
 

 

 

MUNICIPIO DE CANOINHAS/SC 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO FMS 23/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO 

DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA 

GERAÇÃO E PREENCHIMENTO AUTOMATIZADO DAS 

INFORMAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS 

AO SISTEMA SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), QUE ENTRE SI FAZEM 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA 

E A EMPRESA PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA 

PÚBLICA LTDA. 

 

 No dia 16/06/2021, de um lado o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, por meio do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 11.206.680/0001-10, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - 

Centro, nesta cidade de CANOINHAS-SC, neste ato  representada por  seu Prefeito, Sr. Gilberto dos 

Passos, brasileiro, solteiro, radialista, residente   e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 

1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 

e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa PONTOGOV ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PÚBLICA LTDA,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 

09.209.146/0001-16, com sede a Rua Mirador n.º 55, Sala 04, Andar 1 – Bairro Centro – cidade de 

Presidente Getúlio/SC, neste ato representada por seu  Sócio-Gerente, Sr. Nilcelio Marcelino, portador 

do RG n.º  7/C 3.502.450 e CIC n.º 028.208.379-05, residente e domiciliado à rua Raul Duwe n.º 89 – 

bairro Ponto Chic, na cidade de Ibirama/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, 

pactuam o presente contrato. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA GERAÇÃO E PREENCHIMENTO 
AUTOMATIZADO DAS INFORMAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO 
SISTEMA SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) 
Parágrafo Único - Os serviços serão realizados em conformidade com Dispensa de Licitação PMC 
10/2021 que, com seus anexos, que integra este termo, independentemente de transcrição, para todos 
os fins e efeitos legais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
O objeto deste Contrato será executado em regime de empreitada global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
Dá-se a este contrato o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente ao valor total dos 
serviços previstos na cláusula primeira e para sua totalidade do período mencionado na cláusula quarta, 
segue descrito abaixo: 
 

Item  Descrição unidade 
quantidade 

valor 
unitário  

valor                
total  

1  LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MODULO SIOPS MÊS 12  R$   300,00   R$   3.600,00  
 



 

 

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da nota fiscal, 
que deverá ser emitida na entrega dos produtos autorizados. 
Parágrafo Segundo - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
Parágrafo Terceiro - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 
Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da licitante vencedora em relação às 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos 
autos do processo. 
Parágrafo Quarto - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante 
vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
Parágrafo Quinto - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome 
do Banco e a respectiva Agência. 
Parágrafo Sexto - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a 
Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 
pactuadas. 
Parágrafo Sétimo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
à Prefeitura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE 
OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTOS  
Parágrafo Primeiro - DOS PRAZOS PARA ENTREGA DO OBJETO: 
a) O processo de implantação será dado através do fornecimento de cópia de segurança dos dados do 
atual software de gestão municipal para análise e busca e processamento dos dados iniciais para 
parâmetros de configuração da ferramenta. 
b) A instalação do programa juntamente com a sincronização das informações para preenchimento dos 
relatórios deve ser concluída e entregue para utilização do cliente em no máximo 15 dias, contando da 
data de recebimento da autorização de fornecimento.  
c) Após concluída a instalação e sincronização das informações dos dados no sistema, a contratada 
deverá, em até 30 (trinta) dias consecutivos, concluir o treinamento de todo pessoal do setor de 
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Canoinhas, a fim de torná-los aptos a operar o sistema. 
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Dispensa de Licitação iniciará 
na assinatura do presente instrumento e será até 15/06/2022. 
 
CLAUSULA QUINTA-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As dotações orçamentárias para suportar as despesas com a execução do contrato serão: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas 
17000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
122 - Administração Geral 
8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES 
2.27 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
160 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 
10200 - Rec. Imp. e de Transf. Imp. – Saúde 
 

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da 

servidora Rafaeli Maize Zieruth, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases 

da execução do serviço. 



 

 

 

2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa CONTRATADA, a substituição dos 

equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações 

definidas em projeto, cabendo à CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo 

definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

3 - A CONTRATADA só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato.. 

4 – Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 

4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de 

especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos 

procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços. 

4.2 - Ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com 

erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da CONTRATADA e por 

servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalização, onde a referida CONTRATADA registre, 

em cada visita: 

4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a 

serem aplicadas à CONTRATADA. 

5 - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo e 

do Memorial Descritivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A 

decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa CONTRATADA obrigatoriamente 

de forma escrita e oficial. 

