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ATOS DO PODER 

 
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 042/2017 

DISPÕE SOBRE EMENDA ADITIVA AO 
ART. 130 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNIIPAL DE 

CASTANHAL, estatui e sua Mesa Diretora 

Promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica 

do Município. 

ART. 1º - Acrescenta ao Artigo 130 da Lei 

Orgânica Municipal de Castanhal, Estado do 

Pará, o Inciso VI, com a seguinte redação: 

“VI – A contribuição de iluminação 

pública, Instituída pelo Art. 149-A, 

da Constituição Federal, passa a ser receita 

tributária no Município de Castanhal, Estado 

do Pará. ” 

Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 30 dias 

do mês de março do ano de 2017. 

Luciana castanheira Sales 

Presidente 
Alacir Vieira Cândido Júnior 

1º Secretário 
Romildo Márcio Ramos da Costa 

2º Secretário 
Francisco das Chagas da Conceição Costa 

3º Secretário 
José Janildo Sousa do Nascimento 

4º Secretário 
Registrada, na Diretoria Legislativa da Câmara 

Municipal de Castanhal, em a mesma data. 
Cláudio Nogueira de Moura 

Diretor Legislativo 

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 043/2017 
DISPÕE SOBRE EMENDA ADITIVA A 
SEÇÃO IV, ART. 124 DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Castanhal estatui e 
sua Mesa Diretora Promulgará a seguinte Emenda 
Aditiva a Lei Orgânica do Município. 

ART. 1º - A Seção IV, do Executivo, Artigo 
124 passará  a ter as seguintes redações: 

Art. 2º - O Parágrafo Único do Artigo 124 
passa a ter a seguinte redação: 

“§ 1º.” 
Art. 3º - Aditiva-se os seguintes parágrafos ao 

Artigo 124: 
“§ 2º – Estrutura Normativa Municipal quanto 

ao dever de fiscalização do Poder Executivo, para 
se fazer cumprir as determinações constitucionais 
quanto ao dever de prestar contas do Poder 
Executivo. ” 

“ § 3º - O Poder Executivo realizara audiência 
pública, junto ao Poder Legislativo, no final dos 
meses de maio, setembro e fevereiro, para fins de 
demonstração e avaliação do cumprimento das 
metas fiscais de cada quadrimestre, a citada 
audiência pública ocorrerá na comissão de 
orçamento e finanças. ” 

“ § 4º - Considera-se como metas a serem 
avaliadas, além daquelas definidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a aplicação em saúde, 

educação, assistência social e os gastos com 
pessoal. “ 

“ § 5º - O gestor do SUS, até o final dos meses 
definidos no § 2º, em audiência pública na câmara 
municipal, apresentará o relatório detalhado do 
gerenciamento dos recursos da saúde, do 
quadrimestre anterior, contendo no mínimo: “ 

“  § 6º -   Montante e fontes de recursos 
aplicados no período; “ 

“ §7º - Auditorias realizadas ou em fase de 
execução no período e suas recomendações e 
determinações; “ 

“  § 8º - Oferta e produção de serviços públicos 
na rede própria, contratada e conveniada, 
cotejando esses dados com os indicadores de 
saúde da população em seu âmbito de atuação.” 

“ § 9º  – O Poder Executivo enviara para fins 
de comprovação, até o quinto dia útil do mês 
seguinte, os demonstrativos contábeis de 
cumprimento do mínimo de aplicação dos recursos 
provenientes dos impostos arrecadados, no mês 
anterior, em saúde e educação. “ 

“ § 10 - A comprovação requerida no § 2º, 
deve ser demonstrada de forma financeira, com o 
envio dos comprovantes bancários à Câmara 
Municipal, dos repasses efetuados ao Fundo 
Municipal de Saúde, bem como, ao sistema 
municipal de educação, para contas bancarias 
especificas. 

“ § 11 - O Poder Executivo enviara até o quinto 
dia útil do mês seguinte, as suas folhas de 
pagamento de forma analítica, por vinculo e setor, 
acompanhadas das respectivas guias de 
recolhimento da previdência social. “ 

“ § 12 -  quanto as guias da previdência social, 
fica estabelecido o prazo de até cinco dias úteis, a 
contar da data limite para o seu pagamento, para o 
envido das mesmas à Câmara Municipal. “ 

“ § 13 - O Poder Executivo comunicara de 
forma expressa à Câmara Municipal, com o prazo 
de cinco dias úteis de antecedência, a data, local e 
a hora, da ocorrência dos certames licitatórios, 
com valores acima de R$80.000,00 (oitenta mil 
reais), sob pena da não validade da sessão de 
realização dos mesmos. “ 

 “ § 14 - O Poder Executivo encaminhara, em 
até trinta dias à Câmara Municipal, cópia de todos 
os convênios firmados com outras esferas de 
governo, bem como, com qualquer outra entidade 
pública ou privada. “ 

Art. 4º -  Esta Emenda entra em vigor, em 
quarenta e cinco dias após a data de sua 
publicação. 

Art. 5º – Revoga-se as disposições em 
contrário. 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
castanhal, aos 30 dias do mês de março de 2017. 

Luciana castanheira Sales 

Presidente 
Alacir Vieira Cândido Júnior 

1º Secretário 
Romildo Márcio Ramos da Costa 

2º Secretário 
Francisco das Chagas da Conceição Costa 

3º Secretário 
José Janildo Sousa do Nascimento 

4º Secretário 
Registrada, na Diretoria Legislativa da Câmara 

Municipal de Castanhal, em a mesma data. 
Cláudio Nogueira de Moura 

Diretor Legislativo 
 

PORTARIA N° 072/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: SONIA LUCIA COSTA DAMASCENO 
ASSUNTO: ABONO DE PERMANENCIA 
A CONTAR DE 01/03/2017 

PORTARIA N° 073/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: NAGILA CYNTIA TEIXEIRA DE SOUSA 
ASSUNTO: FERIAS 
PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017; 
P.A:2016/2017 

PORTARIA N° 074/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: GIOVANI GERALDO LIMA SILVA 
ASSUNTO: FERIAS 
PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017; 
P.A:2016/2017 

PORTARIA N° 075/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: ELINALDO MONTEIRO DA SILVA 
ASSUNTO: FERIAS 
PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017; 
P.A:2016/2017 

PORTARIA N° 076/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: MARIA  PERPETUO SOCORRO DE LIMA 
ASSUNTO: FERIAS 
PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017; 
P.A:2016/2017 

PORTARIA N° 077/2017–D.A,DE 03/03/2017 
NOME: LENILDA DE MIRANDA REIS  
ASSUNTO: FERIAS 
PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017; 
P.A:2016/2017 

 
PORTARIA Nº 005/2017, 30/03/2017 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO, Sr. LANDRY ADELINO DE SOUZA, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 
os artigos 194 e 202 da Lei Municipal nº 003, de 04 
de fevereiro de 1999; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar fato que em 
tese revela ABANDONO DE CARGO PÚBLICO, 
conduta esta caracterizada como ilícito 
administrativo previsto no artigo 190, inciso II, da 
Lei Complementar nº 003/99, atribuído ao servidor, 
BENEDITO ALMEIDA CORREA matriculado sob o 
nº 989339, ocupante do cargo/função de BRAÇAL, 
estando sujeito a uma das penalidades previstas 
no artigo nº 185 da Lei Municipal nº 003/99. 

Art. 2º - Designar, nos termos do artigo nº 36 
da Lei Complementar nº 001/11 e da Portaria nº 
2.126, de 28 de julho de 2015, os servidores 
Lindomar dos Santos Machado, matrícula 7321-0; 
Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 6917-5; 
Gleice Miranda de Sant’Anna, matrícula 107401-1, 
para sob a Presidência do primeiro, encarregam-se 
dos respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Art. 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL 
DE OBRAS E URBANISMO, aos 30 dias do mês 
de Março de 2017. 

LANDRY ADELINO DE SOUZA 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 
Nº 005/2017 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela 
Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no 
que dispõe o Art. 25, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93 de 21/06/93 – “para a contratação de 
serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação”; e em face da necessidade da 
Administração Pública a empresa ASP – 
Automação, Serviços e Produtos de Informática 
Ltda, oferece serviços especializados em 
fornecimento de licença de uso de (locação) de 
sistemas (software) integrados de gestão pública, 
nas áreas de contabilidade pública (geração do E-
Contas TCM-PA), Licitações e 
Publicação/Hospedagem de dados na forma da LC 
131/2009, Lei 12.57/2011 e Decreto 7.185/2010, 
que é uma importante ferramenta que auxilia 
principalmente a área de contabilidade pública, 
auxilia administradores nos procedimentos 
licitatórios e publicação/hospedagens de contas 
públicas e dados financeiros da administração 
Pública. Trata-se, portanto de ferramenta singular, 
única e específica, sem parâmetros para 
comparação com outras empresas, a CPL 
manifesta-se pela possibilidade de contratação da 
empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos 
de Informática Ltda, portadora do CNPJ sob o n° 
02.288.268/0001-04, por inexigibilidade de 
licitação, obedecidos os critérios legais. 

Esta Comissão Permanente de Licitação,  
pelo exposto acima, encaminha os presentes 

autos à Procuradoria Jurídica deste Município, 
para que se manifeste sobre a presente 
inexigibilidade, tudo em conformidade com as 
disposições legais. 

