
CONTRATO Nº 003/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2013

Contrato administrativo para a  contratação de pessoa jurídica especializada 
em  prestação  de  serviços  técnicos,  implantação  e  operacionalização  de 
sistema de informática na modalidade asp  (application service  provider), 
transferência de conhecimento em gestão de tributo municipal, com vistas à 
disponibilização e utilização da nota fiscal de serviço eletrônica, declaração 
mensal  de serviços  eletrônica  e,  apoio técnico especializado  que  entre  si 
celebram  a  prefeitura  municipal  de  lucas  do  rio  verde  e  a  empresa 
INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  -  
IBAM.

Pelo presente  instrumento, compareceram, de um  lado, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO  RIO 
VERDE, pessoa  jurídica de direito público interno, situado na  Av. América do Sul, nº 2500 S, 
Bairro Parque  dos  Buritis,  Lucas do  Rio  Verde  - MT,  inscrito no  CNPJ/MF sob  o  nº 
24.772.246/0001-40, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato 
por  seu  Prefeito Municipal  em  Exercício,  Sr.  MIGUEL VAZ  RIBEIRO,  brasileiro,  casado, 
empresário, portador do RG nº 1414189 SSP/SC e do CPF nº 546.125.359-87, e, do outro lado, a 
empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM,  inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.645.482/0001-96, com sede no Largo do IBAM, nº 01, Bairro Humaitá, CEP 
22.271-070,  em Rio  de  Janei ro  -  RJ ,  doravante designada CONTRATADA,  neste ato 
representada pelo  Sr.  PAULO TIMM,  brasileiro,  administrador,  portador  da  identidade nº 20-
28439-0 CRA/RJ e do CPF nº 457.512.429-04, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação 
de serviços, com fulcro na  Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 
e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento  Tomada de Preços nº 024/2013, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE
1.1.  Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  em 
prestação  de  serviços  técnicos,  implantação  e  operacionalização  de  sistema  de  informática na 
modalidade asp (application service provider), transferência de conhecimento em gestão de tributo 
municipal, com vistas à disponibilização e utilização da nota fiscal de serviço eletrônica, declaração 
mensal de serviços eletrônica, e apoio técnico especializado.
ITEM QTDE DESCRIÇÃO UNID VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 12 Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  em 
prestação  de  serviços  técnicos,  implantação  e 
operacionalização  de  sistema  de  informática na 
modalidade  asp  (application  service  provider), 
transferência  de  conhecimento  em  gestão  de  tributo 
municipal,  com vistas  à disponibilização e utilização 
da nota fiscal de serviço eletrônica, declaração mensal 
de serviços eletrônica, e apoio técnico especializado.

MÊS R$ 27.950,00 R$ 335.400,00

R$ 335.400,00
1.2.  A forma de  prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste 
instrumento,  bem como  às  disposições  constantes  dos  documentos  adiante  enumerados,  que, 



independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:
a) Edital de Tomada de Preços nº 024/2013;
b) Termo de Referência da Tomada de Preços nº 024/2013;
c) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante do
Procedimento Administrativo – Tomada de Preços nº 024/2013.
1.3. A finalidade da presente contratação é dar continuidade na evolução tecnológica aos  processos 
de emissão e gestão das informações fiscais, alcançando benefícios para os contribuintes e o Fisco, 
proporcionando melhoria e redução de custo no processo de controle fiscal, bem como diminuição 
da sonegação fiscal e aumento na arrecadação.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA -  DA EXECUÇÃO
2.1. A CONTRATADA deverá efetuar a prestação dos serviços conforme determinado no Anexo I 
– Termo de Referência, respeitando os prazos máximos concedidos para implementação total 
dos serviços contratados.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA -  DO  PREÇO
3.1. Os valores unitários referentes a prestação dos serviços convencionados, serão os estipulados 
na   proposta   apresentada   pela   CONTRATADA,  acostada   ao  Procedimento   Administrativo 
Tomada de Preços nº 024/2013. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para 
manutenção do equilíbrio contratual, nas formas delineadas no instrumento convocatório.
3.2.  Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto contratado tais como 
seguros,  encargos sociais, tributos e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA -  DO  PAGAMENTO
4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, até no máximo no 5º dia útil do mês subsequente aos 
serviços prestados.
4.2.  Os pagamentos estão condicionados a apresentação das faturas, com relatório, feito pela 
CONTRATADA, dos serviços prestados, devidamente acompanhadas do termo circunstanciado de 
recebimento expedido pelo responsável pela fiscalização, bem como demais documentos exigidos 
no instrumento convocatório.
4.3.  O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de 
Ordem Bancária, por meio de depósito bancário na Agência nº 2234-9, Conta nº 11655-6, Banco 
do Brasil,  de titularidade da contratada,  conforme proposta apresentada no processo Licitatório 
Tomada de Preço Nº 024/2013 e Cronograma de Entrega X Pagamento.
4.4.  As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos 
comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.
4.5. Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, a CONTRATANTE 
efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo máximo até no 5º dia 
útil do mês subsequente aos serviços prestados.
4.6. A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação 
das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.
4.7. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da 
Lei nº 8.666/93.
4.8. Para efetivação do pagamento, além do recebimento dos serviços, a  CONTRATADA deverá 
comprovar, mensalmente a regularidade com a seguridade social, que será feita por  meio da 
obtenção das certidões do INSS e FGTS na internet.



