CONTRATO Nº 84/2016
Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o
MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILI TREBIEN, doravante simplesmente denominado de
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 04.311.157/0001-99, estabelecida na Avenida Pernambuco, nº 1328, salas 201 e 206, Município
de PORTO ALEGRE/RS, Cep: 90.240-001 neste ato representada pelo seu procurador Sr. RAFAEL
MÁRIO SEBBEN, inscrito no CPF sob nº 641.074.180-49, denominada CONTRATADA, têm entre si
certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato, oriundo do Processo nº 10/2016 – Dispensa de Licitação, com base no Artigo
Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, tem por objeto
fornecer a manutenção, prestar assistência técnica e dar assessoria no uso dos Softwares já instalados
na Prefeitura Municipal, abaixo relacionados:
1.1 - Patrimônio Público e Materiais/Almoxarifado, já instalados nesta Prefeitura;
1.1.1 – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
1.1.1.1 - MATERIAIS - ALMOXARIFADO:
 Utilizar centros de custo na distribuição de matérias, para apropriação e controle do consumo.
 Permitir a fixação de cotas financeiras ou quantitativas por material individual ou por grupo de
materiais para os centros de custos (nos níveis superiores e nos níveis mais baixos dentro da
hierarquia), mantendo o controle sobre os totais requisitados, alertando sobre eventuais
estouros de cotas.
 Possuir integração com sistema contábil efetuando lançamentos automáticos de liquidação da
despesa, destinação e transferência de bens entre almoxarifados.
 Possuir controle da localização física dos materiais no estoque.
 Permitir a geração de pedidos de compras.
 Permitir que o documento pedido de compras possa ser parametrizado pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do
documento.
 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de
requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições.
 Permitir que o documento requisição de material possa ser parametrizado pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição física dentro do
documento.
 Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.
 Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais.
 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos
almoxarifados.
 Emitir etiquetas de prateleiras para identificação dos materiais.
 Manter e disponibilizar em consultas e relatórios informações históricas relativas a
movimentação do estoque para cada material, de forma analítica.
 Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações
durante a sua realização.
 Possuir integração com o sistema de licitações permitindo verificar o andamento dos processos
de compras.
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 Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a inclusão do item
patrimonial naquele sistema.
 Permitir controlar a aquisição de materiais de aplicação imediata.
 Permitir o controle de datas de vencimento de material perecíveis.
 Permitir bloquear as movimentações em períodos anteriores a uma data selecionada.
 Possibilitar a definição parametrizada através de máscara da estrutura de centros de custos,
locais físicos e da classificação de materiais.
 Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos.
 Emitir recibo de entrega de materiais, permitindo que esse documento seja parametrizado pelo
próprio usuário, possibilitando-lhe selecionar os dados a serem impressos, bem como a sua
disposição física dentro do documento.
 No lançamento da nota fiscal, permitir alterar os campos para colocar um número de nota fiscal
com mais de 15 dígitos e local para colocar observações que identifique o nº da nota no
momento da consulta.
 Permitir consulta das notas fiscais por número, fornecedor e por empenho.
 Permitir excluir e alterar notas fiscais.
 Permitir que o documento possa ser alterado pelo usuário acrescentando dados ou abrindo
campos necessários.
 No recibo de entrega, permitir excluir e alterar o recibo.
 Permitir a devolução de itens.
 Permitir transferência para outro almoxarifado.
 Permitir consultar o recibo por número, data e material.
1.1.1.2 – CONTROLE PATRIMONIAL:
