Castanhal/Pará, 11 de janeiro de 2017 
Danielle Fonseca Silva 

Presidente da C.P.L. 
Sílvio Roberto Monteiro dos Santos 

Secretário da C.P.L. 
Eli Martinho de Souza Santos 

Membro da C.P.L. 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO  
E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

INFORMÁTICA Nº 86/2017 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL 
ENDEREÇO: AV BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 
2232  BAIRRO: CENTRO 
CEP: 68.741-670  CIDADE: CASTANHAL  UF:  PA 
CNPJ: 05.121.991/0001-84  CGF: ISENTO 
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO 
CPF Nº: 057.959.822-53 
CONTRATADA: ASP – Automação, 

Serviços e Produtos de Informática 
Ltda. 
NOME DE FANTASIA: Aspec 
Informática 
CNPJ: 02.288.268/0001-04  CGF: 
Isento 

ENDEREÇO: Rua Lauro Maia, 1120  
CIDADE: Fortaleza  UF: Ceará 
BAIRRO : FÁTIMA  CEP: 60.055-210 
REPRESENTANTE LEGAL: Geraldo 
Ubiratan Macias Nascimento 
CPF Nº: 006.319.252-79  RG: 
5692358 PC/PA 

As partes acima qualificadas, 
ambas representantes das Entidades 
partícipes deste instrumento 
contratual, de ora em diante 
denominadas de CONTRATANTE e 
CONTRATADA, respectivamente, 
celebram o presente contrato de 

Licenciamento de uso (locação) de 
sistemas de informática, 
fundamentado na Lei Federal 
8.666/93 e posteriores alterações, 
nos termos e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem como 

objeto, o fornecimento de Licença de 
uso (locação) de Sistemas (softwares) 
integrados de Gestão Pública, nas 
áreas de Contabilidade Pública 
(geração do E-Contas TCM/PA), 
Licitações e Publicação/Hospedagem 
de dados, na forma da LC 131/2009, 
Lei 12.527/2011 e decreto 
7.185/2010, de forma a atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal 
de Castanhal e a Secretaria Municipal 
de Educação, descritos anexo I, que é 
parte integrante deste. 

1.2. Será instalado apenas uma 
cópia dos sistemas e cadastrado 
apenas uma Entidade usuária, 
conforme as condições previstas nos 
anexos. Qualquer modificação do 
pactuado neste Contrato deverá ser 
negociada entre as partes e através de 
termo aditivo que fará parte 
integrante deste. 

1.3. A CONTRATADA fornecerá os 
sistemas de informática com os 

programas na forma executável, 
devendo o mesmo ser instalado 
exclusivamente na sede da 
CONTRATANTE mencionada nos 
anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
RESPONSABILIDADE: 

2.1. A CONTRATANTE, pelo seu 
titular, é a única responsável pelos 
atos de gestão administrativa que 
sejam praticados e informados para 
processamento dos dados, limitando-

se à CONTRATADA a 
responsabilidade técnica dos sistemas 
ora contratados. 

2.2. A CONTRATADA não será 
responsável por perdas e danos que 
venham causar à CONTRATANTE 
ocorrido pela má operacionalização 
dos sistemas ou por casos fortuitos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 
OBRIGAÇÕES: 

3.1. São obrigações da 
CONTRATADA: 

 Realizar os serviços previstos nos 

anexos deste contrato; 

 Manter a CONTRATANTE 
informada de novas alterações e 
implementações nos sistemas de 
informática. 

 Manter durante toda a execução 
do objeto contratual, em 
compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na 
Lei de Licitações. 

3.2. São obrigações da 
CONTRATANTE: 

Observar as condições 
discriminadas na cláusula segunda 
deste contrato; 

Realizar os pagamentos à 
CONTRATADA nas condições e datas 
previstas neste contrato; 

Indicar pessoal para acompanhar 

a implantação dos sistemas de 
informática e posteriormente assumir 

a sua execução, ou seja, 
desempenhar as atividades de 
preparação e digitação dos dados 
necessários para alcançar os objetivos 
a que os sistemas se propõem; 

 Manter cópia de segurança dos 
dados dos sistemas em disquetes, 
CDs ou outro meio magnético, através 
de procedimento denominado 
“backup”. 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E 
CONDIÇÕES: 

4.1. A CONTRATANTE pagará o 
valor mensal de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais), sendo 
especificamente R$ 7.000,00 (sete 
mil reais) pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal e R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) pela Secretaria Municipal de 
Educação ficando determinado o valor 
global de R$ 168.000,00 (cento e 
sessenta e oito mil reais). 

4.2. A locação de uso dos sistemas 
de informática, que serão arrendados 

pela CONTRATADA, não constituirá 
qualquer transferência de propriedade 
dos SOFTWARES, os quais 
pertencem, com exclusividade à 
CONTRATADA, sendo vedado à 
CONTRATANTE vender, transferir, 
emprestar, ceder, alienar, reproduzir, 
copiar, gravar ou onerar de qualquer 
forma, no todo ou em parte, os 
sistemas.  

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA: 

5.1. O valor total estipulado no 
item 4.1. da cláusula anterior será 
reajustado anualmente, de acordo 
com a variação do IGPM - Índice 
Geral de Preços de Mercado, 
calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas, ou por outro índice oficial que 
venha refletir a variação da inflação 
do período, a partir do primeiro mês 
após a assinatura do presente 
contrato.  

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE 
SATISFAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 
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6.1. A CONTRATADA garante o 
funcionamento dos sistemas ora 
contratados, desde que o mesmo seja 
utilizado de acordo com as instruções 
e limites constantes nos respectivos 
sistemas, comprometendo-se a trocar, 
sem nada ter que pagar pela 
CONTRATANTE, a mídia eletrônica 
de instalação do sistema, em face de 
defeito técnico do mesmo, ou 
anormalidade comprovada no próprio 
sistema. 

6.2. Nos casos em que a 
CONTRATANTE use indevidamente 
os sistemas e estes passem a 
apresentar defeitos motivados por 
interferências de terceiros, a 
CONTRATADA cobrará à parte pelos 
serviços extras de reinstalação e/ou 

recuperação de dados danificados. 
6.3 - A CONTRATADA não se 

responsabiliza por danos causados ao 
sistema por “vírus” de computador, 
falhas de energia elétrica, ar 
condicionado, elementos radioativos, 
poluentes ou outros assemelhados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS: 

7.1. As modificações nos sistemas 
de natureza legal, fiscal, tributário, 
serão implementadas em prazos 
compatíveis com os determinados 
pelas normas pertinentes e de acordo 
com a complexidade de serem 
executadas. A CONTRATADA 
indicará soluções alternativas para 
atender às exigências da Lei, caso não 
haja tempo para a implementação das 
modificações legais, entre a 
divulgação e o início de vigência da 
mesma, até que os sistemas sejam 
atualizados. 

7.2. As melhorias e novas funções 
introduzidas nos sistemas, serão 
distribuídas toda vez que a 

CONTRATADA as concluir, visando 
beneficiar à CONTRATANTE sempre 
com a última versão dos sistemas. 
Cabe à CONTRATANTE adotar 
(atualizar) esta versão no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias de seu 
envio, caso contrário, a 
CONTRATADA não mais estará 
obrigada a fornecer suporte à versão 
antiga a não ser a garantia de 
funcionamento prevista na cláusula 
sexta. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS SERVIÇOS DE 
SUPORTE : 

8.1. A CONTRATADA coloca à 
disposição da CONTRATANTE, 
durante a vigência deste contrato, os 
serviços de suporte que consistem em 
apoio e orientação técnica na 
utilização dos sistemas. 

8.2. Os serviços de suporte dos 
sistemas inclui: informativos, suporte 
via internet, suporte via Aspec Net, 
suporte telefônico e treinamentos na 
sede da CONTRATADA, bem como a 
garantia de esclarecimentos de 

dúvidas através de telefone, fax, e-
mail ou correios e será prestado em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
no horário comercial.  

8.3 - Para validade do 
atendimento pelo Suporte Técnico, em 
acordo com este contrato, a 
CONTRATANTE deverá: a) consultar 
à CONTRATADA somente através das 
pessoas que foram treinadas para a 
utilização dos sistemas; b) comunicar 
à CONTRATADA, com detalhes e 
precisão, a descrição dos problemas 
ou pendências relativas ao software, 
fazendo tal comunicação por escrito 
quando a relevância do problema e as 
circunstâncias assim o exigirem. 

8.4. Não estão incluídos nesses 
serviços de suporte e serão cobrados 

à parte, mediante orçamento prévio, 
quaisquer serviços profissionais 

extras como por exemplo: instalação 
de redes físicas de computadores; 
análise de estrutura administrativa 
da CONTRATANTE; levantamento de 
soluções especiais e orientação na 
escolha de equipamentos; licença de 
uso de sistemas de acesso remotos; 
reimplantação de software; 
atendimento técnico extra na sede da 
CONTRATANTE; importação de base 
de dados; digitação de dados; 
treinamentos extras; customização; 
recuperação de dados; correções de 
erros provenientes de operações e uso 
indevido dos sistemas; recuperação 
de arquivos de dados provocados por 
erros de operação, falhas do 
equipamento, sistema operacional, e 
instalação elétrica; serviços de 
migração e conversão de dados 
de/para outros equipamentos; serviço 
de retreinamento ou treinamento de 
outras pessoas, além das que foram 
designadas para o treinamento inicial. 

8.5. Caso o serviço extra a ser 

realizado seja fora da sede da 
CONTRATADA ficará a cargo da 
CONTRATANTE as seguintes 
despesas, além dos preços adicionais 
a serem pactuados entre as partes: 
alimentação, transporte e estadia, 
conforme condições constantes dos 
anexos.  

8.6. A CONTRATADA poderá 
firmar um contrato específico com a 
CONTRATANTE de prestação de 

serviços profissionais, ou através de 
aditivo a este, com a finalidade de 
atender às normas que vierem a ser 
negociadas na oportunidade (serviços 
extras constantes do subitem 8.4., ou 
indicar empresa(s) especializada(s) no 
ramo de serviços de informática, com 
que a CONTRATANTE negociará os 
serviços profissionais que necessitar. 

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE DURAÇÃO 
DO CONTRATO: 

9.1. O presente contrato terá 
duração de 12 (doze) meses, podendo 

ser estendido (prorrogado) pelo prazo 
de até 48(quarenta e oito) meses, 
conforme art. 57, inciso IV da Lei 

8.666/93. Entretanto, se qualquer 
das partes deseje rescindi-lo de pleno 
direito, deverá pagar o valor 
correspondente a 2(duas) vezes o 
valor mensal previsto na cláusula 
quarta a título de multa contratual. 

