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CONTRATO N°041/2015 
(de 25 de março de 2015) 

 
 
 

Termo de Contrato de disponibilização e licença de uso de 
Sistemas para o Município de Rio Fortuna e seus fundos 
municipais, que fazem entre si o Município de Rio Fortuna e a 
empresa Betha Sistemas Ltda. 

 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.926.585/0001-30, situado na Avenida Sete de 
Setembro, 730, Centro, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lourivaldo Schuelter, 
CPF nº 351.723.049-91. 

 
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob nº 00.456.865/0001-67, Inscrição Estadual 253.086.027, com sede à Rua João Pessoa, 134, na 
cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Ernesto Muniz de 
Souza Jr., Advogado, portador da cédula de identidade profissional nº 24.757 OAB/SC e inscrito no 
CPF sob nº. 004.770.259-19. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇOS UNITÁRIOS 

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso, não exclusiva, 
mediante contratação de empresa para licenciamento do direito de uso do(s) aplicativos(s) abaixo 
descritos, com acessos simultâneos, em ambiente Windows, utilizando banco de dados relacional: 
 
Licença de uso dos Sistemas para Prefeitura Municipal: 

Item Qtde. Un. Especificação Preço Unitário Preço Total 

1.1 30 Dias 
Contabilidade Pública com até 02 usuários 
simultâneos 

705,00 705,00 

1.2 30 Dias Planejamento com até 01 usuários simultâneos 197,00 197,00 

1.3 30 Dias 
Atendimento ao Cidadão via internet sem 
limitação de usuários 

270,00 270,00 

1.4 30 Dias 
Compras e Licitações com até 02 usuários 
simultâneos 

255,00 255,00 

1.5 30 Dias Folha de Pagamento com até 01 usuário 481,00 481,00 

1.6 30 Dias 
Portal da Transparência sem limitações de 
usuários 

200,00 200,00 

1.7 30 Dias Tributação com até 10 usuários simultâneos 440,00 440,00 

Valor Total Mensal R$ 2.548,00 2.548,00 
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2. Licença de uso dos Sistemas para Fundo Municipal de Assistência: 

Item Qtde. Un. Especificação Preço Unitário Preço Total 

1.1 30 Dias 
Contabilidade Pública com até 01 usuário 
simultâneo 

142,00 142,00 

Valor Total Mensal R$ 142,00 142,00 

 
3. Licença de uso dos Sistemas para Fundo Municipal da Criança e Adolescência: 

Item Qtde. Un. Especificação Preço Unitário Preço Total 

1.1 30 Dias 
Contabilidade Pública com até 01 usuário 
simultâneo 

142,00 142,00 

Valor Total Mensal R$ 142,00 142,00 

 
4. Licença de uso dos Sistemas para Fundo Municipal da Saúde: 

Item Qtde. Un. Especificação Preço Unitário Preço Total 

1.1 30 Dias 
Contabilidade Pública com até 01 usuário 
simultâneo 

142,00 142,00 

1.2 30 Dias Compras com até 02 usuários simultâneos 110,00 110,00 

Valor Total Mensal R$ 252,00 252,00 

 
Valor Total dos serviços .................................................................................................R$ 3.084,00 

 

1.2.  Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados:  
 
a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. 
b) Configuração e parametrização conforme procedimentos da entidade.  
c) Treinamento de implantação para os servidores responsáveis pela utilização do(s) 
aplicativo(s) contratado(s). 
d) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s). 
e) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado. 
f) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitado. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2. O presente instrumento terá duração de 01(um) mês, contados a partir de 25/03/2015, com 
vigência até 23/04/2015 ou ficando rescindido automaticamente no caso de homologação da licitação 
sob n° 015/2015, Pregão Presencial n° 011/2015, cujo objeto coincide com o presente, na qual 
prevalecerá o contrato a ser firmado com a empresa vencedora do referido certame. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
a) Pelo licenciamento do(s) aplicativos(s), objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ 3.084,00 (três mil e oitenta e quatro reais). 
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b) Pela prestação de serviços de suporte técnico, não coberto pela manutenção, será pago o 
valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a hora técnica, acrescidos de despesas de deslocamento 
no valor de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) o KM rodado, mais despesas de estada no valor de 
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) ao dia, apurado em solicitação de serviço, quando exigir a 
presença do técnico. 
c) O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de uso, através da 
liberação de chaves e senhas de acesso. 
d) O pagamento da licença de uso será efetuado todo dia primeiro do mês subsequente ao 
licenciamento do(s) aplicativo(s), mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário. 
e) O pagamento pelos serviços de suporte técnico será efetuado em parcela única, em até 
15(quinze) dias da conclusão dos respectivos serviços e mediante apresentação da nota fiscal e 
boleto bancário. 
f) Em caso de atraso, incidirão sobre o valor das locações multa de 2% (dois por cento), mais 
juros de 1% (hum por cento) ao mês, a título de compensação financeira, desde o dia subseqüente 
ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4. O CONTRATANTE para atender os dispêndios decorrentes com a execução deste contrato, 
alocará recursos em seu orçamento próprio, discriminados pelos seguintes elementos: 

