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CONTRATO Nº 2021.019.00-PE/PMR-PE/SEMECD -SRP 
 
Processo Administrativo Nº 019/2021-PE/SEMECD 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 019/2021-PE/SEMECD -SRP 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS, com CNPJ/MF. 

N° 06.074.086.0001-83, com sede na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº. 848, Centro, neste 

município de Rurópolis/PA. Neste ato representado por seu Titular o Sr. JURANDIR FERREIRA 

VIEIRA, brasileiro, casado, portador do CPF Nº. 291.980.202-00 Carteira Identidade Nº. 1777938 

SEGUP/PA, residente e domiciliado neste município, RURÓPOLIS, doravante denominada 

CONTRATANTE, e o (a) A M ABUCATER DE SANTANA ME inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 

13.619.970/0001-11, sediado(a) na Avenida São Sebastião nº979,bairro Santa Clara em 

SANTARÉM-PA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

ANDERSON MARIO ABUCATER DE SANTANA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

1139496440, expedida pela (o)MEX/PE, e CPF nº 721.953.551-15, tendo em vista o que consta 

em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 019/2021-

PE/SEMECD -SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. As partes acima 

qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para entrega dos bens descritos na Cláusula 

primeira deste Termo, a serem entregues parceladamente, objeto do Processo Licitatório 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 019/2021-PE/SEMECD -SRP, autorizado mediante Termo de 

Homologação constante nos autos do referido processo, mediante os termos e condições a 

seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO PARA POSSÍVEL FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR 

PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE A FIM DE 

ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA,  conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 

proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto:  

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SISTEMAS/MÓDULOS 
QUANT. 
MESES 

DETALHAMENTO 
DO PREÇO 

MENSAL QUANT. 
ALUNO 

V.MENSAL 
VALOR 
TOTAL 
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1 
Gestão Acadêmica 
(web-online/desktop-
offline) 

12 6.260  2.378,80 28.545,60 

2 
Portal de Matrículas 
Online (web-online) 

12 6.260  500,80 6.009,60 

3 
Diário de Classe (web-
online/mobile-offline) 

12 6.260  500,80 6.009,60 

4 
Portal do Aluno (web-
online/mobile-online) 

12 6.260 500,80 6.009,60 

5 
Gestão Pedagógica 
(web-online) 

12 6.260  1.377,20 16.526,40 

6 

Avaliação de 
Desempenho 
Educacional (web-
online) 

12 6.260  13.772,00 165.264,00 

7 
Gestão de Lotação e 
Recursos Humanos 
(web-online) 

12 6.260 1.252,00 15.024,00 

8 
Gestão de Avaliação 
Funcional (web-online) 

12 6.260  1.252,00 15.024,00 

9 
Gestão de Transporte 
Escolar (web-online) 

12 6.260  1.252,00 15.024,00 

10 
Gestão de Merenda 
Escolar (web-online) 

12 6.260  1.252,00 15.024,00 

11 
Gestão de 
Almoxarifado (web-
online) 

12 6.260  1.244,10 14.929,20 

VALOR DO LOTE  303.390,00 

LOTE 02 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO 

UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de 
Gestão Acadêmica 
(web-online/desktop-
offline), Portal de 

Treinando 1 6.000,00 6.000,00 
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Matrículas Online (web-
online), Diário de 
Classe (web-
online/mobile-offline), 
Portal do Aluno (web-
online). 

2 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de 
Gestão Pedagógica 
(web-online). 

Treinando 1 3.000,00 3.000,00 

3 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de 
Gerenciamento de 
Avaliações 
Educacionais (web-
online) com 
capacitação de 
“professores 
multiplicadores” para 
elaboração e revisão de 
itens, elaboração de 
avaliações internas, 
externas e simulados, 
impressão de provas e 
gabaritos, correção de 
provas, leitura e 
interpretação de 
resultados. 

Treinando 1 3.000,00 3.000,00 

4 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de. 
Lotação e Recursos 
Humanos (web-online) 

Treinando 1 3.000,00 3.000,00 
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5 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de 
Gestão de Transporte 
Escolar (web-online). 

Treinando 1 3.000,00 3.000,00 

6 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de 
Gestão de Merenda 
Escolar (web-online). 

Treinando 1 3.000,00  3.000,00 

7 

Serviços técnicos 
especializados de 
capacitação de 
servidores para a 
correta utilização dos 
sistemas/módulos de. 
Gestão de 
Almoxarifado (web-
online). 

Treinando 1 3.000,00  3.000,00 

VALOR DO LOTE  24.000,00 

LOTE 03 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 

CONVERSÃO DE 
DADOS. 

