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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021 

 
 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-

ZADOS NO FORNECIMENTO DE LICEN-

ÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁ-

TICA, PARA GESTÃO PÚBLICA, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU) E A 

EMPRESA SISTEMAS INTELIGENTES E 

AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA (SIAP 

INFORMÁTICA), CONSOANTE AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 34.887.935/0001-53, 

sediada à Av. Manoel Félix de Farias nº. 174 – Bairro Centro – Vitória do Xingu/PA, doravante 

simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. MÁRCIO VIANA 

ROCHA, Prefeito Municipal. 

 

CONTRATADA 

 

A empresa SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA (SIAP 

INFORMÁTICA), pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 

19.166.632/0001-58, com sede na Avenida Conselheiro Furtado nº. 2865 – Sala 2002, Bairro 

Cremação, na cidade de Belém, estado do Pará CEP: 66.063-060, E-mail: 

siap@siapinformatica.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo 

seu representante Legal Sr. MANOEL ALVES DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, empresário, 

portador da Carteira de Identidade nº. 96002496130 SSP/CE e CPF: 699.650.993-91, residente e 

domiciliado na Rua dos Piriquis nº. 3045 – Ed. Ilha de Mauí, Apto. 2403, Bairro Cremação, na cidade 

de Belem, estado do Pará, CEP: 66.040-045. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e 

devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2021, pactuar o presente instrumento contratual 
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sujeitando-se as partes aos comandos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nas cláusulas que 

aceitam e mutuamente se outorgam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1 - Constitui-se como objeto deste a contratação de empresa para a prestação de serviços 

especializados no fornecimento de licença de uso de sistema de informática, para gestão pública, para 

atender às necessidades do Departamento de Recursos Humanos do Município de Vitória do Xingu 

(Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu), nos módulos informados a seguir: 

 

1.1.1 - Recursos Humanos (Folha de Pagamento) com Portal do Servidor e Transparência 

Pública de dados prevista pela Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei 

nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE: 

 

2.1 - A CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão administrativa 

que sejam praticados e informados para processamento dos dados, limitando-se à CONTRATADA 

a responsabilidade técnica dos sistemas ora contratados. 

 

2.2 - A CONTRATADA não será responsável por perdas e danos que venham causar à 

CONTRATANTE ocorrido pela má operacionalização dos sistemas ou por casos fortuitos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

 

3.1 - São obrigações da CONTRATADA: 

 

3.1.1 - Realizar os serviços previstos nos anexos deste contrato; 

3.1.2 -  Manter a CONTRATANTE informada de novas alterações e implementações nos 

sistemas de informática. 

3.1.3 - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações. 

 

3.2 - São obrigações da CONTRATANTE: 

 

3.2.1 - Observar as condições discriminadas na cláusula segunda deste contrato; 

3.2.2 - Realizar os pagamentos à CONTRATADA nas condições e datas previstas neste 

contrato; 

3.2.3 - Indicar pessoal para acompanhar a implantação dos sistemas de informática e 

posteriormente assumir a sua execução, ou seja, desempenhar as atividades de preparação e 

digitação dos dados necessários para alcançar os objetivos a que os sistemas se propõem; 

3.2.4 - Manter cópia de segurança dos dados dos sistemas, através de procedimento 

denominado “ backup”. 
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CLÁUSULA QUARTA – VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES: 

 

4.1 - A CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$: 1.740,00 (Mil Setecentos e Quarenta Reais), 

referente ao aluguel (licença de uso) dos módulos definidos no anexo I, totalizado o valor global de 

R$: 20.880,00 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta Reais). 
 

4.2 - O pagamento pela realização dos serviços será realizado mensalmente e efetuado até o 5º 

(quinto) dia do mês de referência. 

§ 1º. Caso a data do pagamento prevista contratualmente, coincida com feriados ou dias não 

úteis, fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. 

 

§ 2º. Caso haja morte ou incapacidade civil dos sócios da CONTRATADA, seus sucessores 

ou representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.  

 

4.3 - Todas as despesas com deslocamento (incluindo-se passagens, alimentação e hospedagem), fora 

do período previamente agendado para a realização dos serviços, em caráter de urgência deverão ser 

custeados pela CONTRATANTE.  

 

4.4 - Para que o pagamento seja efetuado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

apresentar com pelo menos 03 (três) dias de antecedência: 

 

4.4.1 - O Recibo de pagamento pelos serviços prestados; e 

 

4.4.2 - A Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável da Unidade recebera do serviço. 

 

4.4.3 – Deverá acompanhar a Nota Fiscal todas as Certidões de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista.  

 

4.5 - A locação de uso dos sistemas de informática, que serão arrendados pela CONTRATADA, não 

constituirá qualquer transferência de propriedade dos SOFTWARES, os quais pertencem, com 

exclusividade à CONTRATADA, sendo vedado à CONTRATANTE vender, transferir, emprestar, 

ceder, alienar, reproduzir, copiar, gravar ou onerar de qualquer forma, no todo ou em parte, os 

sistemas.  