Permitir o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros órgãos da
administração pública;
Manter o controle do responsável e da localização dos bens patrimoniais;
Emitir e registrar Termo de Guarda e Responsabilidade, individual ou coletivo dos bens.
Permitir que o termo de guarda e responsabilidade possa ser parametrizado pelo próprio
usuário, permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a
disposição desses campos dentro do corpo do documento.
Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a movimentação ou
destinação de bens durante a sua realização.
Permitir o registro pelo responsável, da conformidade do inventário.
Permitir a transferência pela comissão de inventário de bens localizados, mas pertencentes a
outro setor, durante o inventário.
Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, sessão e baixa).
Manter controle sobre vencimento dos prazos de garantia do fabricante.
Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens.
Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para leitura ótica.
Permitir que a etiqueta de controle patrimonial possa ser parametrizada pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses
campos dentro do corpo da etiqueta.
Permitir a reavaliação e depreciação de bens de forma individual, por local e por classe.
Emitir todos os relatórios destinados à prestação de contas.
Emitir nota de transferência de bens.
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 Permitir que a nota de transferência de bens possa ser parametrizada pelo próprio usuário,
permitindo-lhe selecionar campos a serem impressos bem como selecionar a disposição desses
campos dentro do corpo do documento.
 Possibilitar a vinculação entre itens patrimoniais (agregação), de forma que possam ser tratados
como um único bem, possibilitando sua desvinculação a qualquer momento.
 Manter registro histórico de toda a movimentação dos itens patrimoniais.
 Permitir que em qualquer ponto do sistema um item possa ser acessado tanto pelo seu código
interno como pela placa de identificação.
 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item.
 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens.
 Integrar-se ao sistema contábil permitindo a contabilização automática da liquidação de
despesas, da destinação, da depreciação e da reavaliação dos bens.
1.2 - Administração de Ensino na Secretaria de Educação e Desporto e em 07 (sete) Escolas da
Rede Municipal de Ensino, já instalados nesta Prefeitura.
1.2.1 – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
O Sistema deverá oferecer aos gestores do ensino público municipal, uma ferramenta para
informatizar a Secretaria de Ensino e suas Unidades Escolares, que atenda tanto as rotinas
operacionais, indispensáveis no aproveitamento dos recursos físicos e financeiros e no processo de
tomada de decisão e planejamento das atividades pertinentes ao Ensino Público, atendendo à Lei de
Diretrizes e Base da Educação.
O Sistema deverá possibilitar o controle em separado das Unidades Escolares com a
centralização das informações na Secretaria de Educação e Desporto.
1.2.1.1 – Informações obrigatórias por aluno:
 Deverá conter um cadastro de alunos com o princípio de família x residência. (agrupamento de
todos os alunos pertencentes a mesma família ou endereço dentro do cadastro);
 Permitir o atendimento dos beneficiários no Programa Bolsa Escola;
 Permitir que a escola cadastre seus próprios alunos;
 Permitir a matricula efetiva e reserva para posterior confirmação;
 Prever a matrícula automática com suas vagas;
 Permitir a matrícula em mais de um curso no mesmo ano letivo, de um mesmo aluno;
 Permitir o controle geral de toda a documentação como advertências e méritos;
 Permitir o controle da situação especial do aluno (medicamentos, situação alérgica);
 Permitir o controle da antropometria do aluno (nº do calçado, calça , blusa, peso);
 Permitir a confecção pelo próprio usuário em editor de texto Word (Microsoft) de modelos de
certificado e atestados com informações variáveis do cadastro;
 Permitir a movimentação do aluno, como não estudantes, evasões, transferências;
 O sistema deverá ser o responsável pela transferência magnética dos dados históricos curriculares e
pessoais dos alunos;
 Possibilidade de consolidação dos dados na Secretaria de Ensino.
1.2.1.2 – Controle do ano letivo
 Deverá possuir um Banco de informações com o controle de turmas (multi-seriadas, transferências,
vinculo, dispensa, redistribuição para disciplinas);
 Possuir lançamento de notas por prova;
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 Calcular automático a nota por período de avaliação e ano letivo;
 Disponibilizar o quadro de horário, diário de classe, boletim registro de notas, etc...
1.2.1.3 – – Corpo de Professores e Alunos
 Permitir o registro da movimentação dos funcionários como (freqüência, afastamento, cedência,
carga horária e habilitações);
 Permitir o cadastro de pessoas com vínculo (programa voluntários na escola, prestador de serviços,
gestores, Conselho Municipal);
 Emitir relatórios individuais sobre a situação de funcionários;
 Possibilitar a integração com um sistema de folha de pagamento.
1.2.1.4 – – Controle das Escolas
 Cadastramento de toda a rede de ensino do Município;
 Controle da estrutura física das escolas, com suas características, tipos e quantidades;
 Controlar agenda letiva e calendário letivo;
 Permitir criação de novas escolas, via integração com a Secretaria. Apenas a Secretaria poderá
cadastrar novas escolas, buscando assim alto grau de integridade/coerência nas informações;
 Prover os relatórios de quadro de movimentação de alunos, quadro comparativo de alunos, quadro
comparativo de vagas disponíveis, quadro de crianças não estudantes, quadro de evasões, quadro
de alunos deslocados, quadro de situação dos ambientes, quadro do nível de ocupação das salas,
quadro comparativo de rendimento escolar, quadro de ocupação dos docentes em sala de aula.
1.2.1.5 – Controle do Transporte Escolar
 Permitir o controle de todos os alunos beneficiários do transporte;
 Controle da movimentação dos alunos e passes escolares;
 Relatórios, mapas e estatísticas.
1.2.1.6 – – Controle da Merenda Escolar
 Controlar a movimentação dos produtos perecíveis e não perecíveis;
 Controlar cardápio das merendas;
 Controle de compras e estocagem dos produtos;
 Relatórios de movimentação dos produtos como estoque, custos por refeição/aluno.
1.2.1.7 – – Controle da Biblioteca
 Controlar o acervo como (assuntos, autores, estocagem);
 Controlar a movimentação dos livros como (retiradas, devoluções);
 Processos de inventário do acervo.
1.2.1.8 – – Controle Geral