UNID. QUANT. V.UNIT 
VALOR 

TOTAL 

1 

Serviço de conversão 
de dados legado 
referente aos anos 
letivos de 2010 à 2021 
conforme itens 
abaixo; 1 - Cadastro de 
65 Escolas no padrão 
do educacenso, mais 
os dados adicionais 
específicos do 
município; 2 - Dados 

SERV. 1 5.100,00 5.100,00 
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históricos da 
movimentação das 
Escolas dos anos 
letivos de 2010 à 2021 
no padrão do 
educacenso mais 
dados adicionais 
específicos do 
município; 3 - Cadastro 
de Funcionários no 
padrão do educacenso, 
mais os dados 
adicionais relativos as 
informações 
contratuais e a carreira 
dos funcionários (Nivel, 
Classe e Referência); 4 
- Dados da 
movimentação da vida 
funcional dos 
servidores, tais como, 
licenças, atestados, 
lotação, cedência, com 
início e fim das 
referidas 
movimentações e carga 
horaria para as 
movimentações de 
lotação; 5 - Cadastro do 
Alunos no padrão do 
educacenso, mais os 
dados adicionais 
específicos do 
município; 6 - Dados da 
movimentação das 
matriculas dos alunos 
referente aos alunos 
letivos de 2010 à 2021 
no padrão do 
educacenso mais 
dados adicionais 
específicos do 
município; 7 - Cadastro 
de Turmas no padrão 
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do educacenso, mais 
os dados adicionais 
específicos do 
município; 8 - 
Vinculação dos 
componentes 
curriculares, docentes 
titulares e docentes 
substitutos, quantidade 
de aulas anuais e carga 
horária mensal e anual; 
9 - Vinculação dos 
auxiliares de turmas, no 
padrão do eduacenso e 
quantidade de aulas 
aunais e carga horaria, 
mensal e anual;  10 - 
Vinculação dos alunos 
matriculados nas 
turmas, no padrão do 
educacenso mais os 
dados adicionais 
específicos do 
município; 11 - Dados 
de frequências, notas, 
conceitos, pareceres e 
acompanhamento 
extracurriculares com 
os seus respectivos 
resultados finais de 
todas as matriculas de 
todas as escolas 
referentes aos alunos 
letivos de 2010 à 2021; 
12 - Históricos 
Escolares dos anos 
letivos de 2010 à 2021 
no padrão do município 
mais dados adicionais 
específicos do 
município 

VALOR DO LOTE   5.100,00 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O Contrato tem a vigência iniciado em 19/04/2021 e, extinguindo-se em 19/04/2022, de 

acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2.1. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de 

inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 332.490,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil 

Quatrocentos e Noventa Reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do exercício de 2021. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.005 2.023- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMECD 
33.90.39.00-OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária 

vigente. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1.   O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em 
conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser apresentada na sessão pública do 
processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação. 
5.2. Caso os dados bancários não sejam informados na sessão, junto a proposta, conforme 
mencionado no edital, esta ausência não implicará na desclassificação da licitante. 
5.3. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova 
conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que 
seja realizado o pagamento. 
5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

VALOR TOTAL DOS LOTES   332.490,00 
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para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
5.6. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias, haja vista 
que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da 
Prefeitura Municipal e Órgãos participantes. 
5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
5.8. Antes de cada pagamento à contratada obrigada a apresentar as certidões: Federal, 
Estadual, Municipal e Trabalhista, para confirmar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital. 
5.9. Constatando-se, junto a licitante, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 
5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 
5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada que não comprove 
sua regularidade através das Certidões: Federal, Estadual, Municipal, CRF-FGTS e Trabalhista. 
5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
5.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
5.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
22 VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I (6/100)  
I=0,00016438 
I=(IX) 
= 365TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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5.16. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ, com 
validade de um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular 
responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado 
digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s). 
5.17. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular 
responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente. 
5.18. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas no Termo de Referência – 
Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo II, ambos deste Edital. 
5.19. O pagamento será efetuado em conta bancaria da empresa fornecedora dos serviços, 
identificada abaixo: 
RAZÃO SOCIAL: A M ABUCATER DE SANTANA - ME 
CNPJ: 13.619.970/0001-11 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL   
AGÊNCIA: 130-9 
CONTA CORRENTE: 110842-5 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas;  
6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  
6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar  
6.6.  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
6.7.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor.  
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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7.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue diretamente na sede da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis de segunda-feira a sexta-feira, no horário 

compreendido entre as 08h30min e 17h30min. O prazo máximo para entrega do objeto é de 05 

(cinco) dias úteis, contados após receber a Autorização de Fornecimento. 

7.2 O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações. A verificação da conformidade correrá no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e 

qualitativa, o objeto será recebido, mediante atesto na Nota Fiscal, com a consequente aceitação. 

A entrega do objeto será feita parceladamente/bimestral, conforme descrito neste Termo de 

referência e caso haja necessidade por meio da contratante. 

 

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

8.1 Somente será permitido a instalação do sistema conforme se estiver em conformidade o 
quadro de necessidade do Termo de Referência. 
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.Garantir a evolução do sistema por intermédio de novas versões, visando atualizações 

tecnológicas, adequações à legislação e alterações solicitadas, buscando o aperfeiçoamento 

constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE; 

9.2.Tornar disponíveis à CONTRATANTE, releases atualizados da versão do produto sempre 

que ocorrer necessidade de correções ou de adaptações legais que não impliquem em 

mudanças estruturais, em arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou 

novos relatórios; 

9.3.Fornecer assessoria para investigar possível utilização do sistema para prática de qualquer 

tipo de fraude, visando identificar os responsáveis, ou auxiliando na sua identificação através de 

seus técnicos. 