9.2. Após um ano de vigência do 
presente contrato, qualquer das 
partes poderá, a qualquer momento, 
sugerir a renegociação dos preços, 
com base em comprovada defasagem 
para mais ou para menos, tendo em 
vista custos ou condições praticadas 
no mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA: 

10.1. A CONTRATANTE a partir 
da assinatura deste contrato, autoriza 

a divulgação de seu nome, sem ônus, 
como usuária dos sistemas de 
informática em publicidade e/ou 
propaganda que a CONTRATADA vier 
promover. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1. As despesas decorrentes do 
presente Contrato, no presente 
exercício correrão por conta da 
dotação própria do orçamento da 
CONTRATANTE, código, no 
Elemento de Despesa nº 
04.123.0007.2.011/3.3.90.39.00 - 

Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças, em razão do 
que será emitida uma nota de 
empenho do tipo Global, e no 
exercício seguinte, caso o contrato 
seja prorrogado, à conta da dotação 
orçamentária prevista para atender 
dispêndio da mesma natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA 
FONTE DE RECURSO: 

12.1. Os recursos necessários a 
este instrumento contratual serão 
oriundos de recursos próprios 
diretamente arrecadados ou 
transferidos ao Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Pela inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas, 
garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções. 

13.1.1 - Advertência. 
13.1.2 - Multa: 
a) De 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor a ser pago 
mensalmente à Contratada, pelo 
atraso injustificado na execução do 
objeto contratual; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato pela inexecução 
total ou parcial do objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA 
RESCISÃO: 

14.1. O presente instrumento 
contratual poderá ser rescindido de 
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conformidade com o disposto nos 
arts. 77 a 80 da Lei federal n 
8.666/93, e posteriores alterações. 

14.2. Na hipótese de ocorrer 
rescisão administrativa prevista no 
art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, 
à Contratante são assegurados os 
direitos previstos no art. 80, incisos I 
a IV, parágrafos 1.º a 4.º, da Lei 
citada.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 – Toda solicitação da 
CONTRATADA deve ser efetuada em 
forma escrita e encaminhada à 
CONTRATANTE, facultando-se a 
realização de chamados via telefone e 
atendidos via telessuporte urgente, os 

quais deverão, entretanto, ser 
formalizados por escrito em um prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após a realização do pedido verbal.  
15.2 - A CONTRATADA terá o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da data de recebimento da solicitação, 
para informar à CONTRATANTE 
acerca dos recursos e prazos 
necessários para a execução dos 
trabalhos. 

15.3 – A manutenção evolutiva, 
que não está incluída nos serviços 
constantes da cláusula oitava deste 
contrato e será cobrada à parte 
mediante aprovação de orçamento, 
caso solicitado pela CONTRATANTE, 
abrangerá implementações e 
intervenções para introduzir 
melhorias, aperfeiçoamento, como 
novos módulos acessórios, novas 
funções, telas ou relatório e inclusão 
de novos atributos ou dados não 
contemplados originalmente pelo 
sistema, bem como a integração de 
módulos com outros sistemas através 
de APIs - Application Programming 

Interface (Interface de Programação de 
Aplicativos) a serem desenvolvidas 
pela CONTRATADA. 

15.4 – Também é parte integrante 
deste contrato, o anexo II, que trata 
sobre o Termo de Uso dos Sistemas 
contratados. 

15.5 – Os casos omissos nesse 
instrumento contratual serão 
resolvidos nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações e 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
16.1. Fica eleito o Foro da sede da 

CONTRATANTE, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir qualquer 
dúvida que surja na execução do 
presente contrato, e que não tenha 
sido possível resolver por acordo entre 
as partes ou por arbitramento. 

E por estarem as partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de 
pleno acordo com o disposto neste 
instrumento particular, assinam-no 
na presença de duas testemunhas 

abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que surtam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
1ª:   2ª:  
Nome:  Nome: 
CPF Nº:  CPF Nº: 

ANEXO I 
Este anexo é parte integrante do 
contrato firmado entre as partes 
abaixo: 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Castanhal 
CONTRATADA: ASP – Automação, 
Serviços e Produtos de Informática 

Ltda. 

DADOS GERAIS DOS SISTEMAS: 
1 – SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA 

Módulos 
contratados 

Valor  
(R$) 

Módulos 
contratados 

Valor 
(R$) 

[  ] 
Orçamento 

 [  ] Licitação  

[  ] 
Contabilidade 

 [  ] Doações  

[  ] Plano 
Plurianual 

 [  ] Patrimônio  

[  ] 
Tesouraria 
“on line” 

 [  ] 
Almoxarifado 

 

[  ] Acesso 
remoto 

 [  ] Portal da 
Transparência 

 

 

VALOR TOTAL   R$ 
 

2. - Tipo de Instalação Dia de vencimento 
da Fatura 

 

 I - Instalação 
monousuária   

 II - Instalação 
multiusuária (rede de 
computadores) 

 30     5 
  10    20 

3 – Treinamento da Equipe da 
CONTRATANTE: 

A CONTRATADA fornecerá 
treinamento inicial de uso, relativo ao 
funcionamento e operação do 
programa, a no máximo 4(quatro) 
funcionários designados pela 
CONTRATANTE, limitando a 16 
(dezesseis) horas, em 2 (dois) dias 
consecutivos, de 8 (oito) horas cada 
dia, devendo tal treinamento ser 
realizado na sede da CONTRATADA, 

ou na sede da CONTRATANTE 
conforme conveniência e acerto entre 
as partes,  ministrado a “usuários 
multiplicadores”, os quais poderão 
repassar tal treinamento para os 
demais usuários da CONTRATANTE.  

A CONTRADADA poderá fornecer 
treinamento adicional, através de 
contrato extra a ser acertado entre as 
partes. 

O trabalho desenvolvido deverá 
capacitar os técnicos da 
CONTRATANTE com repasse total da 
tecnologia utilizada. 

Local do treinamento 
 na sede da CONTRATADA ou 

Filial/Distribuidora/Unidade de 
Negócio 

 na sede da CONTRATANTE 

4 – Despesas de viagens: 
Todas as despesas decorridas em 

função do deslocamento de 
profissionais da CONTRATADA, até 
às instalações da CONTRATANTE, 
independentes do motivo, será de 
responsabilidade da CONTRATANTE, 
inclusive para treinamentos e 
implantação dos sistemas. 

As despesas de viagem 
compreendem: alimentação, 
transporte e estadia. 

5 – Da forma de Suporte: 
A CONTRATANTE cooperará com 

a CONTRATADA na solução de 
qualquer assunto de natureza 

técnica, quando necessário, 
relacionado com objetivo deste 
contrato. 

A CONTRATADA garante à 
CONTRATANTE que sempre usará 
profissionais suficientemente 
experientes e capacitados para a 
realização ou acompanhamento dos 
serviços de suporte. 

A CONTRATADA responderá às 
solicitações de serviços da 
CONTRATANTE, ou usuários finais 
indicados pela CONTRATANTE, 
dentro do horário comercial nos dias 
úteis definidos neste contrato. 

A CONTRATADA fará as 
chamadas telefônicas de retorno para 
a transmissão da solução do 
problema ou para indicar a 
necessidade de deslocamento de seu 
pessoal ao local onde serão realizados 
os serviços, ainda para solicitar mais 
informações que as referentes àquelas 
pedidas acima. 

A CONTRATADA aplicará seus 

melhores esforços e técnicos 
profissionais, declarando-se 
perfeitamente apta e capaz 
tecnicamente para garantir a 
eficiência e qualidade dos serviços ora 
contratados em tudo que depender 
exclusiva e unicamente de seus 
próprios esforços para ser realizados. 

6 – Horário do Suporte: 
O suporte será efetuado no horário 

comercial das 8:00 às 12:00, e das 

14:00 às 18:00 horas, em dias úteis 
de segunda a sexta-feira. 

Por solicitação da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA 
poderá estender o horário de 
atendimento, sendo neste caso 
cobradas as horas extras de 
atendimento com acréscimo de 100% 
(cem por cento) nos dias de sábados, 
domingos e feriados. 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
 Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
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ASP LTDA. 

CONTRATADA 

ANEXO II 
Este anexo é parte integrante do 
contrato firmado entre as partes 
abaixo: 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Castanhal 
CONTRATADA: ASP – Automação, 
Serviços e Produtos de Informática 

Ltda. (Aspec Informática) 

TERMO DE USO DE SOFTWARE 
ASPEC 

1 - A Aspec Informática, na 
qualidade de única proprietária dos 
direitos dos Software locados ao 
usuário, confere licença de uso não 
exclusivo, de acordo com as condições 
estabelecidas no contrato firmado 
entre as partes. 

2 - Entende-se por Software, o 
conjunto de programas executáveis 
por computador e respectiva 
documentação técnica. 

3 - A ASPEC INFORMÁTICA 
fornecerá os sistemas de informática 
com os programas na forma 
executável, devendo os mesmos serem 
instalados exclusivamente na sede da 
contratante, sendo vedada outra 
instalação em computador que não 
seja parte da instalação principal. 

4 - A licença de uso dos sistemas 

de informática, não constituirá 
qualquer transferência de propriedade 
dos software, os quais pertencem, 
com exclusividade a Aspec 
Informática, sendo vedado ao Cliente: 
vender, transferir, emprestar, ceder, 
alienar, reproduzir, copiar, gravar ou 
onerar de qualquer forma, no todo ou 
em parte, os sistemas, assim como 
também, é terminantemente proibido 
ao usuário: entregar o Software, 
permitir seu uso por terceiros, sendo-
lhe vedado ainda: copiar, alterar, 
ceder, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar 
de qualquer forma, transferir, total ou 
parcialmente, sob quaisquer 
modalidades, onerosas ou gratuitas, 
provisórias ou permanentes, o 
Software objeto do presente termo de 
uso. 

