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CONTRATO Nº 20180128 

I - DAS PARTES 

CONTRATANTE: O Município de Pacajá, através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ-MF, Nº 28.533.284/0001-09, 

denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pela Sr.ª MARIA EDNEIDE BARRETO DA 

SILVA, Sec. Municipal, brasileira, casada, portadora do CPF nº 658.128.402-53, residente à Avenida Jeová Carvalho, nº 51, 

Bairro Novo Horizonte, Cep 68.485-000 - Pacajá-Pará. 

CONTRATADO: RODRIGUES & MELO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

14.663.094/0001-93, com sede na Avenida Pedro Alvares Cabral, 5220 - 1º andar, bairro Sacramenta, de agora em diante  

denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ISMAEL DA LUZ CORRÊA, residente na Rua Quadra 02, 

(CJ Tauri), nº 51, bairro Icui Guarajá, portador do CPF nº 790.661.192-68. 

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 032/2018-09, na modalidade Pregão Presencial, pactuar o 

presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - 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 POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM 

ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, 

INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS LEGADO, TREINAMENTO, 

SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS. 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO. 
UNIDADE QUANT. 

PREÇO  

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

 TOTAL R$ 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para a 

correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão Acadêmica & 

Pedagógica (web/desktop), Matrículas Online – Portal de Matrículas 

(web), Diário de Classe (web/desktop), Diário/Portal do 

Aluno/Responsável (web). 

TREINANDO 03 500,00 1.500,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

PREÇO MENSAL 

 R$ 

PREÇO TOTAL 

 R$ 

01 Gestão Acadêmica & Pedagógica (web/desktop) 

ALUNO 11.800 0,35 4.130,00 49.560,00 

02 Matrículas Online – Portal de Matrículas (web) 

03 Diário de Classe (web/desktop) 

04 Diário/Portal do Aluno/Responsável (web) 

05 Lotação e Recursos Humanos (web) FUNC. 940 0,70 658,00 7.896,00 

06 Gestão de Frota & Transporte Escolar (web) UND 25 20,00 500,00 6.000,00 

07 Gestão de Almoxarifado (web) FUNC. 02 350,00 700,00 8.400,00 

VALOR GLOBAL (A) – R$: 71.856,00 
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Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para a 

correta utilização dos sistemas/módulos de. Lotação e Recursos 

Humanos (web), Gestão de Frota & Transporte Escolar (web) e 

Gestão. 

TREINANDO 02 500,00 1.000,00 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para a 

correta utilização dos sistemas/módulos de. Gestão de Almoxarifado 

(web). 

TREINANDO 02 500,00 1.000,00 

VALOR GLOBAL (B) – R$: 3.500,00 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS. UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

Serviço de conversão de dados legado referente aos anos letivos  conforme itens abaixo; 

A. Cadastro de todas as escolas no padrão do educacenso, mais os dados adicionais 

específicos do município; 

B. Dados históricos da movimentação das Escolas dos anos letivos conforme necessidade da 

SEMED, no padrão do educacenso mais dados adicionais específicos do município; 

C. Cadastro de Funcionários no padrão do educacenso, mais os dados adicionais relativos as 

informações contratuais e a carreira dos funcionários (Nivel, Classe e Referência); 

D. 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; 

E. Cadastro do Alunos no padrão do educacenso, mais os dados adicionais específicos do 

município; 

F. Dados da movimentação das matriculas dos alunos referente aos alunos letivos conforme a 

necessidade da SEMED, no padrão do educacenso mais dados adicionais específicos do 

município; 

G. Cadastro de Turmas no padrão do educacenso, mais os dados adicionais específicos do 

município; 

H. Vinculação dos componentes curriculares, docentes titulares e docentes substitutos, 

quantidade de aulas anuais e carga horária mensal e anual;  

I. Vinculação dos auxiliares de turmas, no padrão do eduacenso e quantidade de aulas aunais 

e carga horaria, mensal e anual; 

J. Vinculação dos alunos matriculados nas turmas, no padrão do educacenso mais os dados 

adicionais específicos do município; 