9.4.Executar integralmente o objeto a ser licitado, conforme especificações constantes do termo 

de referência e da legislação em vigor; 

9.5.Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, incluindo 

despesas de transporte e seguro, ocorrerá por conta da contratada, desde o início até seu 

término, bem como os encargos inerentes a completa execução de seu objeto; 

9.6.Fornecer toda e qualquer informação referente aos os serviços prestados neste contrato 

quando solicitada pela CONTRATANTE; 

9.7.Garantir a segurança e o sigilo das informações, advindas de seu sistema, sob pena de 

serem aplicadas sanções civis, penais e administrativas, salvo para as informações que de 

acordo com a lei de acesso a informação ou por interesse da CONTRATADA são públicas; 

9.8.Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

9.9.Indicar formalmente, representante para relacionar-se com o responsável pela execução do 

objeto desta licitação; 
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9.10.Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem à 

CONTRANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, 

independentemente de culpa ou dolo, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 

cabíveis, e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

9.11Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e 

subcontratados necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com 

experiência compatível com a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder por 

todos os custos de verbas trabalhistas e encargos sociais e fiscais previstos na legislação 

vigente, sem qualquer solidariedade à CONTRATANTE; 

Disponibilizar o acesso aos sistemas/módulos ofertados sem limitação de número de usuários e 

número de terminais de acesso; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da licitante contratada nas 

dependências dos órgãos ou entidades da CONTRATANTE; 

10.2.Disponibilizar equipe técnica capacitada para gerar informações necessárias para o bom 

andamento da prestação dos serviços; 

10.3.Disponibilizar Analista de Tecnologia da Informação para ajudar a coordenar os processos 

de implantação e treinamento dos softwares, assim como a plena execução dos serviços a serem 

prestados; 

10.4.Indicar um TÉCNICO DE REFERÊNCIA do seu quadro de servidores com formação em 

uma das áreas de tecnologia da informação e/ou diretor(a) de departamento para cada 50 

usuários dos sistemas/módulos para ser(em) capacitado(s) a prestar o suporte técnico local, 

solucionando dúvidas legais (regras definidas em legislação própria ou de órgãos de superiores 

de controle), técnicas, operacionais, administrativas, pedagógicas e/ou problemas de 

infraestrutura de hardware, software e licenças de uso de responsabilidade da CONTRATADA, 

atendendo assim os princípios da economicidade e da eficiência pública; 

10.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

CONTRATADA; 

10.6.Comunicar a licitante contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos 

serviços ou na utilização dos sistemas/módulos formalmente através do sistema de registro de 

chamados; 

10.7.Designar um responsável pela gestão do contrato; 

10.8.Usar os sistemas/módulos somente dentro das normas e condições estabelecidas neste 

termo de referência e contrato de prestação de serviço durante a vigência do mesmo; 

10.9.Disponibilizar equipamento/plataforma de hardware e software de origem idônea que 

possibilite a instalação e/ou utilização dos sistemas/módulos objetos do presente termo de 

referência, bem como, mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação e/ou utilização 

de novas versões dos sistemas/módulos que vierem a ser lançadas. 

10.10.Fiscalizar os serviços objeto do presente termo ficando a cargo do responsável indicado 

para a gestão do contrato oriundo deste termo de referência, em nenhuma hipótese eximirá a 
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licitante CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como sobre danos 

materiais ou pessoais que forem causados à contratante, seja por atos ou omissões da firma, de 

seu pessoal técnico ou preposto. 

Disponibilizar local climatizado com Datashow, internet, sonorização, água e café para realizado 

dos treinamentos para os usuários e técnicos de referência; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão 

Eletrônico n°. 019/2021SEMECD-PE-SRP. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

das sanções aplicáveis.  

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato.  

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:  

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.5.3. Indenizações e multas. 

 

13. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 Os sistemas/módulos nas versões offline/desktop devem ser executados em plataforma 

operacional Windows 7 ou superior e nas versões online/web em qualquer outra plataforma 

através de nó mínimo de um dos navegadores de internet ativos no mercado, compatível com 

sua versão mais atual 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA:  

134.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

134.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;  
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14.1.3. É vedada a SUBCONTRATAÇÃO parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o 

CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da cidade de Rurópolis/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Rurópolis (PA),19 de Abril de 2021. 

 

 
 

 
 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

CNPJ (MF) 06.074.086/0001-83 
CONTRATANTE 

 ANDERSON MARIO ABUCATER DE 
SANTANA 

CPF Nº 721.953.551-15 
A M ABUCATER DE SANTANA ME 

CNPJ (MF) 13.619.970/0001-11 
CONTRATADA 

 
 
 

 
 

 
Testemunhas: 
 
1.  ___________ 
 
 
2.  ___________ 
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