4.9. Além das certidões acima mencionadas a CONTRATANTE, sempre, segundo sua conveniência 
e oportunidade, poderá exigir os documentos comprobatórios do recolhimento das  contribuições 
previdenciárias e dos depósitos do FGTS.
4.10. Não estando a  empresa regular coma seguridade social ou deixando de  apresentar os 
documentos exigidos, quando solicitados, o pagamento  será suspenso até o cumprimento das 
obrigações.
4.11. Cumprida todas as exigências a  empresa deverá  apresentar a Nota Fiscal corretamente 
preenchida.
4.12. O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de documento implicará na 
prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 10 (dez) dias úteis, sem que isto implique 
em correção dos valores ou multa.
4.13. Para efeito de contagem de prazo para pagamento,  será considerado o carimbo e data de 
entrada da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1.  Este Contrato tem vigência por 12  (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado pelo prazo máximo definido por lei.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias:
04.126.0402.1001.33.90.39.00.00.999- Secretaria Municipal  Finanças.
6.2. S e r á  emitida a Nota de Empenho, no valor de R$ 335.400,00 (trezentos e trinta e cinco 
mil  e  quatrocentos  reais),  visando dar  atendimento às  despesas  decorrentes da  execução deste 
Contrato.

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Para o fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
7.1.1. Convocar a LICITANTE vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, para 
retirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação;
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento 
do contrato a ser assinado com a CONTRATADA, anotando em registro próprio  as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam  medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA;
7.1.4. Efetuar o pagamento à LICITANTE vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital 
e Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,  consoante 
a legislação vigente;
7.1.5.  Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Definir regras de fiscalização relativas ao objeto contratado;
7.1.7. Designar servidores municipais que deverão fazer parte da equipe de transição entre o atual 
sistema implementado na CONTRATANTE e o novo sistema a ser implementado. O período de 
transição será de até 90 (noventa dias) a contar da data da assinatura deste contrato.
7.1.8. Disponibilização das informações dos sistemas atualmente implementados no ambiente de 
tecnologia da CONTRATANTE contendo as informações do movimento econômico de forma a 
possibilitar a importação pela CONTRATADA que deverá disponibilizar um ambiente para consulta 



de  todos  estes  dados,  permitindo  que  os  usuários  internos  e  contribuintes  autorizados  possam 
visualizá-los, contendo no mínimo as informações descritas abaixo: 
α) Arquivo contendo todo o Banco de Dados Mobiliário com informações completas do tipo: Razão 
social/nome, CNPJ/CPF, Inscrição Municipal, Nome Fantasia, logradouro, CEP, Cidade, Estado, e-
mail, relação de pessoas autorizadas a acessarem o sistema com seus respectivos endereços de e-
mail, telefones, atividade principal e atividades secundárias, CNAE 2.0, regime tributário e demais 
informações que estiver disponível no Banco de Dados do atual fornecedor;
β) Arquivo dos XML das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e emitidas pelo contribuinte, 
com informação inclusive sobre notas canceladas e substituídas;
χ) Arquivo contendo dados das Dívidas (guias de recolhimento e lançamentos) ainda não quitados 
pelo contribuinte;
δ) Parcelamentos  em andamento (com respectivas  guias  pagas,  guias  atrasadas  e  guias  ainda a 
vencer);
ε) Os registros de informações do Banco de Dados (como por exemplo, o regime tributário e outras 
informações)  poderão  estar  representadas  na  forma  de  código,  sendo  neste  caso,  necessário 
disponibilizar  uma  tabela  indicando  qual  o  significado  de  cada  código  ou  disponibilizado  um 
documento que descreva os significados, permitindo que a CONTRATADA possa interpretar as 
informações sem ambiguidade.
7.1.9. Responsabilizar-se pelo desenvolvimento de rotinas de importação de dados dos arquivos a 
serem disponibilizados pelo Sistema da CONTRATADA a serem realizados pela  atual  empresa 
fornecedora de tecnologia responsável pela informatização das áreas de contabilidade e tributária da 
CONTRATANTE, visando recepcionar as informações geradas pelo novo sistema contratado.
7.1.10. Aprovar os modelos e padrões dos documentos administrativos e fiscais de uso exclusivo do 
Sistema da CONTRATADA e de normas que alterem procedimentos ou formulários vinculados à 
execução dos serviços contratados.
7.1.11.  Disponibilizar  uma  sala  para  treinamento  com capacidade  mínima  de  20  pessoas  para 
capacitação sobre a utilização da NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, Declaração Fiscal 
Periódica  do Contribuinte  e  do Sistema Contratado,  para  os  funcionários  da CONTRATANTE, 
contabilistas e substitutos tributários. A previsão de utilização deste ambiente será de 30 (trinta) dias 
para realização de treinamentos pela manhã, tarde e se necessário à noite.

