
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 34/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2014

OBJETO:  IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EXECUÇÃO DA ÁREA

ORÇAMENTÁRIA,  PATRIMONIAL,  CONTÁBIL,  FINANCEIRA,  LICITAÇÃO E CONTRATOS,  PARA

GERENCIAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DO

SISTEMA SIM DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – TCE-PR.

VALOR DO CONTRATO: R$ 74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS)

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov. Parigot

de Souza,  145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,  Londrina – PR, inscrita no

CNPJ  sob  o  nº  78.316.064/0001-93,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,  Vereador

RONY DOS SANTOS ALVES, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX e CPF

nº  XXXXXXXXXX, doravante  denominado  Contratante,  e  a  empresa  SYSMAR

INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 00.850.753/0001-96, com sede na Rua

Deputado Neo Alves Martins, 864, Zona 3, no Município de Maringá – PR, CEP: 87050-110,

doravante denominada Contratada, neste ato representada pelo Senhor VALDENIR OSMAR

DE  OLIVEIRA,  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  XXXXXXXXXX e  CPF  nº

XXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de Licitação nº

35/2014, e o resultado final do Pregão n° 10/2014, homologado em 15 de julho de 2014, com

fundamento nas Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e no edital e anexos do Pregão Presencial

10/2014,  resolvem celebrar  o  presente  instrumento,  mediante  as  cláusulas  e  as  condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto deste contrato é a implantação e locação de software para a execução da área
orçamentária,  patrimonial,  contábil,  financeira,  licitação  e  contratos,  para
gerenciamento de rotinas administrativas e prestação de contas através do sistema SIM
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do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, para atender às necessidades da
Câmara Municipal  de Londrina,  conforme especificações estabelecidas no Termo de
Referência e neste instrumento contratual.

2 O sistema de que trata este Contrato deverá ser fornecido na modalidade de locação,
licenciamento e cessão de direito de uso, com plano de pagamento mensal, incluindo os
serviços  de  migração  de  dados,  implantação  de  sistemas,  treinamento  contínuo  de
usuários, bem como manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

4 O “plano de inserção”,  as “especificações técnicas”,  e a “disciplina da manutenção”
estão previstas no Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº. 10/2014, que
é parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CARACETERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO

5 A disciplina da “contratação com o prestador”, do “recebimento provisório e definitivo”
e do “preço e condições de pagamento” estão previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO

6 Os preços praticados pelo serviço que constitui objeto do presente contrato observarão
os seguintes valores:

PARCELA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Implantação do sistema Única R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

Locação de software Doze parcelas (pagas
mensalmente)

R$ 5.500,00 R$ 66.000,00

VALOR GLOBAL R$ 74.000,00

7 O presente contrato possui valor global de R$ 74.000,00.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

8 Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
data da assinatura do contrato. 
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9 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Diretoria-Geral da Câmara Municipal de
Londrina.

10 O Gestor  do  Contrato  deverá  comunicar  ao  Fiscal  do  Contrato  se  houve  a  efetiva
prestação da garantia, para que possa dar início à execução do objeto.

11 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de:

11.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais;
11.2Ressarcimento à Contratada, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada;
11.3Prejuízos causados à Contratada ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante

a execução contratual;
11.4Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas à Contratada, ainda que não aplicadas

cumulativamente com a rescisão contratual;

12 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

12.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
12.2Seguro-garantia; ou
12.3Fiança bancária.

13 Não será aceita  a prestação de garantia  que não cubra todos os  riscos ou prejuízos
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por
multas.

14 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

15 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá vigorar
até  1  (um)  mês  após  o  termo  final  do  contrato,  salvo  se  houver  procedimento
administrativo de penalização, caso em que a garantia somente será liberada após sua
conclusão.

17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
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deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

19 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

20 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações
a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando
em  dinheiro,  atualizada  monetariamente,  deduzidos  eventuais  valores  devidos  à
Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

21 O  prazo  de  vigência  da  contratação  referente  ao  Item  I  (fase  de  implantação  de
software)  inicia-se  na  data  da  emissão  do  respectivo  empenho  e  termina  com  a
conclusão das etapas previstas no item 10.4 do Termo de Referência.

22 O prazo de vigência da contratação referente ao Item II (locação ou cessão de software)
inicia-se no dia em que for concluída a fase de implantação de  software, recebida em
definitivo pelos fiscais do presente contrato, e se estende pelo período de 1 (um) ano,
podendo, por interesse da Contratante, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado
a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº
8.666, de 1993.

23 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

24 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

25 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

25.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos;

25.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

25.3A prorrogação  de  contrato  deverá  ser  promovida  mediante  celebração  de  termo
aditivo.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA  E  DA
CONTRATANTE
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26 Deveres e Responsabilidades da Contratante:

26.1Proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  Contratada  possa  cumprir  suas
obrigações dentro das normas da contratação.

26.2Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigências do contrato.

26.3Permitir acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências, equipamentos,
softwares e sistemas de informação para a execução dos serviços, quando necessário.

26.4Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos profissionais da Contratada.

26.5Exercer a fiscalização,  aceitação ou rejeição dos serviços prestados,  por meio de
servidores designados.

26.6Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato.