 Permitir a consolidação das informações da Rede de Ensino nas diversas áreas na mesma data e
período definido pela própria equipe da Secretaria de Ensino, como (turmas e movimentação de
alunos, matrículas e vagas, prováveis não estudantes, evasões, alunos deslocados do
estabelecimento, estrutura física, resultado acadêmico, ocupação de docentes, etc...);
 Permitir a consolidação das informações das escolas não informatizadas;
 Permitir o acesso de informações para geração de planilhas Excel;
 Controle dos Recursos de Bolsa Escola, FNDE – Fundo Nacional do desenvolvimento Escolar e
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola;
 Possibilitar estatísticas diversas;
 Permitir a definição de uma central de matrículas, com banco de informações único para depois ser
enviado a escola;
 Disponibilizar automaticamente nas cópias das escolas apenas os alunos e professores relacionados
em cadastro com tal estabelecimento;
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 Possibilitar o cadastro possíveis alunos da rede municipal e disponibilizar as informações para a
Secretaria de Ensino;
 Possibilitar a manutenção das tabelas variáveis ao sistema pelo próprio usuário;
 Possibilitar que a Secretaria de Ensino possa ser também a controladora das informações de todo o
sistema escolar referente as escolas ainda não informatizadas;
 Possibilitar a integração de todos os dados do sistema com a Secretaria de Educação estadual e
também com o Ministério da Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - A fiscalização e o recebimento dos serviços será efetuado pelos Secretários Municipais de
Educação e Desporto, Sra. Flaviana Andréa Gräbner, Administração e Gestão, Sr. Alan Paulo Müller e
de Infraestrutura, Obras, Serviços e de Trânsito Sr. Clairio Gelcides Dutell.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
3.1 - A Contratada deverá iniciar a prestação de serviços de manutenção, prestar assistência
técnica e dar assessoria no uso do Softwares elencados na Cláusula Primeira do presente Contrato, a
contar da assinatura do presente Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pela manutenção, assistência técnica e assessoria no uso dos Softwares serão pagos
mensalmente, sempre até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, os valores
abaixo relacionados:
4.1 – R$ 1.983,19 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) para o
Software de Sistema de Administração de Ensino na Secretaria de Educação e Desporto e em 07 (sete)
Escolas da Rede Municipal de Ensino;
4.2 – R$ 449,83 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) para o Software
Patrimônio Público;
4.3 – R$ 449,82 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para o
Software Materiais/Almoxarifado;
4.4 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em
atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
Os preços do presente Contrato não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da
Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho 1995 e Lei Federal 10.192 de 14/02/2001.
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal
8.666/93 e posteriores alterações, podendo esta alteração ocorrer a partir do dia da abertura das
propostas do presente processo licitatório até o dia da efetiva entrega da mercadoria, obrigando-se a
Contratada a comprovar documentalmente tal alteração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS
7.1 – Pelo atraso injustificado na entrega dos serviços, sujeita-se o contratado às penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:
7.1.1 – atraso até 05 dias úteis, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida por dia de atraso;
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7.1.2 – Atraso superior a 05 (cinco) dias úteis multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida, por dia de atraso.
7.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas no inciso I, III e IV do artigo 87, da Lei 8.666/93, e,
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 – A rescisão contratual poderá ser:
8.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos
incisos I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações;
8.1.2 – Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
8.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com
as conseqüências previstas no item 7.2.
8.3 – Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e
posteriores alterações.
8.3.1 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93,
sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido.
8.3.2 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS
9.1 – A Contratada compromete-se a efetuar os recolhimentos sociais, trabalhistas e
previdenciários, bem como as despesas resultantes de Tributos Municipais, Estaduais e Federais
incidentes sobre a atividade da empresa.
9.2 – As despesas decorrentes de alimentação e transporte até a sede da Contratante, correrão
por conta da empresa Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
O PRESENTE Contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua
assinatura, condicionado este prazo à realização de processo licitatório.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA
11.1 - Durante a vigência do Contrato a CONTRATADA deverá fornecer versões atualizadas
do sistema.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo
65 da Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações.
12.2 - A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no presente Contrato.
12.3 - As partes Contratantes declaram ainda estarem cientes e conformes com todas as
disposições e regras atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como
com todas aquelas contidas no Processo de Inexigibilidade de Licitação, ainda que não estejam
expressamente transcritas neste instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS

13.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato Licitação correrão por conta das seguintes
Dotações Orçamentárias:
Secretaria
Recurso
Dotação
Valor Mensal
Educação e Desporto
031
4721
R$ 1.983,19
Administração e Gestão
001
4520
R$ 449,83
Infraestrutura, Obras,
001
4668
R$ 449,82
Serviços e Trânsito
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 - Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste
contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de
igual teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o contrato
lido e conferido e estando de acordo com o estipulado.
Agudo, 19 de agosto de 2016.

VALÉRIO VILI TREBIEN
Prefeito Municipal.Contratante.-

CLÓVIS FERNANDO FICK
CPF 402.625.370-87
Testemunha

RAFAEL MÁRIO SEBBEN
DUETO TECNOLOGIA LTDA
Contratada.-

RUBENS PILAR DE ROSSO
CPF: 884.902.380-49
Testemunha

