica, providências serão tomadas visando à perfeita adequação às
novas regras que forem editadas.
4.3. O início dos trabalhos será à partir da assinatura do contrato e emissão de ORDEM
DE INICIO DE SERVIÇOS pelo Setor de Licitações.
Cláusula 5ª) – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
5.1. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do
orçamento vigente e futuro da PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO e codificadas sob
os n ºs: 154520015.2022 ficha 70 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
154520015.2022 ficha 71 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
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5.2. Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for
destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do Município.
5.3. Para efeito de empenhamento da obrigação decorrente desta licitação, consideramse como compromissadas apenas as prestações dos serviços cuja execução deva se
verificar no presente exercício financeiro, observado o cronograma pactuado, devendo
ser empenhados recursos orçamentários suficientes apenas para a quitação da parte do
contrato a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, empenhando-se o saldo
remanescente do contrato logo no início do exercício seguinte.
Cláusula 6ª) – DAS SANÇÕES:
6.1. Pela inexecução total ou parcial, ou descumprimento pela CONTRATADA de
quaisquer das condições avençadas no presente acarretar-lhe-á as sanções previstas nos
artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, podendo ser aplicada ao inadimplente
multa ao valor do contrato, sem prejuízo das sanções e multas;
6.2. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo.
6.3. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicado multa
moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 %
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
6.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser
aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado.
6.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s)
fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município.
6.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.
6.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação.
Cláusula 7ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo, cópias dos Softwares em versão
atualizada.
7.2. Disponibilizar para a CONTRATANTE, treinamento para o software contratado,
conforme definido nas demais cláusulas deste Contrato.
7.3. Tornar disponível para a CONTRATANTE, versões evoluídas mediante
aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e
adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto,
visando preservar o investimento da CONTRATANTE e a competitividade do produto no
mercado.
7.4. Tornar disponível à CONTRATANTE instruções atualizadas da versão do produto
sempre que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que
não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento
de novas funções ou novos relatórios.
7.5. Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato,
incluindo despesas de transporte e seguro, correrão por conta exclusiva da
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CONTRATADA, desde do início até seu termino, bem como os encargos inerentes a
completa execução de seu objeto.
7.6. Obrigação de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos “serviços”, se do interesse da CONTRATANTE, em até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.7. Obrigação de cumprir fielmente e de forma regular as cláusulas contratuais,
especificações e prazos, bem como atender às determinações regulares dos responsáveis
pela fiscalização dos serviços.
7.8. Arcar com todos os encargos decorrentes, sejam fiscais, trabalhistas,
previdenciários, de acidentes de trabalho ou indenizações de qualquer natureza devidas
aos seus empregados.
7.9. Obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas.
7.10. Solucionar todos os eventuais problemas de execução do objeto da Licitação.
7.11. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam causados por
seus empregados à CONTRATANTE ou a terceiros.
7.12. Prestar sempre que consultada, todos os esclarecimentos solicitados pela
Prefeitura Municipal de Rincão, atendendo prontamente às reclamações que lhe forem
apresentadas através dos Serviços de Atendimento ao Cliente disponibilizado pela
Contratada, com respectiva data e numeração da ordem de serviço.
Cláusula 8ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e
condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo.
8.2. Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar os Softwares constantes nesse contrato,
nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções
e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos,
sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em
garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob
quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes. De igual
forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas
ou rotinas dos Softwares, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia,
expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer
alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada,
só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela
mesma recuperar os prejuízos verificados.
8.3. A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento de origem idônea que
possibilite a instalação do Software objeto do presente contrato, bem como, mantê-los
atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares que
vierem a ser lançadas.
8.4. A fiscalização dos serviços objeto do presente contrato estará a cargo do Setor do
SAER (Sistema de Água e Esgoto de Rincão), em nenhuma hipótese eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, bem como sobre danos
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materiais ou pessoais que forem causados à CONTRATANTE, seja por atos ou omissões
da firma, de seu pessoal técnico ou preposto.
Cláusula 9ª) – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
9.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na
8.666/93, sempre através de Termo Aditivo numerado em ordem crescente.
Cláusula 10) – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
10.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO (SP) poderá rescindir de pleno direito o
contrato, independente de aviso, notificação, sem que assista à licitante vencedora
qualquer direito à indenização, nos seguintes casos:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de
credores, cisões ou fusões;
b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como
transferências, caução ou outras, sem a autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO
(SP);
c) Paralisação injustificada nas atividades da licitante vencedora e não proceder à
entrega do veículo na forma estabelecida neste Edital;
d) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
10.2 - Poderá ainda ser a rescisão amigável, por acordo entre as partes, mediante
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
Cláusula 11) – DA SUB-CONTRATAÇÃO:
11.1. Fica vedado a Subcontratação total ou parcial, cessão ou transferência total ou
parcial do Contrato sem a expressa anuência da CONTRATANTE;
Cláusula 12) – DA VINCULAÇÃO:
12.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital de Pregão nº
15/2016, seus anexos, e da proposta da “CONTRATADA”, independentemente de
transcrição.
Cláusula 13) – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1. As despesas com deslocamento, alimentação e estadia dos empregados ficará a
cargo da CONTRATADA, durante toda a execução da implantação do objeto do contrato.
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13.2 Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de
propriedade da CONTRATADA, sendo expressamente vedada sua reprodução e
divulgação.
13.3. A segurança dos arquivos relacionados aos Softwares é de responsabilidade de
quem os opera. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações
indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios magnéticos), ou que possam gerar
resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por “vírus” de computador, são de
exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.
Cláusula 14) – DA LEGISLAÇÃO:
14.1. Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores e
subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, e nas demais legislações e normas legais
aplicáveis e cabíveis à espécie, inclusive supletivamente, os princípios gerais do Direito
Público ou Privado.
Cláusula 15) – DO FORO:
15.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Américo Brasiliense, comarca de Araraquara, para
dirimirem-se eventuais controvérsias oriundas do presente, renunciando-se a outros,
por mais privilegiados que sejam.
E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.
Rincão em 29 de Julho de 2016.
________________________________________________
AMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATNTE

_____________________________________________
LANDER APARECIDO DE OLIVEIRA
Socio-Diretor
INOVAÇÃO COMPUTAÇAO MOVEL LTDA EPP

1º________________________________________ 2º_____________________________________________
Nome:
Nome:
R.G. Nº
R.G. Nº