26.7Avaliar o cumprimento de todas as exigências contidas neste Termo de Referência,
informando  e  exigindo  da  Contratada  a  pronta  correção  das  desconformidades
eventualmente encontradas.

26.8Aplicar  as  penalidades  previstas  para  o  caso  do  não  cumprimento  de  cláusulas
contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela empresa.

26.9Comunicar formalmente à Contratada qualquer alteração que venha a ser feita nos
normativos, modelos, metodologia, instruções, legislação, norma, ou qualquer outro
fator que possa alterar a forma ou o resultado dos serviços prestados.

26.10 Fiscalizar e zelar pelo cumprimento do contrato.
26.11 Fiscalizar o contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por intermédio

de  profissional  designado,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e
exigindo  as  medidas  corretivas  necessárias,  bem  como  acompanhar  o
desenvolvimento  do  contrato,  conferir  os  serviços  executados  e  atestar  os
documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta
dos  serviços,  podendo  ainda  sustar,  recusar,  mandar  fazer  ou  desfazer  qualquer
procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais.

26.12 Comunicar  tempestivamente  à  Contratada,  as  possíveis  irregularidades
detectadas na execução dos serviços.

26.13 Emitir advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela Contratada.

26.14 Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de
todos os itens constantes do Contrato, Edital e seus Anexos e Proposta da Contratada.

26.15 O Fiscal do Contrato deverá conferir os documentos entregues pela Contratada
e, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, atestar ou recusar a prestação
dos  serviços,  quando  executados  satisfatória  ou  insatisfatoriamente,  para  fins  de
pagamento;

26.16 O  Fiscal  do  Contrato  acompanhará  e  fiscalizará  a  execução  dos  serviços
contratados,  registrando  todas  as  ocorrências  e  encaminhando  as  notificações
necessárias à Contratada para imediata correção das irregularidades detectadas;

27 Deveres e Responsabilidades da Contratada:
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27.1A Contratada obriga-se a cumprir as disposições contratuais a seu cargo de acordo
com  a  melhor  técnica  e  diligências  aplicáveis,  bem  como  a  observância  das
especificações constantes neste contrato e Anexos.

27.2A Contratada deve manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

27.3A  Contratada  não  poderá  rejeitar  demandas  que  respeitarem  o  escopo  dessa
contratação.

27.4Quaisquer despesas da Contratada serão consideradas decorrentes de atividades que
objetivam o  atendimento  do  que  foi  Contratado,  por  esta  razão  não  acarretarão
acréscimos aos valores previstos no instrumento contratual.

27.5A Contratada deve providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
Contratante quanto à execução dos serviços contratados.

27.6A Contratada deve avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou
ações judiciais e ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser
alegadas por terceiros, contra a Contratante, procedentes da prestação dos serviços
do objeto desta licitação.

27.7A Contratada deve dimensionar,  durante a  fase licitatória,  o esforço dos  serviços
necessários para a realização dos serviços, não cabendo, posteriormente, acréscimos
nos  preços  contratados  por  conta  de  eventuais  desconhecimentos  das  condições
previstas no Contrato e Edital.

27.8A Contratada  deve  encaminhar  ao  Fiscal  do  Contrato  as  faturas  dos  serviços
prestados.

27.9A Contratada deve assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, previdenciários
e trabalhistas e comerciais resultantes da contratação.

27.10 A Contratada deve atender aos pedidos de informações e os esclarecimentos
formalizados  pela  Contratante,  por  pessoas  ou  entidades  por  ela  credenciadas,
relacionados com a execução dos serviços contratados.

27.11 A Contratada deve fornecer à Contratante,  em meio magnético,  sempre que
solicitado, todas as informações relacionadas à prestação dos serviços.

27.12 A Contratada  deve  executar  os  serviços  descritos  neste  contrato  e  anexos,
seguindo os procedimentos estabelecidos entre as partes, respeitando a priorização
acordada e a sequência lógica das funções, atendendo com presteza e qualidade às
demandas apresentadas.

27.13 A Contratada  não  deve  transferir  a  terceiros  as  obrigações  assumidas,  por
qualquer forma e nem mesmo parcialmente, bem como subcontratar quaisquer das
prestações a que está obrigada.

27.14 Eventuais  irregularidades  de  caráter  urgente  deverão  ser  comunicadas,  por
escrito, ao Fiscal do Contrato com os esclarecimentos necessários e, as informações
sobre  possíveis  paralisações  de  serviços,  a  apresentação  de  relatório  técnico  ou
razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pela Contratante.

27.15 A Contratada deverá utilizar os recursos tecnológicos existentes no mercado, a
depender  de  demanda formulada  por  ocasião  da  Ordem de  Serviço.  Os  recursos
tecnológicos  deverão  ser  aqueles  necessários  para  a  elaboração  dos  produtos  de
forma a atender as especificidades de cada demanda, utilizando-se como premissa a

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo nº. 34/2014 7

arquitetura  e  o  ambiente  tecnológico,  considerando,  também,  suas  evoluções  e
aprimoramentos.

27.16 A Contratada deve adquirir, instalar e customizar sua infraestrutura tecnológica
necessária para a realização dos serviços contratados.