K. 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 conforme necessidade da SEMED;  

L. Históricos Escolares dos anos letivos conforme necessidade da SEMED no padrão do 

município mais dados adicionais específicos do município 

SERV. 1 5.000,00 5.000,00 

VALOR GLOBAL (C) – R$: 5.000,00 

VALOR GLOBAL (A+B+C) = 80.356,00 (OITENTA MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Pregão presencial - Lei 10.520/02, art. 1º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual; 

3.2. Atender somente mediante autorização do responsável pelo setor de compras da CONTRATANTE; 

3.3. O prazo para a disponibilização dos sistemas/módulos contratados e pleno funcionamento dos mesmos será de 15 dias 

corridos a partir da entrega de todos os dados solicitados pela licitante vencedora para parametrização do sistema, que deverão 

ser solicitados formalmente em até dois dias úteis após a assinatura do contrato de prestação de serviço; 
 

3.4 - A contratada contratada deverá realizar treinamento para todos os usuários da CONTRATANTE custeado às suas 

expensas. As turmas deverão ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 30 (trinta) participantes e serão definidas pela 

CONTRATANTE, bem como, datas, locais e horários; 
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3.5 - O treinamento deverá ser composto pela capacitação dos servidores para o manuseio dos sistemas/módulos de suas 

competências, além de diagnosticar e prestar suporte na otimização dos procedimentos e ações; 
 

3.6 - A Contratada deverá indicar um técnico do seu quadro de funcionários como canal de contato direto da CONTRATANTE 

a fim de facilitar e agilizar a comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 
 

3.7 - A contratada deverá executar somente os serviços que atendam integralmente às características e especificações 

consignadas neste termo contrtaual. 
 

3.8 - Caso fique constatada a irregularidade na execução dos serviços, a CONTRATADA após comunicação pela Comissão 

Permanente de Recebimento de MATERIAIS, deverá saná-la IMEDIATAMENTE.  
 

3.9 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será suspenso e considerado o 

fornecimento em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 

sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

3.10 - OS SERVIÇOS, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à correção, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, 

má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade 

que comprometam a integridade do produto.  

 

3.11 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação 

própria:  
  

  a) especificação do objeto conforme descrição no contrato;  

  b) número da licitação, do contrato e/ou número do Convênio; 

     c) marca e o nome comercial;  

                           d) dados bancários para  efeito de pagamento. 

 

3.12.  A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, Transporte e 

todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

 

3.13. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a 

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.14.  Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas 

concernentes ao objeto contratual; 

3.15. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com 

relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato; 

3.17. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.18. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 

decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos 

casos que exigem providências corretivas; 
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4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

4.5. A fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e fiscalizado pelo Sr. ADEMIL HENRIQUE DA 

CUNHA FILHO, inscrito no CPF nº 920.847.881-53, designado pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a ele: 

 

a) emitir as requisições para início do fornecimento do objeto deste contrato. 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 

andamento do fornecimento. 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA. 

d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial 

aplicação de sanções ou revisão do contrato. 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência 

sua relativa às obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 29 de junho de 2018, extinguindo-se em 29 de junho de 2019, 

podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser 

solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 

comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto 

deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 -    Advertência; 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 

contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma 

das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar 

conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a 

prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
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7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por 

escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, 

e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 80.356,00 (oitenta mil e trezentos e cinquenta e seis reais), a ser pago no prazo 

de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços 

efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade 

com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação orçamentária 

Exercício 2018 Atividade 0407.123610231.2.027 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, ficando o saldo pertinente aos demais 

exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse 

da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições 

de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de PACAJÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não 

sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 

(duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas 

abaixo. 

                                                                                                                                              Pacajá – Pará, 29 de junho de 2018. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ 

CNPJ-MF, Nº 28.533.284/0001-09 

CONTRATANTE 

 

RODRIGUES & MELO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, 

CNPJ nº 14.663.094/0001-93 

    CONTRATADO(A) 

 

Testemunhas: 

1.________________________________                                               2.________________________________ 
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