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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - PMI 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 

CONTRATO Nº 010/2021 - PMI 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA 

CONTROLLER  TECNOLOGIA E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO LTDA - EPP, OBJETIVANDO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E 

MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR. 

 

Município de Ipira-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o 

nº 82.814.260/0001-65, com sede na Rua 15 de Agosto, nº 342, Centro, Ipira, SC, neste ato 

representado pelo Secretário de Educação e Desporto, Senhor Ivan Kohler Schulte, portadora 

do CPF 799.771.389-15, carteira de identidade nº 2.818.063 -SSP/SC, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONTROLLER TECNOLOGIA E 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.072.953/0001-16, localizada na Rua Major Navarro Lins, 692 – Joinville - 

SC, neste ato representada por  Karla Janz, incrita sob o CPF nº 773.570.609-00 e portadora 

da cédula de identidade nº 5.552.294-7, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 

celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Dispensa de 

Licitação  nº 004/2021 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, 

atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 1.1 – A CONTRATADA, na qualidade de única proprietária dos direitos do software descrito 

em sua proposta comercial em anexo de ESCOLAVIANET® – SISTEMA DE GESTÃO 

ESCOLAR, confere à CONTRATANTE a licença de uso por prazo determinado, bem como, 

se obriga a prestar os serviços de suporte, atualização e atendimento técnico conforme 

especificado neste Contrato. Módulos contratados: PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E 

PORTAL ESCOLA. 

 

Parágrafo único: Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por 

computador, e respectiva documentação técnica que acompanham o produto. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 

  

  2.1 – O prazo do presente Contrato é de 11 (onze) meses, a partir da data de 01/02/2021 e com 

término em 31/12/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 3.1. O presente Contrato terá vigência da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021 sendo 

passível de prorrogação, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, consoante 

faculta o art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 

3.2. Em caso de prorrogação, os valores constantes deste Contrato serão reajustados pela 

variação do IPCA-E ocorrida no período ou, na hipótese de extinção desse índice, por outro que 

venha a substituí-lo. 

3.3. A periodicidade de reajuste do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data limite 

para apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 

 4.1. Pelo fornecimento do objeto previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ 8.653,68 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 

sessenta e oito centavos). sendo 11 parcelas iguais e mensais de R$ 786,69 (setecentos e 

oitenta e seis reais com sessenta e nove centavos) correspondente à Manutenção e Suporte. 

 

 4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato, correrão à conta das 

seguintes Dotações Orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária do Exercício corrente: 

07.03 – 12.361.0017.2.026 – 94.3.3.90.00.00.00.00.00.0210 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste Contrato, à CONTRATADA 

no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, por parte da 

CONTRATADA, devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento dos 

materiais entregues. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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 6.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as 

consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a 

qualquer indenização. 

 6.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 6.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 6.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

 7.1. Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, sujeita-se a 

CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte 

conformidade: 

 7.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

 7.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 

da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objetos não entregues. 

 7.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 8.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

 CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 9.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma prevista em Lei. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
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10.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes 

da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal SC, para qualquer procedimento relacionado 

com o cumprimento do presente Contrato. 

 E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 

(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes 

contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

Ipira-SC, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Ivan Kohler Schulte  

Município de Ipira-SC 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________ 

Karla Janz  

Controller Tecnologia e Sistemas de Informação Ltda - ME 

CONTRATADO 

 

Fiscal de contrato: 

 

 

____________________________ 

Viviane Allebandt 

CPF: 033.026.639-00 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________ 

Elmirio Alexandre dos Santos 

CPF nº 049.426.259-12 

 

 

___________________________ 

Cristiane Ferri 

CPF nº 098.633.269-09 


