
 
 
 

CONTRATO Nº 003/2010 
LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  SISTEMA 

DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA VISITANTES  
 
 

 
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob nº89.965.222/0001-52 com sede na 
Avenida Flores da Cunha, 799 neste ato representada pelo Presidente 

Vereador Gilnei Alberto Jarré, inscrito no CPF 471.658.040-72, residente e 
domiciliado na AvenidA Pátria, 1600, Bairro Centro, denominado 
CONTRATANTE, e NERI ALDOIR NEITZKE, pessoa jurídica de direito 
privado, com inscrição no CNPJ/MF nº 01.000.514/0001-00, com sede 
na Avenida Flores da Cunha,1545, Centro,Carazinho – RS, CEP: 99500-
000, tendo como representante legal, seu sócio-diretor Neri Aldoir 
Neitzke, empresário, portador do CPF 842.988.399-15, RG 
13/r.2.643.440, denominada CONTRATADA, sob as disposições da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores, , e pela 
conveniência e necessidade administrativa contratam a Licença de Uso, 
não exclusivo de Software Aplicativo cumulado com Suporte Técnico e 
Manutenção do SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA 
VISITANTES, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 

I – Da Licença de Uso: 

 Cláusula 01 –Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 
entre outros ajustes, a CONTRATADA ajusta conceder ao 
CONTRATANTE, que se obriga a receber o Sistema, que regula todo o 
instituto da presente contratação. 

Cláusula 02 – É objeto do presente contrato a licença de uso do Sistema  
de Controle entrada e saída de visitantes -  Licença de Uso, não exclusivo 
de Software Aplicativo cumulado com Suporte Técnico e Manutenção. 

Cláusula 03 – A CONTRATANTE se declara único responsável pela 
guarda e bom uso do Sistema  objeto deste contrato, obrigando-se a: 

         a-) Guardar o Sistema, tornando-o inacessível a terceiros. 

         b-) Não fazer nem permitir a reprodução do mesmo, a não ser para 
segurança interna (backup). 

         c-) Zelar para que alínea A e B sejam cumpridas por todos seus 
prepostos. 



         d-) Não permitir e nem fazer modificações no Sistema, sem 
expressa autorização da empresa; 

         e-) Observar a legislação do direito autoral, quanto ao(s) Sistema(s)  
objeto do presente contrato. 

Cláusula 04 – A CONTRATANTE assegura a CONTRATADA os meios 
necessários para efetuar, em suas dependências, as competentes 
verificações para certificar o fiel cumprimento da cláusula anterior. 

Cláusula 05 – O não cumprimento da cláusula 4, dará motivo a 
CONTRATADA  de reclamar o ressarcimento pelo danos daí decorrentes 
e obrigará a CONTRATANTE a devolver todo Sistema  fornecido, face a 
perda do direito de uso que tal infração acarreta automaticamente. 

 

II – Do Suporte Técnico: 

Cláusula 06 – Consiste em Suporte Técnico, o atendimento aos usuários 
do Sistema  para o saneamento de dúvidas operacionais referentes ao 
produto, instalação e treinamento de novas versões e implementações 
feitas no Sistema. 

 

III – Da Manutenção: 

Cláusula 07 – Consiste em manutenção as intervenções pontuais ou 
preventivas necessárias para sanar defeitos que ocorram ou possam 
ocorrer no Sistema, durante o uso normal do mesmo. 

          Consiste ainda na implementação de novas funções, melhorias, 
novas versões, atualizações técnicas, etc... 

Cláusula 08 – Não são cobertos pela manutenção os defeitos causados 
ao sistema, pela má utilização do mesmo, pelo equipamento, ou qualquer 
outro fator externo. 

 

IV – Das alterações, novas versões e melhorias: 

Cláusula 09 – A CONTRATANTE terá direito a toda e qualquer alteração, 
implementação, atualização, melhoria e ou nova versão desenvolvida por 
força de lei ou não, durante a vigência deste contrato.  

Cláusula 10 – As alterações, implementações ou customizações 
sugeridas pela CONTRATANTE, serão submetidas a aprovação do corpo 
técnico da  CONTRATADA, quando aprovadas, serão realizadas 
mediante orçamento e cronograma de desenvolvimento e instalação, 
aprovado previamente pela CONTRATANTE. 

 



Cláusula 11 – Somente os técnicos da CONTRATADA poderão realizar 
assistência, manutenção e suporte técnico nos Sistemas.  

