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CONTRATO N° 013/2011
LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCmCO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

AUTOMAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito püblico,
inscríta no 'CNPJ/MF sob nO89.965.222/0001-52 com sede na Avenida Flores da
Cunha, 799 neste ato representada sua Presidente, Vereadora Sandra Verônica
de Maia Citolin, inscríta no CPF 34733736053, residente e domiciliada na Av.
Itaqui, 560, Bairro Floresta, nesta cidade,' denominado CONTRATANTE, e
PROSIS INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO E COMERCIO IJUÍ LTDA, pessoa
jurídica de direito prívado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 93.117.315/0001-02,
com sede na Rua. Marechal Mallet, 208, Sala' 302, Ijuí/RS, neste ato
representado por Humberto Bohrer Garay, sócio gerente, portador do
CPF2133441204-9, RG' 1000258 283-9, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Barão do Rio Branco, 1402, Glória em Ijui, denominada
CONTRATADA, sob as disposições da Lei Federal nO8.666, de 21 de julho de
1993 e alterações posteriores, , e pela conveniéllcia e necessidade administrativa
vcontratam a Licença de Uso, não exclusivo e intransferível de Software
Aplicativo cumulado com Suporte Técnico e Manutenção Mensal, que se regerá
pelas seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS E CONDIÇÕES
I - DA LICENÇA DE USO

. Cláusulá 1" Pelo presente instrum~nto e na melhor forma de direito, a PROSIS
Informática outorga a licenciada uma licença de uso do Sistema descrito na
página inicial deste contrato e na proposta comercial e técnica, nas suas funções
e características hoje existentes. Com esta licença de uso a Licenciada poderá
usar o software na quantidade de equipamentos e nas condições descritas na
proposta comercial e somente no desempenho de suas atividades comerciais. O
eq\.lipamento em que estiver instaladó o Sistema (software aplicativo) não poderá
ser substituído, alterado em suas configurações ou formatado, sem prévio
conhecimento da PROSIS Informática, que instruirá os procedimentos corretos
para que não haja prejuízos ao funcionamento do Software. É objeto do presente
contrato a licença de uso do Sistema PROSIS Licença de Uso, não exclusivo de
Software Aplicativo cumulado com Suporte Técnico e Manutenção do SISTEMA
APL .,. AUTOMAÇÃODO PROCESSO LEGISLATIVO,e também serviços de
Instalação, Treinamento, Suporte Técnico e Manutenção do Sistema.

Cláusula 2" A LICENCIÀDA se declara ünico responsável pela guarda e bom uso
do Sistema objeto deste contrato, obrigando-se a:

a) Guardar 9 Sistema, tornando-o inacessível a terceiros; .M
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b) Não fazer nem permitir a reprodução do mesmo, a não ser para
segurança interna (backup);

o) Zelar para que as alineas A e B sejam cumpridas por todos os seus
prepostos;

d) Não permitir e nem fazer modificações no Sistema, sem expressa
a~torização da PRbSIS Informática;

e) Obs~rvar a legislação do direito autoral quanto ao Sistema objeto do
presente contrato;

f) Efetuar as cópias de segurança do Sistema objeto deste contrato.

g) Assegurar a manutenção das condições mínimas referentes a
infraestrutura, equipamentos, sistemas operacionais, gerenciadores de rede e de
comunicação, para a correta instalação, funcionamento e manutenção do
Sistema.

Cláusula 3" À LICENCIADA assegura a PROSIS Informática os meios
necessários para efetuar, em suas dependências, as competentes verificações
para certificar o fiel cumprimento da cláusula anterior.

Cláusula 4" O não cumprimento do parágrafo 2° dará motivo â PROSIS
Informática reclamar o ressarcimento pelos danos. dai decorrentes e obrigará a
LICENCIADAa devolver todo o Sistema fornecido, face à perda do direito de uso
que tal infração acarreta, automaticamente.
Cláusula 5" A transferência de equipamentos contendo o Sistema PROSIS
Informática para terceiros, por qualquer razão, não implica em transferência da
Licença de Uso, ficando esta sujeita a negociação entre a PROSIS Informática e
o terceiro adquirente.

11 - DO SUPORTE TÉCNICOE MANUTENÇÃO

Cláusula 6" Consiste em Suporte Têcnico o atendimento aos usuários do
Sistema PROSIS Informática para sanar dúvidas operacionais referentes ao
produto; instalação e treinamento de novas versões e ou novas funções
agregadas ao Sistema. #

Cláusula 7" Consiste em manutenção as intervenções pontuais ou preventivas
necessárias para sanar problemas que ocorram ou possam ocorrer no Sistema
durante o.uso normal do mesmo. .

