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CONTRATO Nº 01/2023 
 
Processo Administrativo nº 01/2023 
 
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PARA IMPLANTAÇÃO, NO ÂMBITO DO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DOS 

MÓDULOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS 
SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE 

PROMOVER A UNIFICAÇÃO DO BANCO DE 

DADOS COM O PODER EXECUTIVO, EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 

FEDERAL Nº 10.540, DE 05 DE NOVEMBRO 
DE 2020, O QUAL DISPÕE SOBRE O PADRÃO 

MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA 

ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E CONTROLE; QUE ENTRE SI 
CELEMBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

MIRASELVA E A EMPRESA ACÁCIA 
SOLUÇÕES LTDA. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, com sede na Avenida Dona Madalena, nº 
241, centro deste Município de Miraselva, neste ato representado por seu presidente, o 
Sr. VALDAIR APARECIDO PALLA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 
569.603-8 e do CPF nº. 004.600.369-04, residente e domiciliado na Av. Papa João XXIII, 
310, na cidade de Miraselva, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa 
ACÁCIA SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
20.962.649/0001-09, com endereço à rua Vereador José Mario Hauari, 449-B, Jardim 
Monte Rei, CEP: 87075-050, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato 
representada por seu representante legal, senhor CLEBER ANGELO DE OLIVEIRA, a 
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, 
decorrente do resultado da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023, nos termos da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, assim como pelos termos da proposta da 
CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes. 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
implantação, no âmbito do Poder Legislativo, dos módulos e hospedagem em nuvem 
dos sistemas de gestão pública, a fim de promover a unificação do banco de dados com 
o executivo, em atendimento ao SIAFIC – decreto federal 10.540/2020, conforme 
especificações abaixo: 
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Descrição dos Itens: 

 

1.2 – O valor total da contratação perfaz o valor de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e 

seiscentos reais). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

2.1 - O contrato terá sua vigência de 12 meses, contados de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado pelo prazo máximo de 60 meses, por tratar-se de serviços de execução 
continuada, conforme entendimento firmado no Acórdão nº 3249/21 – do Tribunal de 
Contas do estado do Paraná. 
 

2.2- Tratando-se de eventual prorrogação, a Administração deve comprovar a efetiva 
vantajosidade e economicidade decorrente da dilatação do contrato por períodos 
prolongados, bem como a continuidade das condições que atestem a exclusividade do 
prestador de serviços.   
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 

 
3.1 - A realização da instalação dos sistemas, objeto deste processo, deverá ter início 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato. 
 
3.2 - Os órgãos e endereços para instalação dos sistemas serão indicados na nota de 
empenhado solicitando o serviço. 
 
3.3 - Deverá ainda a CONTRATADA zelar pela segurança de seus contratados e 
prepostos tomando todos os cuidados na execução do objeto, responsabilizando-se por 
qualquer dano que venha a causar à Administração e a terceiros. 
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3.4 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 
provisoriamente, pelo responsável no acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constante 
neste Termo de Referência e na proposta e; definitivamente, até 05 (cinco) dias úteis 
da entrega, após verificação da qualidade e execução do serviço e subsequente 
aceitação.  

 
 

3.5 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, e em caso 
de inexecução, ou não realização da instalação na data prevista sem prévio e justificado 
motivo, caso em que ensejará a aplicação das sanções previstas. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1 - Prestar os serviços dentro do prazo estabelecido, contado do recebimento da 
Ordem de Serviços emitida pelo setor competente. 

 
4.2 - Nos preços deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, impostos, 
seguros, taxas, e materiais necessários para execução do objeto, bem como, o que for 
necessário para o perfeito cumprimento do solicitado neste Termo de Referência. 

 
4.3 - Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause aos 
seus prepostos ou terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos 
serviços contratados, não cabendo ao Município de Miraselva/PR ou a Câmara Municipal, 
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos. 

 
4.4 - Os serviços deverão ser entregues por completo, com profissionais experientes e 
que detenham capacidade para a perfeita execução do objeto, e em plenas condições, 
e de atendimento às necessidades do município, no prazo imediato e na data e horários 
contratados pela Administração Pública. 

 
4.5 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados nos locais de entrega.  

 
4.6 - Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas.  

 
4.7 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis 
trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus 
empregados. 

 
4.8 - Possibilitar ao Município de Miraselva e à Câmara Municipal, em qualquer etapa, o 
acompanhamento completo da execução do objeto, fornecendo todas as informações 
necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação do CONTRATANTE. 
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4.9 - Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Miraselva, Câmara 
Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às suas custas, 
quando da execução do objeto deste Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do Município.  

 
4.10 - Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente 
prestando os esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras 
a serem apreciadas pela Câmara Municipal.  

 
4.11 - A Câmara Municipal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, 
representantes ou quaisquer outros.  

 
4.12 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Câmara 
Municipal de Miraselva inerentes ao objeto deste Termo de Referência.  

 
4.13 - Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço 
eletrônico (e-mail), fax e telefone. 

 
4.14 - Todas as despesas relativas ao fornecimento e entrega do material, fretes, 
transportes, impostos, taxas e etc., correrão por conta da empresa fornecedora. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

5.1 - Fornecer as informações necessárias para a execução do objeto, tais como 
documentação existente, legislações pertinentes e outros. 

 
5.2 - Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, consistindo 
na verificação da conformidade da execução do contrato e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar seu perfeito cumprimento, devendo ser exercidos por 
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.3 - Receber/dar aceite aos bens e serviços entregues/realizados. 