7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE   

Em havendo continuidade contratual fica estabelecido que o valor será reajustado pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, sendo que o reajuste deverá ser solicitado pela 
CONTRATADA, mediante requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de 
doze meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Caberá a CONTRATADA configurar, parametrizar e instalar os sistemas objeto deste contrato, além de 

treinar os servidores indicados na sua utilização, e ainda, prestar Assistência Técnica apenas aos 

servidores devidamente treinados pela CONTRATADA no uso dos sistemas. 

Parágrafo Primeiro. Entregar os sistemas e serviços, e, ainda, manter operacionais todas as 

funcionalidades descritas no Anexo I em conformidade com o Edital, respeitando os prazos fixados. 

Parágrafo Segundo. Tratar como confidenciais informações e dados do CONTRATANTE, guardando 

total sigilo em face de terceiros. 

Parágrafo Terceiro. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

Parágrafo Quarto. Avaliar, em prazo razoável, a viabilidade técnica e jurídica das solicitações de 

alteração específicas encaminhadas eletronicamente pelo CONTRATANTE, e repassar orçamento 

acompanhado de cronograma para execução dos serviços. 

Parágrafo Quinto. Garantir o atendimento de técnico presencial, quando requisitado, em até quatro dias 

úteis contados da outorga de autorização expressa para execução de serviços de atendimento in loco. 

Parágrafo Sexto. Fornecer toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita execução deste Contrato. 

Parágrafo Sétimo. Cumprir fielmente a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e 

securitária, decorrentes das atividades contratadas. 



 

 

 

Parágrafo Oitavo. Dirimir toda e qualquer dúvida e prestar esclarecimento acerca da execução deste 

Contrato, durante toda a sua vigência e mesmo após o término, a pedido da entidade. 

 

CLÁUSULA NONA - DO TREINAMENTO  

O treinamento na operacionalização dos sistemas, quando contratado, poderá ser realizado nas 

dependências da CONTRATANTE, na sede CONTRATADA ou, ainda, via internet: 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem 

treinados mediante o pagamento da hora técnica respectiva, acrescida das despesas de deslocamento, 

alimentação e estadia do técnico palestrante quando o treinamento ocorrer das dependências da 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo. O treinamento na sede da CONTRATANTE poderá incluir ou não o fornecimento 

oneroso de material didático. 

Parágrafo Terceiro. O treinamento via web será considerado prestado independentemente da 

ocorrência de problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer 

outro fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado quando 

refeito sem culpa da contratada. 

Parágrafo Quarto. O treinamento de novos usuários, na sede da entidade ou via web, para a operação 

ou utilização dos sistemas em função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças 

de cargos, etc., não será considerado como Treinamento de Implantação e deverá ser faturado a parte. 

Quando solicitado a CONTRATADA formalizará orçamento para prévia aprovação por parte da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DOS SISTEMAS:  
As melhorias/modificações nos sistemas poderão ser corretivas, legais ou evolutivas. Para fins de 
execução do objeto do presente contrato, entende-se como: 
a) Modificação Corretiva - é o processo que inclui o diagnostico e a correção de um ou mais erros. A 
primeira atividade de manutenção ocorre porque não é razoável presumir que a atividade de testes 
descobrirá todos os erros latentes na implantação de um grande sistema de software. Durante o uso de 
qualquer sistema de grande porte, erros ocorrerão e deverão ser relatados à Contratada. 
b) Modificação Legal - é a segunda atividade de manutenção que ocorre quando ocorrem alterações 
decorrentes de mudanças na legislação. 
c) Modificação Evolutiva – é a terceira atividade de manutenção que ocorre quando o sistema é 
modificado para melhorar a confiabilidade ou a manutenibilidade futura, ou, ainda, para oferecer de 
forma geral uma base melhor para futuras ampliações, como também, quando feitas customizações 
para melhorias de funcionalidades existentes ou criação de novas funcionalidades para atender às 
demandas específicas de cada cliente. 
d) Atualização de Versão – compreende itens de modificação evolutiva ou  adaptativa,  lançadas  pela 
CONTRATADA em novas versões dos sistemas. 
Parágrafo Primeiro. As modificações evolutivas serão classificadas em específicas ou gerais, conforme 
sua iniciativa tenha partido da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, respectivamente. 
Parágrafo Segundo.  As modificações  evolutivas  de  caráter  geral  serão  periodicamente  
disponibilizadas  pela CONTRATADA, com seu custo incluído no preço mensal do licenciamento dos 
sistemas. 

