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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 081/2019 

 

É inexigível o processo licitatório, no presente Contrato, de 

acordo com o art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93 e suas altera-

ções. Processo Administrativo N° 349/2019 de 22/02/2019. 

 

          O MUNICÍPIO DE TAVARES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 

Abílio Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº 7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 

88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em exercício, GARDEL 

MACHADO DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF nº 942.998.030-00, Carteira de Identidade nº 

5070591291, expedida pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do 

Município, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado PITFALL SISTEMAS LTDA- 

ME, com sede na Rua Coronel Lica Ramos, 94, Sagrado Coração de Jesus, Lages, SC, CEP 

88.508-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.897.642/0001-01 e Inscrição Estadual sob nº. Isenta, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA. 

Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

  

  CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

 Parágrafo Primeiro. O objeto do presente contrato corporifica-se na contratação de em-

presa para fornecimento do serviço de gestão e guarda eletrônicas de documentos por meio da 

utilização de ferramentas web, oriundos da Secretaria Municipal de Trabalho, Ação Social, Habita-

ção e Cidadania.  

Parágrafo Segundo. O presente instrumento confere apenas e tão somente o direito de uso 

do software e aqueles assegurados pela Lei de Programa de Computador nº 9.609 de fevereiro de 

1998, não visando nem permitindo, sem ressalvas, a transferência da propriedade ou dos direitos 

autorais, do qual permanece exclusivamente a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor mensal do presente contrato será de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito re-

ais e trinta e três centavos), num total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) sendo que o 

pagamento será efetuado até o décimo dia útil de cada mês, através de Nota de Empenho junto a 

Secretaria de Finanças, e conforme Nota Fiscal, devidamente preenchida. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá início em 10 de abril de 2019 e término em 10 de abril de 2020, 

podendo ser renovado nos termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com o interesse e 

necessidade da municipalidade. 

 

 CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da seguinte rubrica: 

 08- Secretaria Municipal de Trabalho, Ação Social, Habitação e Cidadania 

 4760 – 33.90.40.06 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 4778- Locação de Software 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Parágrafo Primeiro.  A CONTRATADA disponibilizará a entrega do licenciamento do softwa-

re web, diretamente por meio de permissionamento de usuários para que o CONTRATANTE utilize 

o sistema no ambiente Datacenter da CONTRATADA, conforme contratado. 

 

Parágrafo Segundo.  Configurações do sistema, liberação de uso, permissionamento de 

usuário e treinamento do CONTRATANTE, serão realizadas por um técnico da CONTRATADA, 

neste modelo todas as bases de dados, serão processadas e a guarda eletrônica de dados, locali-

zada na estrutura do Datacenter CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  DAS GARANTIAS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PARTES 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE as informações 

necessárias à operação dos produtos, sob a forma de manuais, em mídia magnética, por downlo-

ad, ou por meio de chaves de acesso, ou ainda outro meio definido pelas partes.   

 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer informações re-

gistradas nas ferramentas Web que acarretem em perdas e danos, direta ou indiretamente, inclu-

indo-se prejuízos ou eventuais perdas de receitas, lucros cessantes, danos à base ou quaisquer 

outros fatos que venham a ocorrer prejuízos de qualquer natureza ao CONTRATANTE ou seus 

terceiros, pelo desatendimento das instruções de uso, ou seja, pela entrada e saída de dados. 

 

Parágrafo Terceiro. Todas as informações imputadas no sistema pelos usuários habilitados 

são de propriedade do CONTRATANTE, sendo de obrigação da CONTRATADA disponibilizar os 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
Setor de Licitações e Compras 

 

 

 

 Página 3 
 

dados por meio de mídias móveis quando solicitada pelo cliente ou após o encerramento de contra-

to. O prazo para a CONTRATADA entregar os dados é de 30 dias após a solicitação do CONTRA-

TANTE. 

 

Parágrafo Quarto. É de responsabilidade do CONTRATANTE, toda a inclusão de dados, or-

ganização do cadastro e produtos, entre outros, ficando por responsabilidade da CONTRATADA a 

parte tecnológica da solução e da infraestrutura quando em ambiente datacenter CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quinto. Informações confidenciais significam os dados confidenciais ou as infor-

mações desenvolvidas ou adquiridas pelas partes, bem como qualquer termo ou condição prevista 

no mesmo e, cuja divulgação, é vedada taxativamente, com exceção em caso de expressa exigên-

cia legal ou judicial.  

 

Parágrafo Sexto.  A obrigação de sigilo pelas partes não cessará, mesmo ocorrendo à res-

cisão ou extinção deste instrumento. As Partes obrigam-se a instruir seus empregados e prepostos 

a respeito das disposições referentes à confidencialidade, as quais deverão ser observadas mesmo 

após o término ou cancelamento do contrato, nos termos desta cláusula. 

 

Parágrafo Sétimo.  Fica desde já autorizada a inclusão do nome do CONTRATANTE no 

portfólio da CONTRATADA, bem como o uso de sua imagem, com o fim exclusivamente comercial 

e, a título gratuito nos canais de comunicação infra citados: sites, catálogos e propostas. 

 

Parágrafo Oitavo.  É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização 

de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciá-

rios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, ou de qualquer espécie de 

subempreitada, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO  

Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 

 I - Pelo CONTRATANTE, quando: 

  - Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pelo CONTRATADO das cláusulas, do pre-

sente Contrato. 
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  - Da não prestação do serviço, pelo CONTRATADO, sem justa causa ou prévia comunicação a 

autoridade competente; 

                      - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

                       - Praticar o CONTRATADO, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE. 

                                                                         

        II - Pelo CONTRATADO, quando: 

  - O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injustificada 

de pagamento; 

- Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa fama; 

 - O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legítima 

defesa, própria ou de outrem. 

       

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de desacordo 

entre as partes e no descumprimento do mesmo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 

  A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá à Secretária 

da Pasta, na pessoa da Sra Silvana Lima Brizola, ou pessoa designada por ela, que acompanhará 

o serviço prestado. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da 

Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.           

 

 CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS 

 O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-

ções, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato. 
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Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em três vias de igual teor e 

forma que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas tes-

temunhas.                               

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                         Tavares, 12 de abril de 2019 

 

 

PITFALL SISTEMAS LTDA- ME                                                 GARDEL MACHADO DE ARAÚJO                            

CONTRATADO                                                             Prefeito Municipal  

                                                                CONTRATANTE 

                                     

                               

SILVANA LIMA BRIZOLA    

Secretaria Municipal de Trabalho, Ação Social, Habitação e Cidadania 

        

 

 

Examinado e Aprovado 

Guilherme Oliveira Costa 

OAB/RS 87415 

Procurador Jurídico 

 

Testemunhas:   

 

   

1- Milca Souza do Nascimento                                             2-Ângela Marilene Brum da Silva 

    CPF n°039.129.710-48.                                          CPF nº 555.891.110-72

               

                                                                                                                        

 

                                                                                                      