27.17 A Contratada deve adaptar-se a mudanças, quando da evolução da arquitetura,
dos  aspectos  metodológicos  e  da  estrutura  da  Contratante  especificados  neste
contrato e anexos, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados e sem
quaisquer custos adicionais para a Contratante. Para isso deverá implementar em seu
ambiente as evoluções tecnológicas necessárias para a execução plena dos serviços
contratados.

27.18 A Contratada deve identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a
ser instalado nas dependências da Contratante, conforme as normas do Departamento
de Suprimentos e Patrimônio da Contratante.

27.19 Caberá à Contratada dimensionar a respectiva estrutura necessária com vistas a
atender  as  necessidades  da  Contratante,  tendo  como  base  as  características,  as
especificidades dos serviços, as atividades a serem executadas, o perfil da equipe e a
qualificação necessária dos profissionais.

27.20 A Contratada deve recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os
profissionais necessários à perfeita execução dos serviços; cabendo-lhe, efetuar os
pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações.

27.21 A Contratada deve responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica,
primando  pela  qualidade,  desempenho,  eficiência  e  produtividade,  visando  à
execução dos trabalhos durante toda a vigência do Contrato,  dentro dos prazos e
condições estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de
penalidades  previstas  contratualmente,  caso  os  prazos  e  condições  não  sejam
cumpridos.

27.22 A Contratada responsabiliza-se pelo comportamento dos seus empregados e
por  quaisquer  danos  que  estes  venham porventura  ocasionar  à  Contratante,  ou  a
terceiros, durante a execução dos serviços.

27.23 Quando  houver  necessidade  de  deslocamento  de  profissionais  para  as
dependências  da  Contratante,  a  Contratada  deve  manter  seus  profissionais
adequadamente  trajados,  com  trajes  em  bom  estado  de  conservação  e  portando
crachá de identificação da Contratada, arcando com o ônus de sua confecção.

27.24 A Contratada deve responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, por ocasião da prestação dos
serviços,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  indenizações  cabíveis  e
assumindo o ônus decorrente.

27.25 A  Contratante  terá  total  liberdade  para  atualizar  as  versões  de  sistemas
operacionais,  linguagens  de  programação,  bancos  de  dados,  topologias  de  rede,
ferramentas  e  qualquer  outra  característica de  software ou hardware segundo sua
necessidade e conveniência administrativa, caso em que a Contratada deverá adaptar-
se aos novos padrões computacionais, às suas expensas.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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28 As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos
específicos  consignados  no  orçamento  da  Câmara  Municipal  de  Londrina  deste
exercício,  na  dotação  Funcional  Programática  e  Natureza  da  Despesa
01.031.00.01.2001.33.90.39.11.00 – Locação de softwares.

29 As  despesas  para  o  exercício  futuro  correrão  à  conta  das  dotações  orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

30 A fiscalização do presente contrato será exercida por representante da Contratante, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de
tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.

30.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina,  devidamente  notificado  à  Contratada,  é  designada  como  Fiscal
Administrativa  do  presente  Contrato  a  servidora  Rosangela  Manoel  Lopes  Silva,
matrícula nº. 9705, lotada no Departamento Financeiro.

30.2Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designado como Fiscal Técnico do
presente Contrato o servidor  Marcos Antonio Victoria Palma, matrícula nº.  0296,
lotado no Departamento de Informática.

30.3Salvo alteração por meio de despacho do Gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio, sem necessidade de notificação à Contratada, é designado como Gestor
do presente Contrato o servidor José Eduardo Balera, matrícula nº. 6813, lotado no
Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

31 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, conforme previsto no Capítulo
IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes
atribuições:

31.1Solicitar  empenho  ao  Departamento  Financeiro  e  apenas  após  a  emissão  deste,
requerer  a  prestação de  serviços  –  desde que  a  garantia  tenha  sido  efetivamente
prestada e comunicada pelo Gestor do Contrato, conforme item 9, da Cláusula Sexta,
do presente Contrato.

31.2Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja
necessária à execução dos serviços.

31.3Atuar no recebimento do objeto, acompanhando  in loco a execução, verificando o
seu  adequado  cumprimento,  registrando  em  documento  próprio  todas  as
irregularidades e ocorrências e determinando correções.

31.4Verificar  se  o  valor  cobrado  na  nota  fiscal  corresponde  ao  valor  efetivamente
contratado e se os documentos que devem acompanhar a fatura foram encaminhados,
dentro dos respectivos prazos de validade, atestando a autenticidade nos casos de
certidões, conforme previstos nos contratos ou documentos equivalentes.

31.5Atestar o recebimento do objeto contratado nos documentos fiscais e enviá-los ao
Departamento  Financeiro  para  as  providências  quanto  ao  pagamento  e  indicar  o
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número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
31.6Instruir o Gestor do Contrato sobre ocorrências na execução do objeto, necessidade

de  prorrogações  de  prazo  de  execução,  aplicação  de  penalidades  e  rescisão
contratual.

31.7Manter o controle dos quantitativos e valores estabelecidos em contrato, de modo a
evitar aditamentos contratuais em virtude da falta de planejamento, encaminhando as
informações ao Gestor do Contrato.

31.8Elaborar relatórios e encaminhá-los ao Gestor do Contrato em períodos trimestrais.
31.9Atender às solicitações emanadas do Gestor do Contrato nos prazos solicitados.