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:
8.1.1.  Executar perfeitamente os  serviços, em  conformidade com as especificações técnicas, 
funcionais e de qualidade estabelecidas, observando rigorosamente os prazos fixados;
8.1.2. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução dos serviços;
8.1.3.  Instalação, manutenção e atualizações do Sistema Contratado, com seus  processos e 
procedimentos descritos na geração e controle do Documento Fiscal, implementação da Nota Fiscal 
de Serviços eletrônica – NFS-e e pelos cruzamentos de dados eletrônicos gerados pela Declaração 
Fiscal Periódica do Contribuinte;
8.1.4. Realizar a importação dos Bancos de Dados dos sistemas anteriormente  implementados no 
ambiente de tecnologia da CONTRATANTE contendo as informações do movimento econômico e 
disponibilizá-los  em  um  ambiente  de  consulta  por  parte  dos  usuários  internos  autorizados, 
possibilitando aos mesmos visualizar todas as informações disponibilizadas pela CONTRATANTE. 
Todos  os  registros  de  informações  do Banco de  Dados disponibilizados  pela  CONTRATANTE 



estando representadas na forma de código, será necessário a disponibilização das tabelas indicando 
qual  o  significado  de  cada  código  ou  disponibilização  de  documentos  que  descrevam  os 
significados de cada registro.
8.1.5. Resolver ou corrigir, às suas expensas e nos prazos estipulados, as imperfeições, omissões 
ou   quaisquer   questões   pertinentes   à  execução   dos   serviços   para   correção   de   situações 
adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da CONTRATANTE;
8.1.6.  Proceder, às suas expensas, todas as melhorias e  novos desenvolvimentos do  Sistema 
Contratado, visando à redução da evasão  fiscal, agregando novos módulos ou sistemas, sem 
qualquer ônus a CONTRATANTE;
8.1.7.  Proceder às alterações no  Sistema Contratado, inerentes a qualquer mudança na legislação 
federal, estadual ou municipal que por ventura  reflitam no  sistema, sem qualquer ônus a 
CONTRATANTE;
8.1.8. Solicitações para desenvolvimento ou personalizações específicas deverão ser formalizadas 
a CONTRATADA, que  analisará o  requerimento  e sendo  passível de  desenvolvimento, será 
apresentada a proposta com os custos relativos.
8.1.9. Permitir, para fins de fiscalização, acesso irrestrito a funcionários exclusivamente indicados 
pela CONTRATANTE, às instalações onde serão realizados os serviços;
8.1.10. Disponibilizar apoio técnico especializado à CONTRATANTE, relativos exclusivamente ao 
objeto da presente contratação.
8.1.11. Realizar ações de suporte periódicas de apoio e auxílio á CONTRATANTE nas definições 
de  estratégias e ações a serem realizadas pela sua  equipe Fiscal, com foco  no incremento  da 
arrecadação e redução da evasão fiscal.
8.1.12. Ministrar treinamento do sistema para os funcionários da CONTRATANTE designados para 
atender na Central de Atendimento do ISSQN;
8.1.13.  Elaborar e orientar a  CONTRATANTE na elaboração de cartilhas de  orientação e 
informações  aos contribuintes do Município, e franquear seu acesso para download através da 
página de Internet fornecida pela CONTRATANTE;
8.1.14.  Manter corpo técnico especializado de informática, tributário e operacional para suporte 
remoto ao Sistema Contratado;
8.1.15.  Respeitar e  fazer cumprir as normas de segurança e medicina do  trabalho, previstas na 
legislação pertinente;
8.1.16.  Fiscalizar o  perfeito cumprimento  dos serviços, cabendo-lhe integralmente o ônus 
decorrente  de qualquer descumprimento,  sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pela 
CONTRATANTE;
8.1.17.  Adotar  todos os meios necessários de forma a impedir a interrupção da prestação dos 
serviços;
8.1.18.  Não transferir a outrem, no  todo ou em parte, o objeto da presente contratação, sem a 
autorização da CONTRATANTE;
8.1.19.  Disponibilidade do Sistema  Contratado através de um Data Center a  ser operado na 
modalidade ASP com toda a segurança.
8.1.20. Geração de relatórios.
8.1.21. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
8.1.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas, emolumentos necessários à 
fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas autoridades constituídas, além de todas 
as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, bem como por quaisquer encargos trabalhistas 