5 - A ASPEC INFORMÁTICA não 
será responsável por perdas e danos 

que venham a ocorrer pela má  
operacionalização dos sistemas ou 
por casos fortuitos. 

6 - A contratada será responsável 
pelo pessoal que desempenhará as 
funções de execução do sistema, ou 
seja, quem vai desempenhar as 
atividades de preparação e digitação 
dos dados necessários para alcançar 
os objetivos a que os sistemas se 
propõem. 

7 - A segurança dos arquivos 
relacionados com o Software é de 
responsabilidade exclusiva de quem 

opera os sistemas, ficando a ASPEC 
INFORMÁTICA isenta de erros 
decorrentes de negligência, 
imprudência ou imperícia causados 
pelo cliente. 

8 - É de exclusiva 
responsabilidade do Cliente, a má 
utilização das técnicas operacionais 
de trabalho, como operações 
indevidas de “BACKUPS” 
(anormalidade nos meios magnéticos 
- utilização de CDs defeituosos), ou 
que possam gerar resultados 
equivocados, ou, ainda, danos 
causados por “vírus” de computador. 

 
9 – A contratante deve manter 

cópia dos dados para atender 
eventual requisição de outros órgãos 

públicos, seja de nível estadual ou 
federal, seja dos Poderes Executivo ou 

Judiciário, não sendo a guarda ou 

custódia desses  dados de 
responsabilidade da ASPEC 
INFORMÁTICA. 

10 - Ao Usuário dos sistemas não 
é permitido modificar as 
características dos programas, 
módulos ou rotinas do Software, 
ampliá-los, alterá-los de qualquer 
forma, sem a prévia, expressa, 
específica e autorizada anuência da 
Aspec Informática, sendo certo que, 
quaisquer alterações, a qualquer 
tempo, por interesse do cliente, só 
poderá ser executada pela Aspec 
Informática ou pessoa expressamente 
autorizada pela mesma. 

11 - O Usuário obriga-se a 
disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware 
de origem idônea que possibilite a 
instalação dos Software objeto do 

presente termo de uso. 
12 - O Usuário dos Sistemas 

Aspec, por seu titular (Gestor da 
Entidade Pública Contratante), é o 
único responsável pelos atos de 
gestão administrativa que sejam 
praticados e informados para 
processamento dos dados, limitando-
se à ASPEC INFORMÁTICA somente a 
responsabilidade técnica dos sistemas 
locados (licenciados). 

13– É obrigação do usuário dos 
sistemas Aspec, manter cópia de 
segurança dos dados em CDs ou 

através de outro meio magnético, 
através de procedimento denominado 
“backup”, assim como também a 
guarda e custódia de todas as  
informações da Entidade Pública, no 
servidor de rede ou equipamentos da 
própria Entidade (computadores), 
ficando a Aspec Informática isenta de 
qualquer desaparecimento, sumiço, 
extravio, perda e guarda de 
informações ou dados da entidade, 
sendo essa responsabilidade 

exclusiva do usuário (contratante). 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

INFORMÁTICA Nº 87/2017 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
ENDEREÇO: TRAV. CONEGO LEITÃO, Nº 1943  
BAIRRO: CENTRO. 
CEP: 68.745-000  CIDADE: CASTANHAL UF: PA 
CNPJ: 07.918.201/0001-11  CGF: ISENTO 
REPRESENTANTE LEGAL: Silvan Francisco da 
Silva 
CPF Nº: 565.380.222-00 
CONTRATADA: ASP – Automação, Serviços e 
Produtos de Informática Ltda. 
NOME DE FANTASIA: Aspec Informática 
CNPJ: 02.288.268/0001-04   CGF: Isento 
ENDEREÇO: Rua Lauro Maia, 1120  CIDADE: 
Fortaleza  UF: Ceará 
BAIRRO : FÁTIMA  CEP: 60.055-210 
REPRESENTANTE LEGAL: Geraldo Ubiratan 
Macias Nascimento  
CPF Nº: 006.319.252-79  RG: 5692358 PC/PA 
 

As partes acima qualificadas, 
ambas representantes das Entidades 
partícipes deste instrumento 
contratual, de ora em diante 
denominadas de CONTRATANTE e 
CONTRATADA, respectivamente, 
celebram o presente contrato de 

Licenciamento de uso (locação) de 
sistemas de informática, 
fundamentado na Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações, 
nos termos e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem como 

objeto, o fornecimento de Licença de 
uso (locação) de Sistemas (softwares) 
integrados de Gestão Pública, nas 
áreas de Contabilidade Pública 
(geração do E-Contas TCM/PA), 
Licitações e Publicação/Hospedagem 
de dados, na forma da LC 131/2009, 
Lei 12.527/2011 e decreto 
7.185/2010, de forma a atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal 
de Saúde, descritos anexo I, que é 
parte integrante deste. 

1.2. Será instalado apenas uma 
cópia dos sistemas e cadastrado 
apenas uma Entidade usuária, 

conforme as condições previstas nos 
anexos. Qualquer modificação do 
pactuado neste Contrato deverá ser 
negociada entre as partes e através de 
termo aditivo que fará parte 
integrante deste. 

1.3. A CONTRATADA fornecerá os 

sistemas de informática com os 
programas na forma executável, 
devendo o mesmo ser instalado 
exclusivamente na sede da 
CONTRATANTE mencionada nos 
anexos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
RESPONSABILIDADE: 

2.1. A CONTRATANTE, pelo seu 
titular, é a única responsável pelos 
atos de gestão administrativa que 
sejam praticados e informados para 
processamento dos dados, limitando-
se à CONTRATADA a 
responsabilidade técnica dos sistemas 
ora contratados. 

2.2. A CONTRATADA não será 
responsável por perdas e danos que 
venham causar à CONTRATANTE 
ocorrido pela má operacionalização 
dos sistemas ou por casos fortuitos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 
OBRIGAÇÕES: 

3.1. São obrigações da 
CONTRATADA: 

Realizar os serviços previstos nos 
anexos deste contrato; 

Manter a CONTRATANTE 
informada de novas alterações e 
implementações nos sistemas de 
informática. 

Manter durante toda a execução 
do objeto contratual, em 
compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na 
Lei de Licitações. 

3.2. São obrigações da 
CONTRATANTE: 

Observar as condições 
discriminadas na cláusula segunda 
deste contrato; 

Realizar os pagamentos à 
CONTRATADA nas condições e datas 
previstas neste contrato; 

Indicar pessoal para acompanhar 
a implantação dos sistemas de 
informática e posteriormente assumir 
a sua execução, ou seja, 
desempenhar as atividades de 
preparação e digitação dos dados 
necessários para alcançar os objetivos 

a que os sistemas se propõem; 
Manter cópia de segurança dos 

dados dos sistemas em disquetes, 
CDs ou outro meio magnético, através 
de procedimento denominado 
“backup”. 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E 
CONDIÇÕES: 

4.1. A CONTRATANTE pagará o 
valor mensal de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais), ficando determinado o 

valor global de R$ 84.000,00 (oitenta 
e quatro mil reais). 

4.2. A locação de uso dos sistemas 
de informática, que serão arrendados 
pela CONTRATADA, não constituirá 
qualquer transferência de propriedade 
dos SOFTWARES, os quais 
pertencem, com exclusividade à 
CONTRATADA, sendo vedado à 
CONTRATANTE vender, transferir, 
emprestar, ceder, alienar, reproduzir, 
copiar, gravar ou onerar de qualquer 

forma, no todo ou em parte, os 
sistemas.  

CLÁUSULA QUINTA - 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 
5.1. O valor total estipulado no 

item 4.1. da cláusula anterior será 
reajustado anualmente, de acordo 
com a variação do IGPM - Índice 
Geral de Preços de Mercado, 
calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas, ou por outro índice oficial que 
venha refletir a variação da inflação 
do período, a partir do primeiro mês 
após a assinatura do presente 
contrato.  

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA 
DE SATISFAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO: 

6.1. A CONTRATADA garante o 

funcionamento dos sistemas ora 
contratados, desde que o mesmo seja 

utilizado de acordo com as instruções 
e limites constantes nos respectivos 
sistemas, comprometendo-se a trocar, 
sem nada ter que pagar pela 
CONTRATANTE, a mídia eletrônica 
de instalação do sistema, em face de 
defeito técnico do mesmo, ou 
anormalidade comprovada no próprio 
sistema. 

6.2. Nos casos em que a 
CONTRATANTE use indevidamente 
os sistemas e estes passem a 
apresentar defeitos motivados por 
interferências de terceiros, a 
CONTRATADA cobrará à parte pelos 
serviços extras de reinstalação e/ou 
recuperação de dados danificados. 

6.3 - A CONTRATADA não se 
responsabiliza por danos causados ao 
sistema por “vírus” de computador, 
falhas de energia elétrica, ar 
condicionado, elementos radioativos, 
poluentes ou outros assemelhados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA 
ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS: 

7.1. As modificações nos sistemas 
de natureza legal, fiscal, tributário, 
serão implementadas em prazos 
compatíveis com os determinados 
pelas normas pertinentes e de acordo 
com a complexidade de serem 
executadas. A CONTRATADA 
indicará soluções alternativas para 
atender às exigências da Lei, caso não 
haja tempo para a implementação das 
modificações legais, entre a 

divulgação e o início de vigência da 
mesma, até que os sistemas sejam 
atualizados. 

7.2. As melhorias e novas funções 
introduzidas nos sistemas, serão 
distribuídas toda vez que a 
CONTRATADA as concluir, visando 
beneficiar à CONTRATANTE sempre 
com a última versão dos sistemas. 
Cabe à CONTRATANTE adotar 
(atualizar) esta versão no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias de seu 
envio, caso contrário, a 

CONTRATADA não mais estará 
obrigada a fornecer suporte à versão 
antiga a não ser a garantia de 
funcionamento prevista na cláusula 
sexta. 