32 Ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio  ficam  designadas,  as  seguintes
atribuições:

32.1Atuar  no  recebimento  dos  Módulos  Patrimônio,  Licitações  e  Contratos,
acompanhando  in  loco a  execução,  verificando  o  seu  adequado  cumprimento  e
encaminhar relatório de ocorrências ao Fiscal Administrativo e solicitar providências
da Contratada.

32.2Atestar  o  recebimento  dos  Módulos  Patrimônio,  Licitações  e  Contratos  nos
documentos fiscais e enviá-los ao Fiscal do Contrato para as providências quanto ao
recebimento dos demais módulos e pagamento.

33 O Gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio designará servidores para as
atribuições previstas no item anterior. 

34 O recebimento atestado por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
ainda que com o carimbo “Recebido e confere com o solicitado”, ou por outro modo
sem ressalvas, implica somente em recebimento dos Módulos Patrimônio, Licitações e
Contratos.

35 É expressamente  vedado ao  Fiscal  do  Contrato  aceitar  definitivamente  produtos  ou
serviços  em desconformidade com o Edital,  com o Termo de  Referência  ou com o
presente contrato.

36 É expressamente vedado ao Fiscal do Contrato examinar no mérito da aplicação de
penalidades,  tendo em vista que lhe incumbe – obrigatoriamente – relatar quaisquer
irregularidades ao Gestor do Contrato.

37 O Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

38 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
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39 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

40 Subsidiariamente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio responderá solicitações
de informações por escrito dos fiscais do contrato e elaborará relatórios sobre quaisquer
irregularidades constatadas na execução dos módulos por ele utilizados.

41 Noventa dias antes do termo final do contrato, os Fiscais do Contrato farão a avaliação
dos trabalhos e elaborarão Relatório de Progresso, com o objetivo de:

41.1Subsidiar a tomada de decisão sobre a prorrogação, ou não, do contrato por mais um
período.

41.2Aperfeiçoar a gestão do contrato para os períodos seguintes.

CLÁUSULA ONZE – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

42 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou
Contratada que, no decorrer da contratação:

42.1Inexecutar total ou parcialmente o contrato (ensejar o retardamento da execução do
objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução do contrato);

42.2Apresentar documentação falsa;
42.3Comportar-se de modo inidôneo;
42.4Cometer fraude fiscal;
42.5Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no

Contrato.

43 O  licitante  ou  Contratado que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

43.1 Advertência.
43.2Multa moratória.
43.3Multa compensatória. 
43.4Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por até 05 (cinco) anos;
43.5Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  a  licitante  vencedora  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção  aplicada  com base  no
subitem anterior.

44 São hipóteses de incidência da multa moratória, alíquotas e bases de cálculo:
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Hipótese de incidência Alíquota Base de Cálculo

Descumprimento  do  termo  final
para a promoção da implantação do
sistema  previsto  no  item  10  do
Termo de Referência.

1%  (um  por  cento),  por  dia  de
inadimplência, até o limite máximo
de 20% (vinte por cento),  ou seja,
por 20 (vinte) dias

Valor total do contrato.

Descumprimento  do  termo  final
para  prestação  dos  serviços  de
Manutenção  Corretiva,  previsto no
item 16 do Termo de Referência.

2,5% (dois e meio por cento),  por
dia  de  inadimplência,  até  o  limite
máximo  de  50%  (cinquenta  por
cento), ou seja, por 20 (vinte) dias

Valor  da  nota  de empenho mensal
do serviço de locação de software

Descumprimento  do  termo  final
para  prestação  dos  serviços  de
Manutenção   Adaptativa  e
Manutenção Evolutiva imposta por
norma  interna  da  Contratante,
previsto no itens 17 e 18 do Termo
de Referência.

0,5% (meio por cento),  por dia de
inadimplência, até o limite máximo
de 10% (dez por cento), ou seja, por
20 (vinte) dias

Valor  da  nota  de empenho mensal
do serviço de locação de software

Descumprimento  do  termo  final
para  prestação  dos  serviços  de
Manutenção  Evolutiva imposta por
norma  cogente  proveniente  de
instituição  externa  à  Contratante
(especialmente  o  Tribunal  de
Contas  do  Estado  do  Paraná),
previsto  no  item  18  do  Termo de
Referência.

5%  (cinco  por  cento),  por  dia  de
inadimplência, até o limite máximo
de 100% (cem por cento), ou seja,
por 20 (vinte) dias.

Valor  da  nota  de empenho mensal
do serviço de locação de software

Descumprimento  do  termo  final
para  prestação  dos  serviços
Instalação  Posterior,  previsto  no
subitem  11.3  do  Termo  de
Referência.

0,5% (meio por cento),  por dia de
inadimplência, até o limite máximo
de 10% (dez por cento), ou seja, por
20 (vinte) dias

Valor  da  nota  de empenho mensal
do serviço de locação de software

Descumprimento  do  termo  final
para  prestação  dos  serviços  de
Assistência  ao  Usuário  in  loco,
previsto no item 19.2 do Termo de
Referência.