Cláusula 8" Somente os técnicos da PROSIS Informática poderão realizar
assistência, manutenção e suporte técnico ao Sistema.

Cláusula 9" Este contrato não cobre assistência técnica a equipamentos,
periféricos, redes, outros Sistemas, Sistemas Operacionais, assessoria e
consultoria técnico contábil ou qualquer outra área profissional.

A PROSIS Informática poderá fornecer algum destes serviços, mediante
negociação anterior e cobrança de hora técnica e despesas de viagem, se for o ~
caso, no valor de 45,00 (quarenta e cinco reais) a hora.

Cláusula .10" Os serviços solicitados para correção de danos causados ao
Sistema pela má utilização do mesmo ou qualquer outro evento como defeito~
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equipamentos, contaminação do sistema por virus, alteração das configurações
dos equipamentos sem prévio aviso e em conformidade com as especificações
técnicas fornecidas pela PROSlS, raios, tempestades, enchentes, incéndios' ou
roubo, serão faturados a parte deste contrato, de acordo com a tabela de preços
praticada pela PROSIS Informática quando da solicitação dos serviços:

III - DAS ALTERAÇÕES, NOVAS VERSÕES E MELHORIAS

Cláusula 11" As alterações, implementações ou custonúzações sugeridas pela
LICENCIADA, serão submetidas à aprovação do corpo técnico da PROSIS
Informática. Caso sejam aprovadas, será apresentado cronograma de
desenvolvimento e orçamento, se for o caso. Se as solicitações forem para
resolver problemas pontuais e especificos da LICENCIADA e seu
desenvolvimento aprovado pela PROSIS Informática, será. realizada mediante
orçamento e cronograma de desenvolvimento, passando pela aprovação prévia da
LICENCIADA.
Cláusula 12" As alterações legais, implementações e melhorias desenvolvidas
pela PROSIS Informática serão disponibilizadas para os clientes, sem nenhum
ônus além dos valores pagos mensalmente por força deste contrato.

Cláusula 13" Para receber estas atualizações o cliente deverá estar em dia com
suas mensalidades.

Cláusula 14" As novas versões serão disponibilizadas, sem custos, salvo os casos.
em que alterem a substáncia e ou estrutura do sistema.

Cláusula 15" Incluem-se também na condição do parágraIo anterior as
alterações realizadas por força de lei, mas que exijam o desenvolvimento de novos
môdulos do sistema para satisfazé-las.

IV - DO ATENDIMENTO

Cláusula 16" O atendimento dar-se-á mediante chamado da LICENCIADA,
sempre em horário comercial.
Cláusula 17" A PROSIS Informática fornecerá a LICENCIADA relatório técnico,
constando horário do atendimento, problemas relatados, defeitos constatados,
causa do problema e a solução implementada.
Cláusulà 1S" Fica estab~lecido que, a critério exclusivo da PROSIS
Informática, não havendo a necessidade de presença de seus técnicos para
resolução de problemas, a correção poderá ser realizada por qualquer meio de
comunicação que permita a solução do problema.
Cláusula' 19" Quando houver necessidade de "acessar"' os equipamentos do
cliente via Internet e software de comunicação usado para este fim, este será
previamente avisado e quando cessar o atendimento, comunicado do
encerramento do acesso. O cliente.é responsável por não permitir que seu:D
equipamentos sejam acessados sem comunicação prévia e identificação do ()
técnico PROSISque fará o acesso. !J
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Cláusula 20" Havendo a necessidade de deslocamento para atender o chamado,
as despesas de viagem serão faturadas a parte do contrato e encaminhadas a
LICENCIADA_

v - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula 21" Este contrato entrará em vigor a partir da data da assinatura do
mesmo.

Cláusula 22" A duração do presente contrato será até 31 de dezembro de 2011.

VI - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 23" O não cumprimento das cláusulas e condições deste contrato será
motivo para a rescisão unilateral do mesmo, desde que notificaq.a a parte
inadimplente, por escrito, com 30 (trint;J.)dias de antecedéncia e com prazo para
correção da falha.