CLÁUSULA  OITAVA - DOS 
SERVIÇOS DE SUPORTE : 

8.1. A CONTRATADA coloca à 
disposição da CONTRATANTE, 
durante a vigência deste contrato, os 
serviços de suporte que consistem em 
apoio e orientação técnica na 
utilização dos sistemas. 

8.2. Os serviços de suporte dos 
sistemas inclui: informativos, suporte 
via internet, suporte via Aspec Net, 
suporte telefônico e treinamentos na 
sede da CONTRATADA, bem como a 
garantia de esclarecimentos de 

dúvidas através de telefone, fax, e-
mail ou correios e será prestado em 

dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
no horário comercial.  

8.3 - Para validade do 
atendimento pelo Suporte Técnico, em 
acordo com este contrato, a 
CONTRATANTE deverá: a) consultar 
à CONTRATADA somente através das 
pessoas que foram treinadas para a 
utilização dos sistemas; b) comunicar 
à CONTRATADA, com detalhes e 
precisão, a descrição dos problemas 
ou pendências relativas ao software, 
fazendo tal comunicação por escrito 
quando a relevância do problema e as 
circunstâncias assim o exigirem. 

8.4. Não estão incluídos nesses 
serviços de suporte e serão cobrados 
à parte, mediante orçamento prévio, 
quaisquer serviços profissionais 
extras como por exemplo: instalação 
de redes físicas de computadores; 
análise de estrutura administrativa 
da CONTRATANTE; levantamento de 
soluções especiais e orientação na 
escolha de equipamentos; licença de 

uso de sistemas de acesso remotos; 
reimplantação de software; 
atendimento técnico extra na sede da 
CONTRATANTE; importação de base 
de dados; digitação de dados; 
treinamentos extras; customização; 
recuperação de dados; correções de 
erros provenientes de operações e uso 
indevido dos sistemas; recuperação 
de arquivos de dados provocados por 
erros de operação, falhas do 

equipamento, sistema operacional, e 
instalação elétrica; serviços de 
migração e conversão de dados 
de/para outros equipamentos; serviço 
de retreinamento ou treinamento de 
outras pessoas, além das que foram 
designadas para o treinamento inicial. 

8.5. Caso o serviço extra a ser 
realizado seja fora da sede da 
CONTRATADA ficará a cargo da 
CONTRATANTE as seguintes 
despesas, além dos preços adicionais 
a serem pactuados entre as partes: 
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alimentação, transporte e estadia, 
conforme condições constantes dos 
anexos.  

8.6. A CONTRATADA poderá 
firmar um contrato específico com a 
CONTRATANTE de prestação de 
serviços profissionais, ou através de 
aditivo a este, com a finalidade de 
atender às normas que vierem a ser 
negociadas na oportunidade (serviços 
extras constantes do subitem 8.4., ou 
indicar empresa(s) especializada(s) no 
ramo de serviços de informática, com 
que a CONTRATANTE negociará os 
serviços profissionais que necessitar. 

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE 
DURAÇÃO DO CONTRATO: 

9.1. O presente contrato terá 
duração de 12 (doze) meses, podendo 

ser estendido (prorrogado) pelo prazo 
de até 48(quarenta e oito) meses, 

conforme art. 57, inciso IV da Lei 
8.666/93. Entretanto, se qualquer 
das partes deseje rescindi-lo de pleno 
direito, deverá pagar o valor 
correspondente a 2(duas) vezes o 
valor mensal previsto na cláusula 
quarta a título de multa contratual. 

9.2. Após um ano de vigência do 
presente contrato, qualquer das 
partes poderá, a qualquer momento, 
sugerir a renegociação dos preços, 
com base em comprovada defasagem 
para mais ou para menos, tendo em 
vista custos ou condições praticadas 
no mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA: 

10.1. A CONTRATANTE a partir 
da assinatura deste contrato, autoriza 
a divulgação de seu nome, sem ônus, 
como usuária dos sistemas de 
informática em publicidade e/ou 
propaganda que a CONTRATADA vier 
promover. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. As despesas decorrentes do 

presente Contrato, no presente 
exercício correrão por conta da 
dotação própria do orçamento da 
CONTRATANTE, código, no 
Elemento de Despesa nº 
10.122.0050.2.034/3.3.90.39.00 – 

Manutenção das Atividades da 
secretaria de Saúde, em razão do 
que será emitida uma nota de 

empenho do tipo Global, e no 
exercício seguinte, caso o contrato 
seja prorrogado, à conta da dotação 
orçamentária prevista para atender 
dispêndio da mesma natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
DA FONTE DE RECURSO: 

12.1. Os recursos necessários a 
este instrumento contratual serão 
oriundos de recursos próprios 
diretamente arrecadados ou 
transferidos ao Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Pela inexecução total ou 
parcial das obrigações assumidas, 
garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções. 

13.1.1 - Advertência. 
13.1.2 - Multa: 
a) De 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor a ser pago 
mensalmente à Contratada, pelo 
atraso injustificado na execução do 
objeto contratual; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato pela inexecução 
total ou parcial do objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 
DA RESCISÃO: 

14.1. O presente instrumento 
contratual poderá ser rescindido de 

conformidade com o disposto nos 
arts. 77 a 80 da Lei federal n 
8.666/93, e posteriores alterações. 

14.2. Na hipótese de ocorrer 
rescisão administrativa prevista no 
art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, 
à Contratante são assegurados os 
direitos previstos no art. 80, incisos I 
a IV, parágrafos 1.º a 4.º, da Lei 
citada.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 – Toda solicitação da 
CONTRATADA deve ser efetuada em 
forma escrita e encaminhada à 
CONTRATANTE, facultando-se a 
realização de chamados via telefone e 
atendidos via telessuporte urgente, os 
quais deverão, entretanto, ser 
formalizados por escrito em um prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a realização do pedido verbal.  

15.2 - A CONTRATADA terá o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da data de recebimento da solicitação, 

para informar à CONTRATANTE 
acerca dos recursos e prazos 
necessários para a execução dos 
trabalhos. 

15.3 – A manutenção evolutiva, 
que não está incluída nos serviços 
constantes da cláusula oitava deste 
contrato e será cobrada à parte 
mediante aprovação de orçamento, 
caso solicitado pela CONTRATANTE, 
abrangerá implementações e 

intervenções para introduzir 
melhorias, aperfeiçoamento, como 
novos módulos acessórios, novas 
funções, telas ou relatório e inclusão 
de novos atributos ou dados não 
contemplados originalmente pelo 
sistema, bem como a integração de 
módulos com outros sistemas através 
de APIs - Application Programming 
Interface (Interface de Programação de 
Aplicativos) a serem desenvolvidas 
pela CONTRATADA. 

15.4 – Também é parte integrante 
deste contrato, o anexo II, que trata 
sobre o Termo de Uso dos Sistemas 
contratados. 

15.5 – Os casos omissos nesse 
instrumento contratual serão 
resolvidos nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, e suas alterações e 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO 
FORO: 

16.1. Fica eleito o Foro da sede da 
CONTRATANTE, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir qualquer 
dúvida que surja na execução do 
presente contrato, e que não tenha 
sido possível resolver por acordo entre 
as partes ou por arbitramento. 

E por estarem as partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, de 

pleno acordo com o disposto neste 
instrumento particular, assinam-no 
na presença de duas testemunhas 
abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que surtam os seus 
efeitos legais. 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 

ANEXO I 
Este anexo é parte integrante do 
contrato firmado entre as partes 

abaixo: 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde 
CONTRATADA: ASP – Automação, 
Serviços e Produtos de Informática 
Ltda. 

DADOS GERAIS DOS SISTEMAS: 
DADOS GERAIS DOS SISTEMAS: 
1 – SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO PÚBLICA 

Módulos 
contratados 

Valor  
(R$) 

Módulos 
contratados 

Valor 
(R$) 

[  ] 
Orçamento 

 [  ] Licitação  

[  ] 
Contabilidade 

 [  ] Doações  

[  ] Plano 
Plurianual 

 [  ] Patrimônio  

[  ] 
Tesouraria 
“on line” 

 [  ] 
Almoxarifado 

 

[  ] Acesso 
remoto 

 [  ] Portal da 
Transparência 

 

 

VALOR TOTAL   R$ 
 

2. - Tipo de Instalação Dia de vencimento 
da Fatura 

 

 I - Instalação 
monousuária   

 II - Instalação 
multiusuária (rede de 
computadores) 

 30     5 
  10    20 

3 – Treinamento da Equipe da 
CONTRATANTE: 
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A CONTRATADA fornecerá 
treinamento inicial de uso, relativo ao 
funcionamento e operação do 
programa, a no máximo 4(quatro) 
funcionários designados pela 
CONTRATANTE, limitando a 16 
(dezesseis) horas, em 2 (dois) dias 
consecutivos, de 8 (oito) horas cada 
dia, devendo tal treinamento ser 
realizado na sede da CONTRATADA, 
ou na sede da CONTRATANTE 
conforme conveniência e acerto entre 
as partes,  ministrado a “usuários 
multiplicadores”, os quais poderão 
repassar tal treinamento para os 
demais usuários da CONTRATANTE.  

A CONTRADADA poderá fornecer 
treinamento adicional, através de 
contrato extra a ser acertado entre as 

partes. 
O trabalho desenvolvido deverá 

capacitar os técnicos da 
CONTRATANTE com repasse total da 
tecnologia utilizada. 

Local do treinamento 
 na sede da CONTRATADA ou 

Filial/Distribuidora/Unidade de 
Negócio 

 na sede da CONTRATANTE 

4 – Despesas de viagens: 
Todas as despesas decorridas em 

função do deslocamento de 
profissionais da CONTRATADA, até 
às instalações da CONTRATANTE, 
independentes do motivo, será de 
responsabilidade da CONTRATANTE, 
inclusive para treinamentos e 
implantação dos sistemas. 