 

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA DE SATISFAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

 

5.1 - A CONTRATADA garante o funcionamento dos sistemas ora contratados, desde que o mesmo 

seja utilizado de acordo com as instruções e limites constantes nos respectivos sistemas, 

comprometendo-se a trocar, sem nada ter que pagar pela CONTRATANTE, a mídia eletrônica de 

instalação do sistema, em face de defeito técnico do mesmo, ou anormalidade comprovada no próprio 

sistema. 

 

5.2 - Nos casos em que a CONTRATANTE use indevidamente os sistemas e estes passem a 

apresentar defeitos motivados por interferências de terceiros, a CONTRATADA cobrará à parte 

pelos serviços extras de reinstalação e/ou recuperação de dados danificados. 
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5.3 - A CONTRATADA não se responsabiliza por danos causados ao sistema por “vírus” de 

computador, falhas de energia elétrica, ar condicionado, elementos radioativos, poluentes ou outros 

assemelhados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS: 

 

6.1 - As modificações nos sistemas de natureza legal, fiscal, tributário, serão implementadas em 

prazos compatíveis com os determinados pelas normas pertinentes e de acordo com a complexidade 

de serem executadas. A CONTRATADA indicará soluções alternativas para atender às exigências 

da Lei, caso não haja tempo para a implementação das modificações legais, entre a divulgação e o 

início de vigência da mesma, até que os sistemas sejam atualizados. 

 

6.2 - As melhorias e novas funções introduzidas nos sistemas, serão distribuídas toda vez que a 

CONTRATADA as concluir, visando beneficiar à CONTRATANTE sempre com a última versão 

dos sistemas. Cabe à CONTRATANTE adotar (atualizar) esta versão no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de seu envio, caso contrário, a CONTRATADA não mais estará obrigada a fornecer suporte à 

versão antiga a não ser a garantia de funcionamento prevista na cláusula sexta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE: 

 

7.1 - A CONTRATADA coloca à disposição da CONTRATANTE, durante a vigência deste 

contrato, os serviços de suporte que consistem em apoio e orientação técnica na utilização dos 

sistemas. 

  

7.2 - Os serviços de suporte dos sistemas incluem: informativos, suporte via internet, suporte via site 

da empresa a ser contratada, suporte telefônico e treinamentos na sede da CONTRATADA, bem 

como a garantia de esclarecimentos de dúvidas através de telefone, fax, e-mail ou correios e será 

prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.  

 

7.3 - Para validade do atendimento pelo Suporte Técnico, em acordo com este contrato, a 

CONTRATANTE deverá:  

 

a) consultar à CONTRATADA somente através das pessoas que foram treinadas para a 

utilização dos sistemas;  

 

b) comunicar à CONTRATADA, com detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou 

pendências relativas ao software, fazendo tal comunicação por escrito quando a relevância do 

problema e as circunstâncias assim o exigirem. 

 

7.4 - Não estão incluídos nesses serviços de suporte e serão cobrados à parte, mediante orçamento 

prévio, quaisquer serviços profissionais extras como por exemplo: instalação de redes físicas de 

computadores; análise de estrutura administrativa da CONTRATANTE; levantamento de soluções 

especiais e orientação na escolha de equipamentos; licença de uso de sistemas de acesso remotos; 

reimplantação de software; atendimento técnico extra na sede da CONTRATANTE; importação de 

base de dados; digitação de dados; treinamentos extras; customização; recuperação de dados; 

correções de erros provenientes de operações e uso indevido dos sistemas; recuperação de arquivos 

de dados provocados por erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, e instalação 

elétrica; serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos; serviço de 
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retreinamento ou treinamento de outras pessoas, além das que foram designadas para o treinamento 

inicial. 

 

7.5 - Caso o serviço extra a ser realizado seja fora da sede da CONTRATADA ficará a cargo da 

CONTRATANTE as seguintes despesas, além dos preços adicionais a serem pactuados entre as 

partes: alimentação, transporte e estadia, conforme condições constantes dos anexos.  

 

7.6 - A CONTRATADA poderá firmar um contrato específico com a CONTRATANTE de 

prestação de serviços profissionais, ou através de aditivo a este, com a finalidade de atender às normas 

que vierem a ser negociadas na oportunidade serviços extras constantes do subitem 8.4, ou indicar 

empresa(s) especializada(s) no ramo de serviços de informática, com que a CONTRATANTE 

negociará os serviços profissionais que necessitar. 

 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

8.1 - O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser estendido (prorrogado) pelo 

prazo de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. Entretanto, 

se qualquer das partes deseje rescindi-lo de pleno direito, deverá pagar o valor correspondente a 2 

(duas) vezes o valor mensal previsto na cláusula quarta a título de multa contratual. 