decorrentes do exercício profissional de seus funcionários, despesas com pessoal, de acordo com 
as exigências legais, inclusive o fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras 
que se fizerem necessárias à plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os serviços 
in loco;
8.1.23. Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e danos decorrentes 
da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou adequação dos serviços, devido à 
impossibilidade de  execução conforme o  contratado, sem qualquer custo  adicional a 
CONTRATANTE;
8.1.24. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do contrato;
8.1.25. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido;
8.1.26. Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital;
8.1.27. Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação geral de seus 
serviços, com base em indicações pela mesma fornecida;
8.1.28.  Resolver ou corrigir, às suas expensas e nos prazos estipulados, as imperfeições, 
omissões ou quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços para correção de situações 
adversas e para o atendimento imediato das reclamações e/ou solicitações da CONTRATANTE;
8.1.29. Após o envio da notificação eletrônica, a  CONTRATADA deverá atender às chamadas de 
manutenção do sistema imediatamente, devendo no prazo  máximo de 1  (uma) hora,  tomar as 
providências necessárias para  correção das falhas detectadas, a  fim  de  manter o controle  de 
qualidade dos serviços executados, sob pena de aplicação das sanções contratuais;
8.1.30.  A  CONTRATADA deverá fornecer mensalmente ou  quando solicitado pela 
CONTRATANTE acesso  integral a base de dados, sem nenhum  tipo de criptografia, bem como 
layout da estrutura de todas as tabelas ou exportação integral da base de dados em XML, sendo que 
ao término do contrato todos os dados armazenados deverão ser fornecidos a municipalidade.
8.1.31. No término deste contrato ou caso haja suspensão do mesmo, a CONTRATADA deverá 
auxiliar  na  migração  de  dados  para  a  empresa  que  a  Administração  indicar.  Esse  auxílio  é 
relacionado a  informações do banco de dados (informação e indicação de quaisquer campos e 
dados  solicitados),   e  demais  informações  que  forem  necessárias  para  a  migração  dos  dados 
ocorrerem sem impedimento.
8.1.32. A empresa contratada se responsabiliza a fazer, sem qualquer custo adicional, assim que 
solicitado, a migração dos dados para o Data Center da Prefeitura.
8.1.33.  Independente  da  localização  do  banco  de  dado,  o  mesmo  é  de  propriedade  da 
CONTRATANTE. Caso ocorra o cancelamento do serviço, a LICITANTE deverá enviar o banco de 
dados no dia posterior a paralisação do serviço, sendo que a entrega desse arquivo deverá ser via 
memória flash e colocando em um FTP para o download imediato do mesmo. O mesmo não poderá 
ter  nenhum  tipo  de  criptografia  e  deve-se  passar  o  login  e  senha  do  banco  de  dados.  A 
CONTRATANTE poderá solicitar  a qual momento o banco de dados, tendo a LICITANTE que 
disponibilizar o mesmo em até 06 (seis) horas.

9.0 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor da 
CONTRATANTE, a ser designado posteriormente, devendo este:

α) Promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA
e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste  contrato;

β) Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento;



c) Solicitar ao Prefeito Municipal, as providências que ultrapassarem a  sua  competência, 
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.
9.2.   A  ação   da  fiscalização   não   exonera   a   CONTRATADA  de   suas   responsabilidades 
contratuais.