0,5% (meio por cento),  por dia de
inadimplência, até o limite máximo
de 10% (dez por cento), ou seja, por
20 (vinte) dias

Valor  da  nota  de empenho mensal
do serviço de locação de software

45 São hipóteses de incidência da multa compensatória, alíquotas e bases de cálculo:

45.1A multa  compensatória  será devida no percentual  de 50% (cinquenta por cento),
calculada sobre o valor total da proposta final, pela recusa em assinar o Contrato, no
prazo  máximo  de  7  (sete)  dias,  após  regularmente  convocada,  sem  prejuízo  da
aplicação de outras sanções previstas.

45.2A multa  compensatória  será devida no percentual  de 50% (cinquenta por cento),
calculada sobre o saldo do contrato, por causas de rescisão do contrato que não sejam
sujeitas à multas moratórias, no prazo máximo de 7 (sete) dias, após regularmente
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas.

46 As espécies de penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
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ou, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa
(art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93).

47 As hipóteses de multa não são cumuláveis entre si, mas nada obsta sua cumulação com
outras espécies de penalidades.

48 As hipóteses de multa moratória que atinjam o prazo máximo de 20 (vinte) dias e as
hipóteses de multa compensatória poderão fundamentar rescisão do contrato, conforme
o art. 70 da Lei 8.666/93.

49 Comprovado  o  impedimento  ou  reconhecida  força  maior,  devidamente  justificado  e
aceito pela Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

50 A multa,  aplicada  após  regular  procedimento  instaurado por  despacho da  Diretoria-
Geral,  instruído  pelo  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio  e  julgado  pelo
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  será  cobrada  administrativamente
deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Dívida Ativa e cobrado judicialmente.

51 Previamente  à  aplicação  das  multa  previstas  nos  itens  acima  ou  de  qualquer  outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir  da  data  em  que  for  notificada  a  respeito,  exceto  no  caso  de  aplicação  de
penalidade de advertência,  no qual  a  defesa deverá ser  apresentada sobre o próprio
ofício que materializa a penalidade de advertência.

52 O Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor do Contrato a ocorrência de fatos que
possam motivar a aplicação das sanções previstas neste item.

53 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à  Contratada  e  publicação  no  Jornal  Oficial  do  Município  (exceto  nos  casos  de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

54 O  prazo  para  pagamento  da  multa  será  de  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  da
notificação para recolhimento do valor.

55 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

56 A recusa injustificada da empresa em assinar o instrumento de contrato no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da convocação, para efeitos de aplicação de multa, equivale
à  inexecução  total  da  sua  obrigação,  sem  prejuízo  da  apuração  da  pertinência  de
aplicação da penalidade de declaração de impedimento de licitar.

57 Se o prestador recusar-se a aceitar a Nota de Empenho, a Câmara poderá convocar os
outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar a prestação,
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desde que os demais prestadores cumpram as condições impostas ao 1º colocado, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES

58 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

58.1A Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

58.2As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE

59 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

60 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

60.1Para  o primeiro  reajuste:  a  partir  da  data  limite  para  apresentação das  propostas
constante do Edital;

60.2Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu
ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

61 O  prazo  para  a  Contratada  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da  prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1  (um)  ano,  ou  na  data  do  encerramento  da  vigência  do  contrato,  caso  não  haja
prorrogação.

62 Caso  a  Contratada  não  solicite  o  reajuste  tempestivamente,  dentro  do  prazo  acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

63 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste Edital.

64 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de  reajuste  adotado,  a  Contratada  deverá  solicitar  a  inserção  de  cláusula  no  termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.    
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65 Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  do  reajuste  terão  suas  vigências  iniciadas
observando-se o seguinte:

65.1A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
ano;

65.2Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros; ou

65.3A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da solicitação da Contratada.

65.4Os  reajustes  serão  formalizados  por  meio  de  apostilamento,  exceto  quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por
aditamento ao contrato.

CLÁUSULA QUATORZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

66 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

67 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

68 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO

69 É terminantemente proibido subcontratar  total  ou parcialmente o objeto do presente
contrato. 

CLÁUSULA DEZESSETE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

70 Constituem documentos anexos a este contrato: o Edital, os anexos que o compõem –
principalmente o Termo de Referência –, a proposta e quaisquer informações prestadas
por escrito pela Contratada.

71 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA DEZOITO – DA PUBLICAÇÃO
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72 Incumbirá  à  Contratante  providenciar  a  publicação  do extrato  deste  contrato  na  no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

73 O  foro  para  dirimir  questões  relativas  ao  presente  contrato  será  o  da  Comarca  de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito. 

Londrina, 17 de julho de 2014.

Rony dos Santos Alves
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Valdenir Osmar de Oliveira
Sócio Administrador
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	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste contrato é a implantação e locação de software para a execução da área orçamentária, patrimonial, contábil, financeira, licitação e contratos, para gerenciamento de rotinas administrativas e prestação de contas através do sistema SIM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e neste instrumento contratual.
	2 O sistema de que trata este Contrato deverá ser fornecido na modalidade de locação, licenciamento e cessão de direito de uso, com plano de pagamento mensal, incluindo os serviços de migração de dados, implantação de sistemas, treinamento contínuo de usuários, bem como manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa.

	CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
	3 O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

	CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
	4 O “plano de inserção”, as “especificações técnicas”, e a “disciplina da manutenção” estão previstas no Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº. 10/2014, que é parte integrante do presente instrumento.