 

8.2 - Após um ano de vigência do presente contrato, qualquer das partes poderá, a qualquer momento, 

sugerir a renegociação dos preços, com base em comprovada defasagem para mais ou para menos, 

tendo em vista custos ou condições praticadas no mercado. 

 

8.3 - O valor total estipulado no item 4.1 da cláusula anterior poderá ser reajustado anualmente, de 

acordo com a variação do IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas, ou por outro índice oficial que venha refletir a variação da inflação do período, a 

partir do primeiro mês após a assinatura do presente contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

9.1 - As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelo orçamento fixado na Lei 

Orçamentária anual vigente na seguinte dotação orçamentária: 

 
ÓRGÃO 10 – Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1004 – Secretaria Municpal de Administração 

PROGRAMA 04 122 0005 2.005 - Manutenção e Modernização da Secretaria 

Municipal de Administração 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

10.1 - A Contratante designará um fiscal do contrato para acompanhamento e fiscalização da sua 

execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

10.2 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo 

quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo 
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máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

10.3 - É direito da fiscalização rejeitar quaisquer fornecimentos quando entender que a sua execução 

está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados. 
 

10.4 - Fica designado o servidor: MICHELE DE JESUS SOUSA, Matrícula: 0409879, para exercer 

a função de fiscal responsável e o servidor: NIARA MARIA DE SOUSA MARQUES, Matrícula: 

0409246, para exercer a função de fiscal substituto, ambos pela Portaria nº 019/2021, para representar 

a Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, 

nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

11.1 - O inadimplemento ou inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

garantida a prévia defesa, ficando estipulado: 

11.1.1 - Advertência; 

 

11.1.2 - Multa de 1,0% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações 

assumidas, incidentes sobre o valor do Contrato, até o 10º (décimo) dia; 

 

11.1.3 - Multa de 2,0% (dois por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações 

assumidas, incidentes sobre o valor do Contrato, após o 10º (décimo) dia. 

 

11.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração, no prazo de até 02 (dois) anos. 

 

11.1.5 - Ser declarada inidônea para licitar e 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 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada. 

 

11.2 - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontada do pagamento 

devido pela Administração ou, quando for o caso, cobrado judicialmente; 

 

11.3 - As sanções previstas nos itens “11.1.1”, “11.1.4” e “11.1.5” desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as previstas nos itens “11.1.2” e “11.1.3”, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de sua 

notificação; 

 

11.4 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 

o atraso na prestação dos serviços for devidamente justificado pela Contratada e aceito pela 

Contratante que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 

 

12.1 - Caberá rescisão de contrato, de pleno direito, por declaração expressa da Contratante, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos no artigo 78, incisos 

I a XII, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA qualquer 

indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo 

administrativo regular. 

 

12.2 - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: 

 

13.1 - A publicação resumida deste contrato, no mural localizado no Hall de entrada da Prefeitura 

Municipal de Vitória do Xingu, na forma do Parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº. 8.666/93, no 

Diário Oficial do Município, no Diário Oficial do Estado, no Jornal de Grande Circulação e no site 

oficial da Prefeitura de Vitória do Xingu – www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, condição indispensável 

para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, até o quinto dia seguinte a sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 – Toda solicitação da CONTRATADA deve ser efetuada em forma escrita e encaminhada à 

CONTRATANTE, facultando-se a realização de chamados via telefone e atendidos via telessuporte 

urgente, os quais deverão, entretanto, ser formalizados por escrito em um prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas após a realização do pedido verbal.  

 

14.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da 

solicitação, para informar à CONTRATANTE acerca dos recursos e prazos necessários para a 

execução dos trabalhos. 

 

14.3 – A manutenção evolutiva, que não está incluída nos serviços constantes da cláusula oitava deste 

contrato e será cobrada à parte mediante aprovação de orçamento, caso solicitado pela 

CONTRATANTE, abrangerá implementações e intervenções para introduzir melhorias, 

aperfeiçoamento, como novos módulos acessórios, novas funções, telas ou relatório e inclusão de 

novos atributos ou dados não contemplados originalmente pelo sistema, bem como a integração de 

módulos com outros sistemas através de APIs - Application Programming Interface (Interface de 

Programação de Aplicativos) a serem desenvolvidas pela CONTRATADA. 

 

14.4 – Também é parte integrante deste contrato, o anexo II, que trata sobre o Termo de Uso dos 

Sistemas contratados. 

 

14.5 – Os casos omissos nesse instrumento contratual serão resolvidos nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93, e suas alterações e posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

 

15.1 - As partes elegem o foro da Cidade de Vitória do Xingu, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o 

qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos representantes das partes, na presença de 

02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma. 

 

Vitória do Xingu/PA, 20 de janeiro de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

MÁRCIO VIANA ROCHA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA 

CONTRATADA 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1 - _______________________________________  CPF: ____________________________ 

 

 

2 - _______________________________________  CPF: ____________________________ 
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