As despesas de viagem 
compreendem: alimentação, 
transporte e estadia. 

5 – Da forma de Suporte: 
A CONTRATANTE cooperará com 

a CONTRATADA na solução de 
qualquer assunto de natureza 
técnica, quando necessário, 

relacionado com objetivo deste 
contrato. 

A CONTRATADA garante à 
CONTRATANTE que sempre usará 
profissionais suficientemente 
experientes e capacitados para a 
realização ou acompanhamento dos 
serviços de suporte. 

A CONTRATADA responderá às 
solicitações de serviços da 
CONTRATANTE, ou usuários finais 

indicados pela CONTRATANTE, 
dentro do horário comercial nos dias 
úteis definidos neste contrato. 

A CONTRATADA fará as 
chamadas telefônicas de retorno para 
a transmissão da solução do 
problema ou para indicar a 
necessidade de deslocamento de seu 
pessoal ao local onde serão realizados 
os serviços, ainda para solicitar mais 
informações que as referentes àquelas 
pedidas acima. 

A CONTRATADA aplicará seus 
melhores esforços e técnicos 
profissionais, declarando-se 
perfeitamente apta e capaz 
tecnicamente para garantir a 
eficiência e qualidade dos serviços ora 
contratados em tudo que depender 
exclusiva e unicamente de seus 
próprios esforços para ser realizados. 

6 – Horário do Suporte: 
O suporte será efetuado no horário 

comercial das 8:00 às 12:00, e das 
14:00 às 18:00 horas, em dias úteis 
de segunda a sexta-feira. 

Por solicitação da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA 
poderá estender o horário de 
atendimento, sendo neste caso 
cobradas as horas extras de 

atendimento com acréscimo de 100% 
(cem por cento) nos dias de sábados, 

domingos e feriados. 
Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 

ANEXO II 
Este anexo é parte integrante do 
contrato firmado entre as partes 
abaixo: 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde 
CONTRATADA: ASP – Automação, 
Serviços e Produtos de Informática 

Ltda. (Aspec Informática) 

TERMO DE USO  DE  SOFTWARE  
ASPEC 

1 - A Aspec Informática, na 
qualidade de única proprietária dos 
direitos dos Software locados ao 
usuário, confere licença de uso não 
exclusivo, de acordo com as condições 
estabelecidas no contrato firmado 
entre as partes. 

2 - Entende-se por Software, o 
conjunto de programas executáveis 
por computador e respectiva 
documentação técnica. 

3 - A ASPEC INFORMÁTICA 
fornecerá os sistemas de informática 
com os programas na forma 
executável, devendo os mesmos serem 
instalados exclusivamente na sede da 

contratante, sendo vedada outra 
instalação em computador que não 
seja parte da instalação principal. 

4 - A licença de uso dos sistemas 

de informática, não constituirá 
qualquer transferência de propriedade 
dos software, os quais pertencem, 
com exclusividade a Aspec 
Informática, sendo vedado ao Cliente: 
vender, transferir, emprestar, ceder, 
alienar, reproduzir, copiar, gravar ou 
onerar de qualquer forma, no todo ou 
em parte, os sistemas, assim como 
também, é terminantemente proibido 

ao usuário: entregar o Software, 
permitir seu uso por terceiros, sendo-
lhe vedado ainda: copiar, alterar, 
ceder, sublicenciar, vender, dar em 
locação ou em garantia, doar, alienar 
de qualquer forma, transferir, total ou 
parcialmente, sob quaisquer 
modalidades, onerosas ou gratuitas, 
provisórias ou permanentes, o 
Software objeto do presente termo de 
uso. 

5 - A ASPEC INFORMÁTICA não 
será responsável por perdas e danos 
que venham a ocorrer pela má  
operacionalização dos sistemas ou 

por casos fortuitos. 
6 -  A contratada será responsável 

pelo pessoal que desempenhará as 
funções de execução do sistema, ou 
seja, quem vai desempenhar as 
atividades de preparação e digitação 

dos dados necessários para alcançar 
os objetivos a que os sistemas se 
propõem. 

7 - A segurança dos arquivos 
relacionados com o Software é de 
responsabilidade exclusiva de quem 
opera os sistemas, ficando a ASPEC 
INFORMÁTICA isenta de erros 
decorrentes de negligência, 
imprudência ou imperícia causados 
pelo cliente. 

8 - É de exclusiva 
responsabilidade do Cliente, a má 
utilização das técnicas operacionais 
de trabalho, como operações 
indevidas de “BACKUPS” 
(anormalidade nos meios magnéticos 
- utilização de CDs defeituosos), ou 
que possam gerar resultados 

equivocados, ou, ainda, danos 
causados por “vírus” de computador. 

9 – A contratante deve manter 
cópia dos dados para atender 
eventual requisição de outros órgãos 
públicos, seja de nível estadual ou 
federal, seja dos Poderes Executivo ou 
Judiciário, não sendo a guarda ou 

custódia desses  dados de 
responsabilidade da ASPEC 
INFORMÁTICA. 

10 - Ao Usuário dos sistemas não 
é permitido modificar as 
características dos programas, 
módulos ou rotinas do Software, 
ampliá-los, alterá-los de qualquer 
forma, sem a prévia, expressa, 

específica e autorizada anuência da 
Aspec Informática, sendo certo que, 
quaisquer alterações, a qualquer 
tempo, por interesse do cliente, só 
poderá ser executada pela Aspec 
Informática ou pessoa expressamente 
autorizada pela mesma. 

11 - O Usuário obriga-se a 

disponibilizar 
equipamento/plataforma de hardware 
de origem idônea que possibilite a 
instalação dos Software objeto do 
presente termo de uso. 
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12 - O Usuário dos Sistemas 
Aspec, por seu titular (Gestor da 
Entidade Pública Contratante), é o 
único responsável pelos atos de 
gestão administrativa que sejam 
praticados e informados para 
processamento dos dados, limitando-
se à ASPEC INFORMÁTICA somente a 
responsabilidade técnica dos sistemas 
locados (licenciados). 

13–  É obrigação do usuário dos 
sistemas Aspec, manter cópia de 
segurança dos dados em CDs ou 
através de outro meio magnético, 
através de procedimento denominado 
“backup”, assim como também a 
guarda e custódia de todas as  
informações da Entidade Pública, no 
servidor de rede ou equipamentos da 

própria Entidade (computadores), 
ficando a Aspec Informática isenta de 

qualquer desaparecimento, sumiço, 
extravio, perda e guarda de 
informações ou dados da entidade, 
sendo essa responsabilidade 
exclusiva do usuário (contratante). 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

INFORMÁTICA Nº 88/2017 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 
814 BAIRRO: NOVA OLINDA. 
CEP: 68.745-000 CIDADE: CASTANHAL
 UF: PA 
CNPJ: 11.431.771/0001-50 CGF: ISENTO 
REPRESENTANTE LEGAL: Amiraldo Lima Torres 
CPF Nº: 430.594.572-04 RG 2452526 
SEGUP/PA 
CONTRATADA: ASP – Automação, Serviços e 
Produtos de Informática Ltda. 
NOME DE FANTASIA: Aspec Informática 
CNPJ: 02.288.268/0001-04  CGF: Isento 
ENDEREÇO: Rua Lauro Maia, 1120  CIDADE: 
Fortaleza  UF: Ceará 
BAIRRO : FÁTIMA  CEP: 60.055-210 
REPRESENTANTE LEGAL: Geraldo Ubiratan 
Macias Nascimento 
CPF Nº: 006.319.252-79  RG: 5692358 PC/PA 

As partes acima qualificadas, ambas 

representantes das Entidades partícipes deste 

instrumento contratual, de ora em diante 

denominadas de CONTRATANTE e 

CONTRATADA, respectivamente, celebram 

o presente contrato de Licenciamento de uso 

(locação) de sistemas de informática, 
fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações, nos termos e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O presente contrato tem como objeto, 

o fornecimento de Licença de uso (locação) de 

Sistemas (softwares) integrados de Gestão 

Pública, nas áreas de Contabilidade Pública 

(geração do E-Contas TCM/PA), Licitações e 

Publicação/Hospedagem de dados, na forma 

da LC 131/2009, Lei 12.527/2011 e decreto 

7.185/2010, de forma a atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, descritos anexo I, que é 

parte integrante deste. 

1.2. Será instalado apenas uma cópia dos 

sistemas e cadastrado apenas uma Entidade 

usuária, conforme as condições previstas nos 

anexos. Qualquer modificação do pactuado 

neste Contrato deverá ser negociada entre as 

partes e através de termo aditivo que fará parte 

integrante deste. 

1.3. A CONTRATADA fornecerá os 

sistemas de informática com os programas na 

forma executável, devendo o mesmo ser 

instalado exclusivamente na sede da 

CONTRATANTE mencionada nos anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
RESPONSABILIDADE: 

2.1. A CONTRATANTE, pelo seu 

titular, é a única responsável pelos atos de 

gestão administrativa que sejam praticados e 

informados para processamento dos dados, 

limitando-se à CONTRATADA a 

responsabilidade técnica dos sistemas ora 

contratados. 

2.2. A CONTRATADA não será 

responsável por perdas e danos que venham 

causar à CONTRATANTE ocorrido pela má 

operacionalização dos sistemas ou por casos 

fortuitos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 
OBRIGAÇÕES: 

3.1. São obrigações da CONTRATADA: 

Realizar os serviços previstos nos anexos 

deste contrato; 

Manter a CONTRATANTE informada de 

novas alterações e implementações nos 

sistemas de informática. 

Manter durante toda a execução do objeto 

contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações. 