	CLÁUSULA QUARTA – DAS CARACETERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO
	5 A disciplina da “contratação com o prestador”, do “recebimento provisório e definitivo” e do “preço e condições de pagamento” estão previstas no Termo de Referência.

	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
	6 Os preços praticados pelo serviço que constitui objeto do presente contrato observarão os seguintes valores:
	7 O presente contrato possui valor global de R$ 74.000,00.

	CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO
	8 Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data da assinatura do contrato.
	9 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Londrina.
	10 O Gestor do Contrato deverá comunicar ao Fiscal do Contrato se houve a efetiva prestação da garantia, para que possa dar início à execução do objeto.
	11 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de:
	11.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais;
	11.2 Ressarcimento à Contratada, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada;
	11.3 Prejuízos causados à Contratada ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução contratual;
	11.4 Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas à Contratada, ainda que não aplicadas cumulativamente com a rescisão contratual;

	12 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	12.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
	12.2 Seguro-garantia; ou
	12.3 Fiança bancária.

	13 Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.
	14 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.
	15 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
	16 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá vigorar até 1 (um) mês após o termo final do contrato, salvo se houver procedimento administrativo de penalização, caso em que a garantia somente será liberada após sua conclusão.
	17 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
	18 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
	19 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	20 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

	CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	21 O prazo de vigência da contratação referente ao Item I (fase de implantação de software) inicia-se na data da emissão do respectivo empenho e termina com a conclusão das etapas previstas no item 10.4 do Termo de Referência.
	22 O prazo de vigência da contratação referente ao Item II (locação ou cessão de software) inicia-se no dia em que for concluída a fase de implantação de software, recebida em definitivo pelos fiscais do presente contrato, e se estende pelo período de 1 (um) ano, podendo, por interesse da Contratante, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	23 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	24 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	25 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	25.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;
	25.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	25.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.


	CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
	26 Deveres e Responsabilidades da Contratante:
	26.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas da contratação.
	26.2 Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
	26.3 Permitir acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências, equipamentos, softwares e sistemas de informação para a execução dos serviços, quando necessário.
	26.4 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais da Contratada.
	26.5 Exercer a fiscalização, aceitação ou rejeição dos serviços prestados, por meio de servidores designados.
	26.6 Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
	26.7 Avaliar o cumprimento de todas as exigências contidas neste Termo de Referência, informando e exigindo da Contratada a pronta correção das desconformidades eventualmente encontradas.
	26.8 Aplicar as penalidades previstas para o caso do não cumprimento de cláusulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela empresa.
	26.9 Comunicar formalmente à Contratada qualquer alteração que venha a ser feita nos normativos, modelos, metodologia, instruções, legislação, norma, ou qualquer outro fator que possa alterar a forma ou o resultado dos serviços prestados.
	26.10 Fiscalizar e zelar pelo cumprimento do contrato.
	26.11 Fiscalizar o contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias, bem como acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os termos contratuais.
	26.12 Comunicar tempestivamente à Contratada, as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços.
	26.13 Emitir advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
	26.14 Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes do Contrato, Edital e seus Anexos e Proposta da Contratada.
	26.15 O Fiscal do Contrato deverá conferir os documentos entregues pela Contratada e, por ocasião da entrega das Notas Fiscais ou Faturas, atestar ou recusar a prestação dos serviços, quando executados satisfatória ou insatisfatoriamente, para fins de pagamento;
	26.16 O Fiscal do Contrato acompanhará e fiscalizará a execução dos serviços contratados, registrando todas as ocorrências e encaminhando as notificações necessárias à Contratada para imediata correção das irregularidades detectadas;

