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Contrato nº 15/2021 
Vinculado à Dispensa por Justificativa nº 06/2021 

No sistema dispensa nº 1099/2021 
Processo nº 1124/2021 

 
 
Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-50, com 

sede na Avenida João Isidoro, nº 222, telefone 55-3236-1200, CEP 97210-000, neste ato 
representado pelo Senhor Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal, doravante denominado 
“CONTRATANTE” e a empresa GovernançaBrasil Sul Tecnologia Ltda, CNPJ n.º 
04.311.157/0001-99, com sede na Rua Olinda, nº 140, andares 5 e 6, Bairro São Geraldo, CEP 
90.240-570, no município de Porto Alegre – RS, telefone nº (51) 2118-2277, ora representada pelo Sr. 
Rafael Mario Sebben, CPF sob n.º 641.074.180-49, RG sob n.º 1042197432 SSP/PC RS, residente e 
domiciliado a Rua Antônio Parreiras, n.º 339, Apto. 1002, Bairro Bela Vista, Porto Alegre – RS, de ora 
em diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, tem entre si como justo e contratado o que 
segue:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
I- Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa do ramo de informática para 
atender o Município com toda Responsabilidade Técnica e Legal Exigível, para a prestação de 
serviços de instalação, implantação, conversão, testes, customização, locação mensal e treinamento 
de um sistema de gestão pública municipal, tudo de acordo com o edital e seus anexos. 
§1º Os módulos do Sistema deverão atender aos diversos setores, de forma interligada e integrada, 
constando de um banco de dados com informações únicas. Os diversos módulos informatizados 
devem compartilhar os dados entre si, fazendo com que todos os dados entrados em um setor, gerem 
o efeito esperado em todos os demais, de forma encadeada e automatizada, sem nunca haver a 
necessidade de redigitação ou importação/exportação de dados. 
§2º A CONTRATADA compromete-se a efetuar a manutenção preventiva e corretiva do sistema, 
sempre que necessário, bem como a adaptação e alterações a novos planos econômicos, legislação 
pertinente e melhoramentos solicitados ou que se fizerem necessários. 
Caso seja necessário executar melhoramento ou adequação específica para o CONTRATANTE, 
haverá negociação entre as partes. 
 
II- Dos sistemas: 

Sistema 

GOVBR Nuvem 

GOVBR Implantação da Nuvem 

GOVBR Processo digitais 

GOVBR Pregão Eletronico 

 
III- A Linguagem de Programação deverá ser a mesma para todos os sistemas contratados.  
IV- Em casos de atualização/renovação de versão dos sistemas, ou adequações exigidas pelo 
Município estas deverão ser disponibilizadas sem quaisquer ônus ao Município, a fim de que se tenha 
em funcionamento sempre a versão atual e compatíveis com a realidade local; 
V- A empresa contratada deverá disponibilizar de suporte técnico aos usuários, via telefone, para que 
não se torne oneroso à Prefeitura, com custos telefônicos elevados e via acesso remoto sem ônus 
para o município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICAVEL: 
I- O presente Contrato rege-se ainda, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações posteriores, e é celebrado com base nos seguintes documentos, os quais independem de 
transcrição, e passam a ser parte integrantes deste Instrumento, em tudo o que não o contrariar: 
a) Dispensa por Justificativa nº 06/2021; 
b) Proposta da CONTRATADA, relativa à Dispensa de Licitação acima citada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
I- Vinculado Dispensa por Justificativa nº 06/2021. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES: 
I- Constituem direitos do CONTRATANTE, receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas 
condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 
 
