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CONTRATO Nº 005/2019 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUSCIMEIRA E A EMPRESA SERPREL 
ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA, NAS 
CONDIÇÕES A SEGUIR DESCRITAS. 

 

 
DAS PARTES 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, 
com sede na Rua Dois Irmãos nº 383, Cep.78.810-000, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, 
inscrita no CNPJ sob nº 24.774.499/0001-52, neste ato representado pelo Senhor Presidente 
José Quirino da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da 
Cédula de  Identidade nº. 0193775-8 SSP/MT e CPF. nº 103.304.531- 49 doravante 
denominados, CONTRATANTE e de outro lado à Empresa: SERPREL ASSESSORIA E 
SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
05.403.765/0001-96, com endereço na Av. Professor Lídio Modesto da Silva nº 90, Jardim 
Alvorada, Cep. 78.048-605, Cuiabá, Mato Grosso, neste ato representada pelo seu 
Representante legal, Senhor Pedro A. Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da 
Carteira de Identidade RG. 297899/SSP-MT, CPF. 061.804.001-30, doravante denominada 
CONTRATADA. 

   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1- Serviços técnicos especializados na conversão do banco de dados de RH e folha de 
pagamento para nova plataforma a ser implantada, migração dos dados, implantação em novo 
banco de dados das informações de todos os servidores e de todo o período existente em banco 
de dados da Câmara Municipal de Juscimeira, treinamento de um servidor, implantação da nova 
tecnologia de gestão de RH e folha de pagamento, implantação do portal do holerite web, 
integração das informações de RH com o portal transparência e integração do RH com a 
execução orçamentária. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS E SUPORTE LEGAL: 
 
2.2– Firma-se o presente Contrato com fundamento no art. 24, inc. II da Lei 8666/93, tendo em 
vista o valor inferior ao exigido para efeito de procedimento licitatório. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1– O valor global do presente contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 01 
(uma) única parcela na conclusão da implantação da nova plataforma de serviços de RH e folha 
de pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
4.1 - O presente Contrato terá regime de execução direta nos termos estatuídos pelo art. 06, 
inciso VII, da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO: 
 
5.1 - O presente Contrato terá vigência no período de um mês a contar da ordem de serviços. 
  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
01.001.01.031.0001.2.000 –  Manutenção e Encargos; 
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação ⁄Pessoa Jurídica 
 
 
CLÁUSULA  SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 
 
7.1 - A Contratante se obriga ao cumprimento de todas as cláusulas e obrigações estipuladas no 
presente contrato, assumindo os riscos e prejuízos pela inobservância a qualquer das obrigações 
nele estipuladas. 
 
7.2 - A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento do valor avençado. 
  
7.3 - A Contratante disponibilizará um servidor em período integral no período de treinamento, 
para que realmente faça o treinamento 
 
7.4 - Responsabiliza-se pela origem, procedência, e legalidade de todo e qualquer aplicativo 
instalado nos computadores ou na rede local da mesma, compreendendo assim os sistemas 
operacionais, banco de dados e todos os demais aplicativos utilizados, eximindo a Contratada de 
responsabilidades sobre referidos sistemas perante seus fabricantes e terceiros. 
  
7.5 - Fornecer à Contratada as orientações e todos os elementos necessários ao bom e fiel 
cumprimento do objeto deste Instrumento. 
 
7.6 – Assumir as responsabilidades pela operação e utilização da nova tecnologia. 
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7.7 - Publicar o Extrato deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA  OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 
8.1 - A Contratada se responsabiliza pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas deste contrato. 
8.2 - Encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
presente Instrumento. 
  
8.3 - Cumprir com todos os compromissos necessários ao bom e fiel atendimento ao objeto 
deste contrato. 
 
8.4 – Além da implantação da nova tecnologia, a contratada treinará um servidor responsável 
pelo RH e folha de pagamento. 
 
8.5 – Treinamentos sucessivos e complementares poderão ser fornecidos mediante agendamento 
na sede da Contratada sem custos adicionais. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
 
9.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, pela inobservância das 
obrigações estipuladas, ou ainda, pela omissão, negligência, imprudência, ou imperícia, que 
possa incorrer qualquer das partes integrantes deste instrumento, ficará a parte que der causa 
sujeita às seguintes sanções: 
 
9.2 - Notificação; 
9.3 - Suspensão dos serviços; 
9.4 - Antecipação do vencimento do contrato com exigibilidade das parcelas vencidas e 
vincendas; 
9.5 - Rescisão do contrato; 
9.6 - Aplicação do disposto no art. 87 da Lei 8.666/93, estando adimplente a Contratante, 
mediante apuração antecipada e comprovação da responsabilidade da Contratada pela suposta 
causa.  
9.7 - Multa de 50% do valor estipulado no contrato, em caso de quebra do mesmo. 

 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA -  DA ALTERAÇÃO: 
 
10.1 - Poderá o presente instrumento, por acordo e interesse bilateral, ser aditado de 
conformidade com o que determina o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizado pela Lei 
8.883/94, para ajustes à situações eventuais e de interesse público, inclusive para a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RECISÃO: 
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11.1 - Constitui motivo para rescisão deste contrato o inadimplemento, inobservância e 
descumprimento, por qualquer das partes, a quaisquer das estipulações constante do presente 
instrumento, observado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.2 - A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
 
a) - Amigável – por acordo entre as partes; 
b) - Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante prova de culpa, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 
12.1. Para eficácia do presente instrumento a CONTRATANTE providenciará a publicação do 
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme Lei n. 10.520/02. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ELEIÇÃO DO FORO: 
 
13.1 - As partes contratantes elegem o foro da Comarca da Contratante para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para um só efeito legal.  

                                                                                 
 

Juscimeira – MT, 05 de Abril de 2019. 
 
 
 

CONTRATANTE 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA CNPJ nº 
24.774.499/0001-52 

 
 
 

__________________________  
JOSÉ QUIRINO DA SILVA 

Presidente  
 

 
 

 
CONTRATADA 

 
SERPREL ASSESSORIA E 

SISTEMAS LTDA 
CNPJ/MF 05.403.765/0001-96 

 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
Pedro Aparecido de Oliveira 

 
 
Assinatura:_____________________________ 
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TESTEMUNHA 
NOME:___________________________ 
RG Nº: ___________________________ 
CPF Nº:___________________________ 
 
ASSINATURA:____________________ 

TESTEMUNHA 
NOME:___________________________________ 
RG Nº: ___________________________________ 
CPF Nº:___________________________________ 
 
ASSINATURA:____________________________ 

 