3.2. São obrigações da 

CONTRATANTE: 

Observar as condições discriminadas na 

cláusula segunda deste contrato; 

Realizar os pagamentos à 

CONTRATADA nas condições e datas 

previstas neste contrato; 

Indicar pessoal para acompanhar a 

implantação dos sistemas de informática e 

posteriormente assumir a sua execução, ou 

seja, desempenhar as atividades de preparação 

e digitação dos dados necessários para 

alcançar os objetivos a que os sistemas se 

propõem; 

Manter cópia de segurança dos dados dos 

sistemas em disquetes, CDs ou outro meio 

magnético, através de procedimento 

denominado “backup”. 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E 
CONDIÇÕES: 

4.1. A CONTRATANTE pagará o valor 

mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

ficando determinado o valor global de R$ 

84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 

4.2. A locação de uso dos sistemas de 

informática, que serão arrendados pela 

CONTRATADA, não constituirá qualquer 

transferência de propriedade dos 

SOFTWARES, os quais pertencem, com 

exclusividade à CONTRATADA, sendo 

vedado à CONTRATANTE vender, 

transferir, emprestar, ceder, alienar, 

reproduzir, copiar, gravar ou onerar de 

qualquer forma, no todo ou em parte, os 

sistemas.  

CLÁUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA: 

5.1. O valor total estipulado no item 4.1. 

da cláusula anterior será reajustado 

anualmente, de acordo com a variação do 

IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou 

por outro índice oficial que venha refletir a 

variação da inflação do período, a partir do 

primeiro mês após a assinatura do presente 

contrato.  

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE 
SATISFAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

6.1. A CONTRATADA garante o 

funcionamento dos sistemas ora contratados, 

desde que o mesmo seja utilizado de acordo 

com as instruções e limites constantes nos 

respectivos sistemas, comprometendo-se a 

trocar, sem nada ter que pagar pela 

CONTRATANTE, a mídia eletrônica de 

instalação do sistema, em face de defeito 

técnico do mesmo, ou anormalidade 

comprovada no próprio sistema. 

6.2. Nos casos em que a 

CONTRATANTE use indevidamente os 

sistemas e estes passem a apresentar defeitos 

motivados por interferências de terceiros, a 

CONTRATADA cobrará à parte pelos 

serviços extras de reinstalação e/ou 

recuperação de dados danificados. 

6.3 - A CONTRATADA não se 

responsabiliza por danos causados ao sistema 

por “vírus” de computador, falhas de energia 

elétrica, ar condicionado, elementos 

radioativos, poluentes ou outros 

assemelhados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS: 

7.1. As modificações nos sistemas de 

natureza legal, fiscal, tributário, serão 

implementadas em prazos compatíveis com os 

determinados pelas normas pertinentes e de 

acordo com a complexidade de serem 

executadas. A CONTRATADA indicará 

soluções alternativas para atender às 

exigências da Lei, caso não haja tempo para a 

implementação das modificações legais, entre 

a divulgação e o início de vigência da mesma, 

até que os sistemas sejam atualizados. 

7.2. As melhorias e novas funções 

introduzidas nos sistemas, serão distribuídas 

toda vez que a CONTRATADA as concluir, 

visando beneficiar à CONTRATANTE 

sempre com a última versão dos sistemas. 

Cabe à CONTRATANTE adotar (atualizar) 

esta versão no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de seu envio, caso contrário, a 

CONTRATADA não mais estará obrigada a 

fornecer suporte à versão antiga a não ser a 

garantia de funcionamento prevista na 

cláusula sexta. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS SERVIÇOS DE 
SUPORTE : 
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8.1. A CONTRATADA coloca à 

disposição da CONTRATANTE, durante a 

vigência deste contrato, os serviços de suporte 

que consistem em apoio e orientação técnica 

na utilização dos sistemas. 

8.2. Os serviços de suporte dos sistemas 

inclui: informativos, suporte via internet, 

suporte via Aspec Net, suporte telefônico e 

treinamentos na sede da CONTRATADA, 

bem como a garantia de esclarecimentos de 

dúvidas através de telefone, fax, e-mail ou 

correios e será prestado em dias úteis, de 

segunda a sexta-feira, no horário comercial.  

8.3 - Para validade do atendimento pelo 

Suporte Técnico, em acordo com este 

contrato, a CONTRATANTE deverá: a) 

consultar à CONTRATADA somente através 

das pessoas que foram treinadas para a 

utilização dos sistemas; b) comunicar à 

CONTRATADA, com detalhes e precisão, a 

descrição dos problemas ou pendências 

relativas ao software, fazendo tal comunicação 

por escrito quando a relevância do problema e 

as circunstâncias assim o exigirem. 

8.4. Não estão incluídos nesses serviços de 

suporte e serão cobrados à parte, mediante 

orçamento prévio, quaisquer serviços 

profissionais extras como por exemplo: 

instalação de redes físicas de computadores; 

análise de estrutura administrativa da 

CONTRATANTE; levantamento de soluções 

especiais e orientação na escolha de 

equipamentos; licença de uso de sistemas de 

acesso remotos; reimplantação de software; 

atendimento técnico extra na sede da 

CONTRATANTE; importação de base de 

dados; digitação de dados; treinamentos 

extras; customização; recuperação de dados; 

correções de erros provenientes de operações 

e uso indevido dos sistemas; recuperação de 

arquivos de dados provocados por erros de 

operação, falhas do equipamento, sistema 

operacional, e instalação elétrica; serviços de 

migração e conversão de dados de/para outros 

equipamentos; serviço de retreinamento ou 

treinamento de outras pessoas, além das que 

foram designadas para o treinamento inicial. 

8.5. Caso o serviço extra a ser realizado 

seja fora da sede da CONTRATADA ficará a 

cargo da CONTRATANTE as seguintes 

despesas, além dos preços adicionais a serem 

pactuados entre as partes: alimentação, 

transporte e estadia, conforme condições 

constantes dos anexos.  

8.6. A CONTRATADA poderá firmar um 

contrato específico com a CONTRATANTE 

de prestação de serviços profissionais, ou 

através de aditivo a este, com a finalidade de 

atender às normas que vierem a ser negociadas 

na oportunidade (serviços extras constantes do 

subitem 8.4., ou indicar empresa(s) 

especializada(s) no ramo de serviços de 

informática, com que a CONTRATANTE 

negociará os serviços profissionais que 

necessitar. 

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE DURAÇÃO 
DO CONTRATO: 

9.1. O presente contrato terá duração de 

12 (doze) meses, podendo ser estendido 

(prorrogado) pelo prazo de até 48(quarenta e 

oito) meses, conforme art. 57, inciso IV da 

Lei 8.666/93. Entretanto, se qualquer das 

partes deseje rescindi-lo de pleno direito, 

deverá pagar o valor correspondente a 2(duas) 

vezes o valor mensal previsto na cláusula 

quarta a título de multa contratual. 

9.2. Após um ano de vigência do presente 

contrato, qualquer das partes poderá, a 

qualquer momento, sugerir a renegociação dos 

preços, com base em comprovada defasagem 

para mais ou para menos, tendo em vista 

custos ou condições praticadas no mercado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA: 

10.1. A CONTRATANTE a partir da 

assinatura deste contrato, autoriza a 

divulgação de seu nome, sem ônus, como 

usuária dos sistemas de informática em 

publicidade e/ou propaganda que a 

CONTRATADA vier promover. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1. As despesas decorrentes do presente 

Contrato, no presente exercício correrão por 

conta da dotação própria do orçamento da 

CONTRATANTE, código, no Elemento de 

Despesa nº 08.122.0050.2.068/3.3.90.39.00 – 

Manutenção das Ações do Fundo de 

Assistência Social, em razão do que será 

emitida uma nota de empenho do tipo Global, 

e no exercício seguinte, caso o contrato seja 

prorrogado, à conta da dotação orçamentária 

prevista para atender dispêndio da mesma 

natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA 
FONTE DE RECURSO: 

12.1. Os recursos necessários a este 

instrumento contratual serão oriundos de 

recursos próprios diretamente arrecadados ou 

transferidos ao Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Pela inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas, garantidas a prévia 

defesa, a Administração poderá aplicar à 

CONTRATADA, as seguintes sanções. 

13.1.1 - Advertência. 

13.1.2 - Multa: 

a) De 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor a ser pago mensalmente à 

Contratada, pelo atraso injustificado na 

execução do objeto contratual; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor 

do Contrato pela inexecução total ou parcial 

do objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA 
RESCISÃO: 

14.1. O presente instrumento contratual 

poderá ser rescindido de conformidade com o 

disposto nos arts. 77 a 80 da Lei federal n 

8.666/93, e posteriores alterações. 

14.2. Na hipótese de ocorrer rescisão 

administrativa prevista no art. 79, inciso I, da 

Lei n.º 8.666/93, à Contratante são 

assegurados os direitos previstos no art. 80, 

incisos I a IV, parágrafos 1.º a 4.º, da Lei 

citada.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 – Toda solicitação da 

CONTRATADA deve ser efetuada em forma 

escrita e encaminhada à CONTRATANTE, 

facultando-se a realização de chamados via 

telefone e atendidos via telessuporte urgente, 

os quais deverão, entretanto, ser formalizados 

por escrito em um prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas após a realização do pedido 

verbal.  

15.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 

2 (dois) dias úteis, a contar da data de 

recebimento da solicitação, para informar à 

CONTRATANTE acerca dos recursos e 

prazos necessários para a execução dos 

trabalhos. 

15.3 – A manutenção evolutiva, que não 

está incluída nos serviços constantes da 

cláusula oitava deste contrato e será cobrada à 

parte mediante aprovação de orçamento, caso 

solicitado pela CONTRATANTE, abrangerá 

implementações e intervenções para introduzir 

melhorias, aperfeiçoamento, como novos 

módulos acessórios, novas funções, telas ou 

relatório e inclusão de novos atributos ou 

dados não contemplados originalmente pelo 

sistema, bem como a integração de módulos 

com outros sistemas através de APIs - 

Application Programming Interface (Interface 

de Programação de Aplicativos) a serem 

desenvolvidas pela CONTRATADA. 