§1º Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a)Cumprir todas as normas e condições do presente Instrumento Contratual. 
b) Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena execução do 
contrato a ser celebrado. 
c) Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar os 
serviços dentro das normas estabelecidas pelo CONTRATANTE. 
d) Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA ao local da execução da prestação 
dos serviços. 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
f) Exercer permanente fiscalização da execução dos serviços, por intermédio do Fiscalizador do 
contrato. 
g) Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
§2º Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela Administração, 
pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, 
originados direta ou indiretamente da execução deste contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus 
empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços 
atualizados dentro do prazo de 30  (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua 
responsabilidade; o não cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que 
porventura faça jus. 
b) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 
técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE. 
c) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas 
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 
d) Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE inerente aos 
produtos adquiridos, dentro dos prazos estabelecidos pelo poder concedente. 
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste contrato, sendo que a 
responsabilidade técnica caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, sob 
nenhum pretexto. 
f) Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive os 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
g) Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas neste 
instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrente de 
descumprimento de obrigações contratuais. 
h) Fornecer ao Setor de Licitações do CONTRATANTE, todas as informações por este solicitadas, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
i) Encaminhar qualquer solicitação ao CONTRATANTE por intermédio do gestor do contrato. 
j) Acatar a fiscalização, à orientação e ao gerenciamento dos trabalhos por parte do fiscalizador do 
contrato designado pelo CONTRATANTE. 
§3º Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de toda e qualquer situação decorrente da 
execução do objeto a que se refere o presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas 
que venham a ser formuladas decorrentes dessa respectiva execução.  
§4º A Contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos órgãos 
competentes como Tributos Municipais, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer 
outras despesas necessárias para a execução do objeto do presente contrato; 
§5º A contratada é responsável por danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do objeto.  
  
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 
I- O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, após o recebimento definitivo pela comissão, a título 
de locação mensal dos sistemas, objeto deste contrato, o valor mensal de R$ 7.437,09 (sete mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos), e valor anual de R$ 94.245,08 (noventa e quatro 
mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). 
Na seguinte proporção: 
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Módulos do Sistema Valor Mensal 
Valor 

Implantação/Conversão/Treinamento/ 
Todos os demais 

GOVBR Nuvem R$ 4.637,09 R$5.000,00 

GOVBR Processo digitais R$ 2.800,00 Sem Custo 

GOVBR Pregão Eletronico Sem Custo Sem Custo 

TOTAL R$7.437,09 R$5.000,00 

TOTAL ANUAL R$89.245,08 R$5.000,00 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, DA RETENÇÃO E DA NOTA FISCAL: 
5.1- O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, a contar da liquidação da Nota de Empenho, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá estar acompanhada do Termo de Recebimento 
e Aceitação dos Serviços, emitido pelo Fiscalizador do Contrato. 
5.2- Os Encargos Sociais, serão em conformidade com a Legislação Vigente. 
5.3- A Nota Fiscal deverá ser emitida somente após a conclusão dos serviços e deverá constar o 
número deste processo de dispensa, bem como em seu verso deverá constar o visto do fiscalizador 
do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
I- As despesas decorrentes deste processo deverão ser registradas nas seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
Unidade: Secretaria Municipal da Administração 
Ação: 2005 
Natureza:  33904019 -                                     Despesa: 4137 
Fonte de Recurso: 01 Livre 
 
Ação: 2005 
Natureza:  33904009 -                                     Despesa: 4140 
Fonte de Recurso: 01 Livre 
 
Ação: 2005 
Natureza:  33904019 -                                     Despesa: 3414 
Fonte de Recurso: 01 Livre 
 
Ação: 2005 
Natureza:  33904019 -                                     Despesa: 1155 
Fonte de Recurso: 01 Livre 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, 
as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado 
da contratação; 
 b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
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 f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
 g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
III- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
I- Poderá ser rescindido o contrato, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
previstos nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
I- Fica responsável pela fiscalização, o Secretário Municipal da Administração, senhor Fabiano Ilha da 
Luz. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: 
I- O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 01 de agosto 
de 2021, ou seja, até 01 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado mediante solicitação do(s) 
Fiscalizador(es) do Contrato, através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
I- Para dirimir qualquer dúvida que surgir no cumprimento do presente instrumento, fica eleito o Foro 
da Comarca de São Sepé/RS. 

II- E, por estarem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições acima, firmam o 
presente contrato, em três vias, nas presenças das testemunhas abaixo indicadas. 

 
     

Formigueiro, 29 de julho de 2021. 
                                                                                      
     
 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso 
Prefeito Municipal - Contratante        
      
 
 
 
 
GovernançaBrasil Sul Tecnologia Ltda 
CNPJ n.º 04.311.157/0001-99  
   
      
Fiscalizadores: 
   
 
 
 
 
Fabiano Ilha da Luz 
Secretário Municipal da Administração 
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Testemunhas:                 
 
 
 
 
___________________________ 
CPF n.º      
        
 
 
 
___________________________    
CPF n.º   
 