Parágrafo Terceiro. As modificações evolutivas específicas - incluindo aquelas necessárias à 
adequação dos sistemas à legislação municipal - serão objeto de análise por parte da CONTRATADA, 
que declarará a sua viabilidade técnica ou não e formalizará orçamento para prévia aprovação por parte 
da CONTRATANTE, caso possível, desenvolvendo-as e disponibilizando no prazo que indicar, após 
confirmação do cliente. 
Parágrafo Quarto. As modificações de caráter legal para atendimento da legislação federal ou estadual 
serão introduzidas nos sistemas durante a vigência do contrato, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, e, caso não haja tempo hábil para implementá-las até o início das respectivas 
vigências, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas para atender as determinações 
legais até a atualização dos sistemas. 



 

 

 

Parágrafo Quinto. As modificações de caráter corretivo, originadas a partir da verificação de erros de 
processamento, serão fornecidas sem custo para a CONTRATANTE. 
Parágrafo Sexto. As modificações evolutivas ou legais serão introduzidas nos sistemas originalmente 
licenciados e distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir, cabendo à CONTRATANTE 
implantar cada nova atualização de versão no prazo de até 30 (trinta) dias de seu recebimento, findos 
os quais a CONTRATADA deixará de fornecer suporte à versão antiga. 
Parágrafo Sétimo. A ausência de disponibilização das modificações evolutivas relacionadas à legislação 
municipal não implicará em qualquer responsabilidade para a CONTRATADA. 
Parágrafo Oitavo. Eventuais conversões de dados decorrentes de atualização de versões poderão ser 
cobradas pela CONTRATADA quando solicitadas pela CONTRTANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
A Assistência Técnica deverá ser efetuada por técnico habilitado em favor de usuário devidamente 
treinado, sempre que solicitada e compreenderá: 
Parágrafo Primeiro. Esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos 
sistemas. Parágrafo Segundo. Realização de quaisquer atividades técnicas relacionadas a erros 
derivados de falha dos usuários.  
Parágrafo Terceiro. Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de 
operação, queda de energia ou falha de equipamentos caso não haja backup de segurança. 
Parágrafo Quarto. Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades 
técnicas relacionadas à utilização dos sistemas. 
Parágrafo Quinto. Desenvolver relatórios específicos. 
Parágrafo Sexto. Este atendimento será realizado por qualquer meio de comunicação convencional ou 
eletrônico, e, em último caso, mediante visita in loco de técnico habilitado. 
Parágrafo Sétimo. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA se responsabilizará por qualquer alteração 
ou modificação dos sistemas realizada por pessoas não credenciadas. 
Parágrafo Oitavo. A Assistência Técnica deverá requisitada pela Licenciante para a Licenciada sempre 
que houver necessidade através de telefone, fax, e-mail ou portal de atendimento. 
Parágrafo Nono. Será aceita Assistência Técnica aos sistemas licitados via acesso remoto, mediante 
autorização previa da Licenciante, sendo de inteira responsabilidade da Licenciada o sigilo e a 
segurança das informações. 
Parágrafo Décimo. Os serviços de Assistência técnica que, caso solicitados in loco, deverão ser 
prestados em horário comercial, cabendo à CONTRATANTE arcar com todos os custos inerentes a sua 
perfeita execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES  
O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará  a 
CONTRATADA  às  sanções previstas na Lei n.º  8.666/93,  garantida prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
Parágrafo Primeiro - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a 
licitante adjudicatária ficará sujeita as seguintes penalidades: 
I - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
II - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente nas 
hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade 
com as especificações do Projeto Básico-Anexo I. 
III - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o 
adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma: 
a) Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero vírgula 
trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o 
valor total da aquisição; 
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado; 
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção; 



 

 

 

e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de 
licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE  
poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas  no  artigo  
78, incisos  I  a  XII  da  Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE  
São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá 
nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA  
O presente contrato não poderá  ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
Em 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste termo, a CONTRATANTE providenciará a publicação 
do resumo no D.O.M. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DESPESAS DO CONTRATO  
Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 
despesas decorrentes da  formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas 
ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que 
tenham ou venham  a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 
 
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 03 (três) cópias, de 
igual teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes. 

 
 

 
 

 

 

 

   MUNICÍPIO DE CANOINHAS                            PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA  

  Contratante                                                                 Contratada                 

      Gilberto dos Passos                                                                   Nilcelio Marcelino 

              Prefeito                                                                                    Sócio-Gerente  

 
 

Visto:    Winston Beyersdorff Lucchiari 

                   Assessoria Jurídica 

 

 

Testemunhas: ________________________.                _________________________. 

            Nome:                              Nome: 

              CPF:            CPF: 

 
 
 

 
 



 

 

 

 