15.4 – Também é parte integrante deste 

contrato, o anexo II, que trata sobre o Termo 

de Uso dos Sistemas contratados. 

15.5 – Os casos omissos nesse 

instrumento contratual serão resolvidos nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

alterações e posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 
16.1. Fica eleito o Foro da sede da 

CONTRATANTE, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir qualquer dúvida que surja na execução 

do presente contrato, e que não tenha sido 

possível resolver por acordo entre as partes ou 

por arbitramento. 

E por estarem as partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, de 

pleno acordo com o disposto neste 

instrumento particular, assinam-no na 

presença de duas testemunhas abaixo, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para que 

surtam os seus efeitos legais. 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 

Prefeitura Municipal de Castanhal 

CONTRATANTE 
Fundo Municipal de Assistência Social 

CONTRATANTE 
ASP LTDA. 

CONTRATADA 

ANEXO I 
Este anexo é parte integrante do contrato 

firmado entre as partes abaixo: 

CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Assistência Social 

CONTRATADA: ASP – Automação, 

Serviços e Produtos de Informática Ltda. 

DADOS GERAIS DOS SISTEMAS: 

1–SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 
Módulos 
contratados 

Valor  
(R$) 

Módulos 
contratados 

Valor 
(R$) 

[  ] 
Orçamento 

 [  ] Licitação  

[  ] 
Contabilidade 

 [  ] Doações  

[  ] Plano 
Plurianual 

 [  ] Patrimônio  

[  ]  [  ]  
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Tesouraria 
“on line” 

Almoxarifado 

[  ] Acesso 
remoto 

 [  ] Portal da 
Transparência 

 

 

VALOR TOTAL   R$ 
 

2. - Tipo de Instalação Dia de vencimento 
da Fatura 

 

 I - Instalação 
monousuária   

 II - Instalação 
multiusuária (rede de 
computadores) 

 30     5 
  10    20 

3 – Treinamento da Equipe da 

CONTRATANTE: 
A CONTRATADA fornecerá 

treinamento inicial de uso, relativo ao 

funcionamento e operação do programa, a no 

máximo 4(quatro) funcionários designados 

pela CONTRATANTE, limitando a 16 

(dezesseis) horas, em 2 (dois) dias 

consecutivos, de 8 (oito) horas cada dia, 

devendo tal treinamento ser realizado na sede 

da CONTRATADA, ou na sede da 

CONTRATANTE conforme conveniência e 

acerto entre as partes,  ministrado a “usuários 

multiplicadores”, os quais poderão repassar tal 

treinamento para os demais usuários da 

CONTRATANTE.  

A CONTRADADA poderá fornecer 

treinamento adicional, através de contrato 

extra a ser acertado entre as partes. 

O trabalho desenvolvido deverá capacitar 

os técnicos da CONTRATANTE com 

repasse total da tecnologia utilizada. 

Local do treinamento 

 na sede da CONTRATADA ou 

Filial/Distribuidora/Unidade de Negócio 

 na sede da CONTRATANTE 

4 – Despesas de viagens: 
Todas as despesas decorridas em função 

do deslocamento de profissionais da 

CONTRATADA, até às instalações da 

CONTRATANTE, independentes do motivo, 

será de responsabilidade da 

CONTRATANTE, inclusive para 

treinamentos e implantação dos sistemas. 

As despesas de viagem compreendem: 

alimentação, transporte e estadia. 

5 – Da forma de Suporte: 
A CONTRATANTE cooperará com a 

CONTRATADA na solução de qualquer 

assunto de natureza técnica, quando 

necessário, relacionado com objetivo deste 

contrato. 

A CONTRATADA garante à 

CONTRATANTE que sempre usará 

profissionais suficientemente experientes e 

capacitados para a realização ou 

acompanhamento dos serviços de suporte. 

A CONTRATADA responderá às 

solicitações de serviços da 

CONTRATANTE, ou usuários finais 

indicados pela CONTRATANTE, dentro do 

horário comercial nos dias úteis definidos 

neste contrato. 

A CONTRATADA fará as chamadas 

telefônicas de retorno para a transmissão da 

solução do problema ou para indicar a 

necessidade de deslocamento de seu pessoal 

ao local onde serão realizados os serviços, 

ainda para solicitar mais informações que as 

referentes àquelas pedidas acima. 

A CONTRATADA aplicará seus 

melhores esforços e técnicos profissionais, 

declarando-se perfeitamente apta e capaz 

tecnicamente para garantir a eficiência e 

qualidade dos serviços ora contratados em 

tudo que depender exclusiva e unicamente de 

seus próprios esforços para ser realizados. 

6 – Horário do Suporte: 
O suporte será efetuado no horário 

comercial das 8:00 às 12:00, e das 14:00 às 

18:00 horas, em dias úteis de segunda a sexta-

feira. 

Por solicitação da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA poderá estender o horário 

de atendimento, sendo neste caso cobradas as 

horas extras de atendimento com acréscimo de 

100% (cem por cento) nos dias de sábados, 

domingos e feriados. 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 

Prefeitura Municipal de Castanhal 
CONTRATANTE 

Fundo Municipal de Assistência Social 
CONTRATANTE 

ASP LTDA 
CONTRATADA 

ANEXO II 
Este anexo é parte integrante do contrato 

firmado entre as partes abaixo: 

CONTRATANTE: Fundo Municipal de 

Assistência Social 

CONTRATADA: ASP – Automação, 

Serviços e Produtos de Informática Ltda. 

(Aspec Informática) 

TERMO DE USO DE SOFTWARE 

ASPEC 
1 - A Aspec Informática, na qualidade de 

única proprietária dos direitos dos Software 

locados ao usuário, confere licença de uso não 

exclusivo, de acordo com as condições 

estabelecidas no contrato firmado entre as 

partes. 

2 - Entende-se por Software, o conjunto de 

programas executáveis por computador e 

respectiva documentação técnica. 

3 - A ASPEC INFORMÁTICA fornecerá 

os sistemas de informática com os programas 

na forma executável, devendo os mesmos 

serem instalados exclusivamente na sede da 

contratante, sendo vedada outra instalação em 

computador que não seja parte da instalação 

principal. 

4 - A licença de uso dos sistemas de 

informática, não constituirá qualquer 

transferência de propriedade dos software, os 

quais pertencem, com exclusividade a Aspec 

Informática, sendo vedado ao Cliente: vender, 

transferir, emprestar, ceder, alienar, 

reproduzir, copiar, gravar ou onerar de 

qualquer forma, no todo ou em parte, os 

sistemas, assim como também, é 

terminantemente proibido ao usuário: entregar 

o Software, permitir seu uso por terceiros, 

sendo-lhe vedado ainda: copiar, alterar, ceder, 

sublicenciar, vender, dar em locação ou em 

garantia, doar, alienar de qualquer forma, 

transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer 

modalidades, onerosas ou gratuitas, 

provisórias ou permanentes, o Software objeto 

do presente termo de uso. 

5 - A ASPEC INFORMÁTICA não será 

responsável por perdas e danos que venham a 

ocorrer pela má  operacionalização dos 

sistemas ou por casos fortuitos. 

6 -  A contratada será responsável pelo 

pessoal que desempenhará as funções de 

execução do sistema, ou seja, quem vai 

desempenhar as atividades de preparação e 

digitação dos dados necessários para alcançar 

os objetivos a que os sistemas se propõem. 

7 - A segurança dos arquivos relacionados 

com o Software é de responsabilidade 

exclusiva de quem opera os sistemas, ficando 

a ASPEC INFORMÁTICA isenta de erros 

decorrentes de negligência, imprudência ou 

imperícia causados pelo cliente. 

8 - É de exclusiva responsabilidade do 

Cliente, a má utilização das técnicas 

operacionais de trabalho, como operações 

indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos 

meios magnéticos - utilização de CDs 

defeituosos), ou que possam gerar resultados 

equivocados, ou, ainda, danos causados por 

“vírus” de computador. 

9 – A contratante deve manter cópia dos 

dados para atender eventual requisição de 

outros órgãos públicos, seja de nível estadual 

ou federal, seja dos Poderes Executivo ou 

Judiciário, não sendo a guarda ou custódia 

desses  dados de responsabilidade da 

ASPEC INFORMÁTICA. 
10 - Ao Usuário dos sistemas não é 

permitido modificar as características dos 

programas, módulos ou rotinas do Software, 

ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem 

a prévia, expressa, específica e autorizada 

anuência da Aspec Informática, sendo certo 

que, quaisquer alterações, a qualquer tempo, 

por interesse do cliente, só poderá ser 

executada pela Aspec Informática ou pessoa 

expressamente autorizada pela mesma. 

11 - O Usuário obriga-se a disponibilizar 

equipamento/plataforma de hardware de 

origem idônea que possibilite a instalação dos 

Software objeto do presente termo de uso. 

12 - O Usuário dos Sistemas Aspec, por 

seu titular (Gestor da Entidade Pública 

Contratante), é o único responsável pelos atos 

de gestão administrativa que sejam praticados 

e informados para processamento dos dados, 

limitando-se à ASPEC INFORMÁTICA 

somente a responsabilidade técnica dos 

sistemas locados (licenciados). 

13–  É obrigação do usuário dos sistemas 

Aspec, manter cópia de segurança dos dados 

em CDs ou através de outro meio magnético, 

através de procedimento denominado 

“backup”, assim como também a guarda e 

custódia de todas as  informações da Entidade 

Pública, no servidor de rede ou equipamentos 

da própria Entidade (computadores), ficando a 

Aspec Informática isenta de qualquer 

desaparecimento, sumiço, extravio, perda e 

guarda de informações ou dados da entidade, 

sendo essa responsabilidade exclusiva do 

usuário (contratante). 

Castanhal, 11 de janeiro de 2017 

Prefeitura Municipal de Castanhal 
CONTRATANTE 

Fundo Municipal de Assistência Social 
CONTRATANTE 

ASP LTDA 
CONTRATADA 

 