	27 Deveres e Responsabilidades da Contratada:
	27.1 A Contratada obriga-se a cumprir as disposições contratuais a seu cargo de acordo com a melhor técnica e diligências aplicáveis, bem como a observância das especificações constantes neste contrato e Anexos.
	27.2 A Contratada deve manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	27.3 A Contratada não poderá rejeitar demandas que respeitarem o escopo dessa contratação.
	27.4 Quaisquer despesas da Contratada serão consideradas decorrentes de atividades que objetivam o atendimento do que foi Contratado, por esta razão não acarretarão acréscimos aos valores previstos no instrumento contratual.
	27.5 A Contratada deve providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução dos serviços contratados.
	27.6 A Contratada deve avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais e ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a Contratante, procedentes da prestação dos serviços do objeto desta licitação.
	27.7 A Contratada deve dimensionar, durante a fase licitatória, o esforço dos serviços necessários para a realização dos serviços, não cabendo, posteriormente, acréscimos nos preços contratados por conta de eventuais desconhecimentos das condições previstas no Contrato e Edital.
	27.8 A Contratada deve encaminhar ao Fiscal do Contrato as faturas dos serviços prestados.
	27.9 A Contratada deve assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas e comerciais resultantes da contratação.
	27.10 A Contratada deve atender aos pedidos de informações e os esclarecimentos formalizados pela Contratante, por pessoas ou entidades por ela credenciadas, relacionados com a execução dos serviços contratados.
	27.11 A Contratada deve fornecer à Contratante, em meio magnético, sempre que solicitado, todas as informações relacionadas à prestação dos serviços.
	27.12 A Contratada deve executar os serviços descritos neste contrato e anexos, seguindo os procedimentos estabelecidos entre as partes, respeitando a priorização acordada e a sequência lógica das funções, atendendo com presteza e qualidade às demandas apresentadas.
	27.13 A Contratada não deve transferir a terceiros as obrigações assumidas, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente, bem como subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.
	27.14 Eventuais irregularidades de caráter urgente deverão ser comunicadas, por escrito, ao Fiscal do Contrato com os esclarecimentos necessários e, as informações sobre possíveis paralisações de serviços, a apresentação de relatório técnico ou razões justificadoras a serem apreciadas e decididas pela Contratante.
	27.15 A Contratada deverá utilizar os recursos tecnológicos existentes no mercado, a depender de demanda formulada por ocasião da Ordem de Serviço. Os recursos tecnológicos deverão ser aqueles necessários para a elaboração dos produtos de forma a atender as especificidades de cada demanda, utilizando-se como premissa a arquitetura e o ambiente tecnológico, considerando, também, suas evoluções e aprimoramentos.
	27.16 A Contratada deve adquirir, instalar e customizar sua infraestrutura tecnológica necessária para a realização dos serviços contratados.
	27.17 A Contratada deve adaptar-se a mudanças, quando da evolução da arquitetura, dos aspectos metodológicos e da estrutura da Contratante especificados neste contrato e anexos, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados e sem quaisquer custos adicionais para a Contratante. Para isso deverá implementar em seu ambiente as evoluções tecnológicas necessárias para a execução plena dos serviços contratados.
	27.18 A Contratada deve identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser instalado nas dependências da Contratante, conforme as normas do Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Contratante.
	27.19 Caberá à Contratada dimensionar a respectiva estrutura necessária com vistas a atender as necessidades da Contratante, tendo como base as características, as especificidades dos serviços, as atividades a serem executadas, o perfil da equipe e a qualificação necessária dos profissionais.
	27.20 A Contratada deve recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais necessários à perfeita execução dos serviços; cabendo-lhe, efetuar os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações.
	27.21 A Contratada deve responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda a vigência do Contrato, dentro dos prazos e condições estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de penalidades previstas contratualmente, caso os prazos e condições não sejam cumpridos.
	27.22 A Contratada responsabiliza-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes venham porventura ocasionar à Contratante, ou a terceiros, durante a execução dos serviços.
	27.23 Quando houver necessidade de deslocamento de profissionais para as dependências da Contratante, a Contratada deve manter seus profissionais adequadamente trajados, com trajes em bom estado de conservação e portando crachá de identificação da Contratada, arcando com o ônus de sua confecção.
	27.24 A Contratada deve responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, por ocasião da prestação dos serviços, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
	27.25 A Contratante terá total liberdade para atualizar as versões de sistemas operacionais, linguagens de programação, bancos de dados, topologias de rede, ferramentas e qualquer outra característica de software ou hardware segundo sua necessidade e conveniência administrativa, caso em que a Contratada deverá adaptar-se aos novos padrões computacionais, às suas expensas.


	CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	28 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Londrina deste exercício, na dotação Funcional Programática e Natureza da Despesa 01.031.00.01.2001.33.90.39.11.00 – Locação de softwares.
	29 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

	CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	30 A fiscalização do presente contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.
	30.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal Administrativa do presente Contrato a servidora Rosangela Manoel Lopes Silva, matrícula nº. 9705, lotada no Departamento Financeiro.
	30.2 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designado como Fiscal Técnico do presente Contrato o servidor Marcos Antonio Victoria Palma, matrícula nº. 0296, lotado no Departamento de Informática.
	30.3 Salvo alteração por meio de despacho do Gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, sem necessidade de notificação à Contratada, é designado como Gestor do presente Contrato o servidor José Eduardo Balera, matrícula nº. 6813, lotado no Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

	31 Ao Fiscal Administrativo do Contrato ficam designadas, conforme previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	31.1 Solicitar empenho ao Departamento Financeiro e apenas após a emissão deste, requerer a prestação de serviços – desde que a garantia tenha sido efetivamente prestada e comunicada pelo Gestor do Contrato, conforme item 9, da Cláusula Sexta, do presente Contrato.
	31.2 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	31.3 Atuar no recebimento do objeto, acompanhando in loco a execução, verificando o seu adequado cumprimento, registrando em documento próprio todas as irregularidades e ocorrências e determinando correções.
	31.4 Verificar se o valor cobrado na nota fiscal corresponde ao valor efetivamente contratado e se os documentos que devem acompanhar a fatura foram encaminhados, dentro dos respectivos prazos de validade, atestando a autenticidade nos casos de certidões, conforme previstos nos contratos ou documentos equivalentes.
	31.5 Atestar o recebimento do objeto contratado nos documentos fiscais e enviá-los ao Departamento Financeiro para as providências quanto ao pagamento e indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	31.6 Instruir o Gestor do Contrato sobre ocorrências na execução do objeto, necessidade de prorrogações de prazo de execução, aplicação de penalidades e rescisão contratual.
	31.7 Manter o controle dos quantitativos e valores estabelecidos em contrato, de modo a evitar aditamentos contratuais em virtude da falta de planejamento, encaminhando as informações ao Gestor do Contrato.
	31.8 Elaborar relatórios e encaminhá-los ao Gestor do Contrato em períodos trimestrais.
	31.9 Atender às solicitações emanadas do Gestor do Contrato nos prazos solicitados.