Cláusula 24" Qualquer das partes que desejar rescindir este contrato após o
primeiro ano deverá comunicar a outra parte, por escrito, com 90 (noventa) dias
de antecedéncia ou indenizar a outra parte no valor correspondente a esses 90
(noventa) dias, conforme valor da mensalidade na data da solicitação da rescisão,
sendo que, nesse período, a LICENCIADA permanece utilizando o sistema. Salvo
os casos que se incluam no parágrafo anterior ..

Cláusula 25" Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato no
primeiro ano de vigéncia, indenizará a outra parte no valor equivalente aos meses
que faltam para o término do mesmo. Caso o período que falte para completar
um ano seja inferior a 90 (noventa) dias -aplica-se o disposto no parágrafo
anterior.

VII - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

Cláusula 26" A LICENCIADÁ pagará a titulo de Tarifa Básica Mensal (T.B.M.)o
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) mensais, em contrapartida os
serviços pactuados.

Cláusula 27" Os valores aqui pactuados serão .majorados anualmente, de acordo
com a variação do lGP-M (FGV),ou por negociação entre as partes. O pagamento
deverá ser efetuado no vencimento, sendo que após esta data será acrescido de
encargos financeiros.. .

Cláusula 28" Na auséncia de pagamento a PROSIS Informática, a seu critério,
poderá continuar ou não prestando serviço, desde que tr;J.Oscorridosmais de 30
dias de atraso, sem que para isto. tenha que avisar com antecedência a
LICENCIADA.

Cláusula 29" Os defeitos causados ao Sistema PROSIS Informática pela m~'
utilização do mesmo, pelo equipamento, ou qualquer outro f~tor extemo serão O
faturados a parte deste contrato. . 2)
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Cláusula .30" Se a L.CENCIADAficar em dívida por mais de 30 (trinta) días após
o vencímento ou ínfringir qualquer cláusula aqui convencionada, ficará
imedíatamente constituído em mora, sendo facultado a PROSIS'Informática agir
judicialmente na forma dos artigos 1070 e 1071 e seus parágrafos do Códígo de
ProCessoCivilBrasileiro.

Cláusula 31' - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por contas 'das
seguíntes dotações orçamentárias:
Órgão: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: 01 Câmara Municipal
Proj/Atividade: 0103100012.005 - Manut.Geral da Câmara Municipal
Elem.Desp:3.1.9.0.39.57.00.00.00 - Serviços de Processamento de Dados

VIII -DAS CONDIÇÓESGERAIS,
Cláusula 32" A tolerância, por qualquer das partes, no descumprímento das
cláusulas e condíções aqui pactuadas não ímportará em novação ou alteração de
qualquer uma das cláusulas ou condíções deste contrato.

Cláusula 33" A LICENCIADA,por si e seus sucessores, responsabilizam-se pelo
cumprímento das obrigações estipuladas neste contrato, que corresponde á
manifestação [mal e completa da' transação entre elas ajustadas, substituíndo
todas as propostas, orçamentos e outras manifestações verbais ou escritas
anteriormente havidas.

Cláusula 34" Todas as indenizações por perdas e danos que eventualmente se
tomarem devidas, em função deste contrato, por expressa disposição das partes,
fica límitada ao valor da transação aqui pactuada.

Cláusula 35" A PROSIS Informática assegura a LICENCIADAmanter total sigilo
das informações fornecidas para a realização dos serviços.

• ,

Cláusula 36" O presente contrato obriga não só as partes, mas também os seus
sucessores, a qualquer titulo e grau .

Cláusula 37" O presente contrato, assinado pelas partes e por duas
testemunhas, vale como título executivo extrajudícial, especialmente para
cobrança dos valores devidos, cláusula penal e multas contratuais aqui
previstas, bem como as partes declaram haver lido e concordado com todas as
cláusulas contratuais estabelecidas, ínclusive com a Cláusula VII e seus
parágrafos.

Cláusula 38" Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão
consideradas como aceitas se efetuadas por escrit<?e constar o ciente da parte
notificada.

3
Cláusula 39" O presente contrato reger-se-á e será ínterpretado de acordo .com a
Legislação Brasileira. Pela natureza juridíca do software se).ap~am todas as
regras e penalidades previstas em lei contra o seu uso índevid~ ..
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As partes elegem o foro da Comarca de Carazinhb/RS, com renúncia d~ qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas da execução
deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas
vias de igual forma e teor, para que produza seus efeitos legais.

•
~~~'nJ

Cãmara Municipal de Carazinho PROSIS Informática Ltda .

Humberto Bohrer Garay

,

•
Testemunhas:

PF 735.724.460-15

- CPF 661.816.070-72
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