10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA  -  DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1. A CONTRATADA apresentou garantia de execução contratual no valor de R$ 16.770,00 
(dezesseis mil, setecentos e setenta reais), correspondente a 5% do valor do contrato, na modalidade 
Espécie/Dinheiro, sob o nº 001/2014, conforme prevê o § 2° do art. 56 da Lei 8666/93 .
10.2. A liberação dessa  garantia ocorrerá somente após o término do contrato e cumprimento de 
todas as obrigações da CONTRATADA e efetivado recebimento definitivo dos serviços.

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
11.1. Os serviços serão  prestados na  forma contratual e  recebidos mensalmente, de  modo 
provisório,   pela   Secretaria   Municipal   de   Finanças,   mediante   termo   circunstanciado   de 
recebimento, na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
11.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado, será feita ao final do 
contrato ou anualmente.
11.3. Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 73, Lei 8.666/93.
11.4. O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em desacordo com o 
contrato, devendo estes serem refeitos às expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue 
direito ao recebimento de adicionais.

12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. De conformidade com o art. 86 da  Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução dos 
serviços   objeto  deste  contrato,   sujeitará   a  CONTRATADA,  a  juízo  da  Administração  do 
Município de Lucas do Rio Verde, à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento).
12.2. A multa prevista no item 12.1 será descontada dos créditos que a CONTRATADA possuir 
com a CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive 
com a multa prevista no item 11.3.
12.3. Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução  total ou parcial do 
objeto   que  lhe   for   adjudicado,   a   CONTRATANTE   poderá   aplicar   à  CONTRATADA, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) 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, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo 
prazo;
12.5. Se a CONTRATADA não recolher a CONTRATANTE o valor da multa que porventura lhe 
for   aplicada,   dentro   de   5   (cinco)   dias   úteis   a  contar   da  data   da  intimação,   será   esta 



encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.
12.6. Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das multas previstas nos 
itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas pela 
CONTRATADA  até a data da aplicação da respectiva penalidade.
12.7. O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das penalidades será de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação do ato.
12.8. A CONTRATANTE reserva para si o direito de suspender parcialmente o pagamento 
referente  aos serviços contratados quando não restar obedecido o prazo de  implantação dos 
sistemas, sendo  prontamente restabelecido o  pagamento quando o  software estiver em pleno 
funcionamento.

13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. O  inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste   instrumento por parte da 
CONTRATADA,  assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante 
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
13.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra 
judicial, quando:
a) Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste 
Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das 
obrigações ajustadas;
b) Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com esgotamento de 
todas as outras sanções previstas;
c) O correr atraso injustificado, a juízo da CONTRATANTE, no fornecimento ou falha nos 
serviços;
d)  Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
e)  Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
13.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a  termo no processo 
administrativo pertinente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE e esta conveniência 
seja devidamente justificada.
13.4. A rescisão  amigável será  precedida de  autorização escrita e  fundamentada da  autoridade 
competente.
13.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  -   DAS PRERROGATIVAS 
14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE,  relativos  ao  presente
Contrato e abaixo elencados:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 
termos do art. 65 da  Lei nº 8.666/93;
b) Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
d) Fiscalização da execução do Contrato.

15.0 - CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA   -   DA  ALTERAÇÃO
15.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da 
Lei nº 8.666/93 alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.



16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA  SEXTA  -   DA SUJEIÇÃO DAS  PARTES
16.1. As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas 
deste Contrato e, supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado.
16.2. A CONTRATADA obriga-se por si e por seus empregados e prepostos, a garantir e manter  
sigilo sobre todas as informações técnicas ou contidas nos bancos de dados e documentos, a que 
tiver conhecimento pela realização dos serviços.
16.3. A Inobservância do disposto nesta cláusula sujeitará a CONTRATADA à reparação de danos, 
sem prejuízo da responsabilidade criminal e outras cominações legais. 

17.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus 
eventuais aditivos, no Diário Oficial dos Municípios - AMM, até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20  (vinte) dias  contados daquela data, em 
conformidade com o art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
17.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão 
por conta da CONTRATANTE.

18.0 -  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste 
contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E,   por   estarem  de   acordo,   depois   de  lido   e  achado   conforme,   foi   o   presente Contrato 
lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde - MT, 08 de Janeiro de 2014. 

Município de Lucas do Rio Verde
Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal em Exercício

Instituto Brasileiro de Adm. Municipal - IBAM
Paulo Timm
Contratado

Testemunhas:

Viviane Bispo da Silva
CPF: 040.856.319-26

Raquel Bernardes Prestes
CPF: 537.202.611-15