Cláusula 12 – É de responsabilidade da CONTRATANTE, efetuar os 
Backups de segurança do Sistema objeto deste contrato. 

Cláusula 13 – Este contrato não cobre assistência técnica em 
equipamentos, periféricos, redes, outros Sistemas, Sistemas 
operacionais, assessoria e consultoria técnico contábil ou qualquer outra 
área profissional. Toda e qualquer intervenção nesta ordem, será 
faturada a parte deste contrato. 

 

V – Do Atendimento: 

Cláusula 14 – O atendimento dar-se-á mediante chamado da 
CONTRATANTE, sempre em horário comercial. 

Cláusula 15 – A CONTRATADA fornecerá a CONTRATANTE, relatório 
técnico, constando horário do atendimento, problemas relatados, defeitos 
constatados, causa do problema e a solução implementada.  

Cláusula 16 – Fica estabelecido, que à critério exclusivo da 
CONTRATADA, 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. 
Quando for utilizado algum meio magnético para envio da solução, estes 
deverão ser devolvidos ou o valor dos mesmos será incluído na próxima 
cobrança a ser expedida. 

 

VI – Da Vigência do Contrato: 

Cláusula 17 – Este contrato entrará em vigor a partir da data da 
assinatura  do mesmo. 

Cláusula 18 – A duração do presente contrato é de 04/01/20010 até 
31/12/2010. 

 

VII – Da Rescisão do contrato: 

Cláusula 19 – O não cumprimento das cláusulas e ou condições deste 
contrato, será motivo para a rescisão unilateral do mesmo, desde que 
notificada a parte inadimplente, por escrito, com trinta dias de 
antecedência e com prazo para correção da falha.  

Cláusula 20 – O cancelamento do contrato, por qualquer motivo, implica 
na retirada automática do Software, posto que o objeto do contrato se 
refere a Licença de Uso do Sistema. 



Cláusula 21 –Qualquer das partes que desejar rescindir este contrato 
deverá comunicar a outra parte, por escrito, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 

VIII – Do Preço e do Pagamento : 

Cláusula 22 – A CONTRATANTE Tarifa Básica Mensal, de R$ 80,00 
(oitenta reais) recebendo em contrapartida os serviços pactuados. 

Cláusula 23 – O custo da Licença de uso do Sistema, é parte integrante 
da Tarifa Básica Mensal (T.B.M.).   

Cláusula 24 – O pagamento deverá ser efetuado até o décimo dia útil do 
mês subseqüente ao dos serviços prestados. 

Cláusula 25 – Na ausência de pagamento, a CONTRATADA, a seu 
critério, poderá continuar ou não prestando serviço, desde que 
transcorridos mais de 30 dias de atraso, com um aviso prévio de 10 dias. 

Cláusula 26  -  A CONTRATANTE pagará importância de R$50,00 
(Cinquenta reais), para cada hora/homem, referente aos serviços 
Assessoria Operacional, incluindo o tempo gasto para o deslocamento. 
 
Cláusula 27  - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por 
conta das seguintes 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 – Serv. de Processamento de Dados 
 

IX – Das Condições Gerais 

Cláusula 28 – A tolerância por qualquer das partes, no descumprimento 
das cláusulas e condições aqui pactuadas, não importará em novação ou 
alteração de qualquer uma das cláusulas ou condições deste contrato.   

Cláusula 29 – As partes contratantes, por si e seus sucessores, 
responsabilizam-se pelo cumprimento das obrigações estipuladas neste 
contrato, que corresponde a manifestação final e completa da transação 
entre elas ajustadas, substituindo todas as propostas, orçamentos e 
outras manifestações verbais ou escritas, anteriormente havidas. 

Cláusula 30 – Todas as indenizações por perdas e danos que 
eventualmente se tornarem devidas, em função deste contrato, por 
expressa disposição das partes, fica limitada ao valor da transação aqui 
pactuada. 



Cláusula 31 – As partes elegem o foro da comarca de CARAZINHO/RS, 
com renúncia de 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.     

                     

Carazinho, 15 de Janeiro de 2010 

 

 
   Vereador Gilnei Alberto Jarré     Neri Aldoir Neitzke 
Câmara Municipal de Carazinho                       
    
 
 

 
Leonardo Vedana 
Assessor Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas:     Ahmad Issa Araújo Rahman – CPF 735.724.460-15 
 
 
                           Viviane Muller Menezes – CPF 004.258.920-77 