	32 Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio ficam designadas, as seguintes atribuições:
	32.1 Atuar no recebimento dos Módulos Patrimônio, Licitações e Contratos, acompanhando in loco a execução, verificando o seu adequado cumprimento e encaminhar relatório de ocorrências ao Fiscal Administrativo e solicitar providências da Contratada.
	32.2 Atestar o recebimento dos Módulos Patrimônio, Licitações e Contratos nos documentos fiscais e enviá-los ao Fiscal do Contrato para as providências quanto ao recebimento dos demais módulos e pagamento.

	33 O Gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio designará servidores para as atribuições previstas no item anterior.
	34 O recebimento atestado por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, ainda que com o carimbo “Recebido e confere com o solicitado”, ou por outro modo sem ressalvas, implica somente em recebimento dos Módulos Patrimônio, Licitações e Contratos.
	35 É expressamente vedado ao Fiscal do Contrato aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o Edital, com o Termo de Referência ou com o presente contrato.
	36 É expressamente vedado ao Fiscal do Contrato examinar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe – obrigatoriamente – relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato.
	37 O Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	38 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	39 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	40 Subsidiariamente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio responderá solicitações de informações por escrito dos fiscais do contrato e elaborará relatórios sobre quaisquer irregularidades constatadas na execução dos módulos por ele utilizados.
	41 Noventa dias antes do termo final do contrato, os Fiscais do Contrato farão a avaliação dos trabalhos e elaborarão Relatório de Progresso, com o objetivo de:
	41.1 Subsidiar a tomada de decisão sobre a prorrogação, ou não, do contrato por mais um período.
	41.2 Aperfeiçoar a gestão do contrato para os períodos seguintes.


	CLÁUSULA ONZE – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	42 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou Contratada que, no decorrer da contratação:
	42.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato (ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta ou falhar na execução do contrato);
	42.2 Apresentar documentação falsa;
	42.3 Comportar-se de modo inidôneo;
	42.4 Cometer fraude fiscal;
	42.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Termo de Referência e no Contrato.

	43 O licitante ou Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
	43.1 Advertência.
	43.2 Multa moratória.
	43.3 Multa compensatória.
	43.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 05 (cinco) anos;
	43.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

	44 São hipóteses de incidência da multa moratória, alíquotas e bases de cálculo:
	Descumprimento do termo final para a promoção da implantação do sistema previsto no item 10 do Termo de Referência.
	1% (um por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor total do contrato.

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Corretiva, previsto no item 16 do Termo de Referência.
	2,5% (dois e meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Adaptativa e Manutenção Evolutiva imposta por norma interna da Contratante, previsto no itens 17 e 18 do Termo de Referência.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Manutenção Evolutiva imposta por norma cogente proveniente de instituição externa à Contratante (especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Paraná), previsto no item 18 do Termo de Referência.
	5% (cinco por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 100% (cem por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias.
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços Instalação Posterior, previsto no subitem 11.3 do Termo de Referência.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software

	Descumprimento do termo final para prestação dos serviços de Assistência ao Usuário in loco, previsto no item 19.2 do Termo de Referência.
	0,5% (meio por cento), por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias
	Valor da nota de empenho mensal do serviço de locação de software


	45 São hipóteses de incidência da multa compensatória, alíquotas e bases de cálculo:
	45.1 A multa compensatória será devida no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o valor total da proposta final, pela recusa em assinar o Contrato, no prazo máximo de 7 (sete) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas.
	45.2 A multa compensatória será devida no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o saldo do contrato, por causas de rescisão do contrato que não sejam sujeitas à multas moratórias, no prazo máximo de 7 (sete) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas.

	46 As espécies de penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93).
	47 As hipóteses de multa não são cumuláveis entre si, mas nada obsta sua cumulação com outras espécies de penalidades.
	48 As hipóteses de multa moratória que atinjam o prazo máximo de 20 (vinte) dias e as hipóteses de multa compensatória poderão fundamentar rescisão do contrato, conforme o art. 70 da Lei 8.666/93.
	49 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.
	50 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-Geral, instruído pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina, será cobrada administrativamente deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como Dívida Ativa e cobrado judicialmente.
	51 Previamente à aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a respeito, exceto no caso de aplicação de penalidade de advertência, no qual a defesa deverá ser apresentada sobre o próprio ofício que materializa a penalidade de advertência.
	52 O Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor do Contrato a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas neste item.
	53 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à Contratada e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
	54 O prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.
	55 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.
	56 A recusa injustificada da empresa em assinar o instrumento de contrato no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da convocação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação, sem prejuízo da apuração da pertinência de aplicação da penalidade de declaração de impedimento de licitar.
	57 Se o prestador recusar-se a aceitar a Nota de Empenho, a Câmara poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar a prestação, desde que os demais prestadores cumpram as condições impostas ao 1º colocado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

	CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES
	58 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	58.1 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	58.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).


	CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE
	59 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
	60 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
	60.1 Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital;
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