 
5.4 - Solicitar à CONTRATADA a emissão da nota fiscal, se for o caso, após o atesto 
definitivo de entrega de materiais e de serviços na forma contratada neste Termo de 
Referência. 

 
5.5 - Aprovar e atestar Nota fiscal/Fatura dos materiais entregues e serviços prestados, 
acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal necessários ao pagamento. 

 
5.6 - Comunicar a necessidade de aplicação de sanção, quando houver descumprimento 
contratual ou qualquer prejuízo de responsabilidade da CONTRATADA. 
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5.7 - Comunicar à licitante vencedora qualquer anormalidade ocorrida na execução do 
contrato, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam 
plenamente corrigidas. 

 
5.8 - Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto deste 
Termo de Referência, como acesso às dependências do Órgão e a disponibilidade de 
informações pertinentes. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 

6.1 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta 
bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.  

 
6.2 - A vencedora do certame deverá encaminhar XML e NFe para o e-mail da Câmara 
Municipal, devendo ainda, apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade, para o pagamento seja realizado. 

 
6.3 - Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da CONTRATANTE e haverá em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 

 
6.4 - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 

 
6.5 - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a Inexigibilidade de 
Licitação nº 01/2023 – e consequente contrato, correrão por conta da seguinte dotação: 
 
01 – Câmara Municipal  
001 – Legislativo Municipal   
01.031.0001-2001 – Manutenção do Poder Legislativo Municipal  
3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
Pessoa Jurídica 
 
6.6 - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados. 

 
6.7 - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no 
disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

 
6.8 - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 
álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

 
6.9 - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor 
de Protocolo da Câmara municipal. 
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6.10 - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham 
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto 
no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 

 
6.11 - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução 
do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

7.1 - Caberá ao Sr. VALDAIR APARECIDO PALLA, brasileiro, portador da cédula de 
identidade nº. 569.603-8 e do CPF nº. 004.600.369-04, ou outro que eventualmente 
venha a sucedê-lo, na condição de representante da CONTRATANTE, a responsabilizar-
se por:  

 
7.1.1 - Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas para sua realização. 

 
7.1.2 - Realizar a fiscalização da execução dos serviços, bem como prestar toda 
assistência e orientação que se fizerem necessárias, junto ao representante da 
CONTRATADA, e solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 
forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto 
de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

 
7.2 - O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento e conferência dos serviços. 

 
7.3 - A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Câmara, 
poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante comunicação à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E 
CONTRATUAIS 

 
8.1 - As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao 
Termo de Referência da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023 e às cláusulas expressas 
neste Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

9.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente 
de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de 
qualquer espécie, nos seguintes casos: 
 

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade 
técnica; 

mailto:camara@miraselva.pr.gov.br


ESTADO DO PARANÁ 

                             LEI Nº 4.245 - 27-07-1960 - CNPJ 02.402.788/0001-98 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA 
Av. Dona Madalena, nº 241, Miraselva/PR 

 (43) 3273-1183 

camara@miraselva.pr.gov.br 

 

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer 
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE; 
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e 
e) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 
10.1 - O atraso injustificado na execução do objeto contratado implica no pagamento 
de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) ou 10 
(dez) dias de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato, isentando em 
consequência a CONTRATANTE de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos 
ao período em atraso. A partir do décimo primeiro dia de atraso na execução será 
considerada a inexecução total do objeto. 

 
10.2 - Havendo atraso de pagamento, pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA multa 
correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove 
por cento) do valor em da parcela em atraso. 

 
10.3 - A inexecução parcial ou a execução em desacordo com o presente Contrato, 
implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total 
do contrato, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e administrativa pelos danos 
acarretados, inclusive morais, perante terceiros. 

 
10.3.1 - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 
30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade civil e administrativa pelos danos 
acarretados, inclusive morais, perante terceiros. 

 
10.4 - A recusa injustificada da empresa em assinar o contrato, aceitar ou retirar a Nota 
de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, para efeitos de aplicação de multa, 
equivale à inexecução total da sua obrigação. 

 
10.5 - Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das 
penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao 
procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se 
necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados. 

 
10.6 - É assegurado à CONTRATADA o direito de recurso, conforme estabelece a 
legislação vigente. 
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10.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 

11.1 - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 
8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que 
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, 
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente 
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 
forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1 - Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam 
ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Porecatu/PR, com 
referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - O presente CONTRATO encaminhado através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo a 
CONTRATADA a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 
13.2 - A via do instrumento destinada a CONTRATADA, devidamente assinada pelo 
CONTRATANTE, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item 
antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o 
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 
13.3 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 
55, do mesmo diploma legal. 
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13.4 - Faz parte integrante deste contrato, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, 
o Termo de Referência da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023 e a proposta conforme 
estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as 
presentes disposições. 

 
13.5 - Para constar que foi lavrada o presente contrato, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor VALDAIR APARECIDO PALLA, presidente da Câmara Municipal 
e pelo Sr. CLEBER ANGELO DE OLIVEIRA, qualificado preambularmente, 
representando o CONTRATANTE e testemunhas. 
 
 
 

Miraselva/PR, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

__________________ 
VALDAIR APARECIDO PALLA 
PRESIDENTE – CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CLEBER ANGELO DE OLIVEIRA  
ACÁCIA SOLUÇÕES LTDA 
 
 
    
 
 
 
Testemunhas: 
                                                  
_________________________                       __________________________ 
Nome:                                                          Nome: 
CPF:                                                             CPF: 
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