(09) 3.3.90.39.11.00.00.00 – Valor Previsto: R$ 3.084,00 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO 

a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede a CONTRATANTE o direito de 
uso de licenças do(s) aplicativo(s), objeto deste contrato, instalada no servidor e em computadores 
conectados em rede, de acordo com a quantidade de acessos simultâneos indicada no Anexo II. 
b) É vedada a cópia dos aplicativos e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer 
backup. Os aplicativos estão protegidos pela lei nº 9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 
02 (dois) anos de detenção e pela lei nº 9.610/98, cuja indenização pode chegar ao valor de 3.000 
(três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente. 
c) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) aplicativo(s) 
contratado a outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação ou a 
decomposição do(s) referido(s) aplicativo(s). 
d) Responsabilidade por danos indiretos: em nenhuma hipótese a CONTRATADA será 
responsável por qualquer dano decorrente do uso indevido ou da impossibilidade de usar (o)s 
referido(s) aplicativo(s), ainda que  a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade 
destes danos. 
e) Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os aplicativos 
deverão permanecer on-line por até 96% do tempo de cada mês civil. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento pelo licenciamento do(s) aplicativo(s) objeto do presente Contrato, na 
forma e no prazo convencionado. 
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, 
documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções. 
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c) Custear os gastos necessários para implantação, suporte técnico e alterações específicas 
solicitada no(s) aplicativo(s). 
d) Manter pessoal habilitado para operacionalização do(s) aplicativo(s). 
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do(s) aplicativo(s) 
licenciado(s), incluindo: 

I. Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação do(s) aplicativo(s). 
II. Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no 

caso de falha da máquina, 
III. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da 
CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos. 
f) Digitação das informações necessárias para atingir os resultados esperados do(s) 
aplicativo(s). 
g) Conferir os resultados obtidos na utilização do(s) aplicativo(s) licitado(s). Em caso de erro nos 
resultados obtidos deverá informar a CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa corrigir o 
problema que for gerado por erro do(s) aplicativo(s) 
h) Comunicar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre 
o cancelamento de qualquer aplicativo contratado, efetuado no 1º dia útil de qualquer mês; caso seja 
cancelado em outro dia, será considerado como início, o 1º dial útil do mês subsequente. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

Caberá a CONTRATADA: 
a) Fornecer o(s) aplicativo(s), objeto deste contrato, e treinar os funcionários da CONTRATANTE 
na utilização do(s) mesmo(s). 
b) Prestar suporte somente na operacionalização dos(s) aplicativo(s), objeto deste contrato, 
ao(s) usuário(s).  
c) Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, 
prestando-lhe as informações necessárias. 
d) Manter o(s) aplicativo(s) de acordo com as características do Anexo I. 
e) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos(s) aplicativo(s), 
causadas por problemas originados dos códigos-fontes de seus aplicativos. 
f) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no(s) aplicativo(s) da 
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 
g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas na 
Legislação e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO TREINAMENTO 

O treinamento de implantação para o(s) usuário(s) operacionalizar(em) o(s) aplicativo(s) deverá ser 
realizado dentro de 30 (trinta) dias após sua instalação e obedecerá aos seguintes critérios, quando 
contratado: 
a) A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA a relação de usuários a serem treinados. 
b) Definida a equipe de treinamento, a CONTRATADA realizará o treinamento, em uma única 
etapa, sem obrigação de repetir. 
c) O treinamento constará de apresentação geral do aplicativo e acompanhamento de toda a 
documentação em nível de usuário. 
d) O treinamento prático deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão 
e consulta referente a cada tela, bem como, a emissão de relatórios e sua respectiva análise. 
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CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO NOS APLICATIVOS 

a) As modificações de cunho legal impostas pelos órgãos federais e estaduais, serão 
introduzidas no(s) aplicativo(s), durante a vigência do contrato, sem ônus para a CONTRATANTE e 
em prazos compatíveis com a legislação. 
b) Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a divulgação e o 
início da vigência das mesmas, a CONTRATADA procurará indicar soluções alternativas para atender 
as determinações legais, até a atualização do(s) aplicativo(s). 
c) As implementações específicas e de cunho legal impostas pelo Município serão objeto de 
negociação.  
d) As melhorias e novas funções introduzidas no(s) aplicativo(s) originalmente licenciado(s) são 
distribuídas toda vez que a CONTRATADA as concluir. Cabe a CONTRATANTE adotar a última 
versão no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. Após este prazo a CONTRATADA não 
mais estará obrigada a fornecer suporte à versão antiga.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE TÉCNICO 

11.1. O suporte técnico do(s) aplicativo(s), deverá ser efetuado por técnico habilitado com o objetivo 
de: 

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do(s) aplicativo(s); 
b) Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, 
queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer 
as necessidades de segurança, 
c) Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas 
relacionadas à utilização do(s) aplicativo(s), como:  

I. Reconstruir bases de dados danificadas por negligência do cliente;  
II. Analisar bases de dados via acesso remoto ou na Betha;  
III. Migrar para versões de aplicativos que trazem benefícios ao cliente;  
IV. Alterar fórmulas de cálculo;  
V. Desenvolver novos relatórios e documentos, que não estejam no(s) aplicativo(s) 

contratado(s) e seja específico do cliente;  
VI. Desenvolver ATB’s específicos para troca de senhas;  
VII. Analisar as alterações solicitadas para previsão de prazo e orçamento;  

VIII. Outros serviços inerentes ao(s) aplicativo(s). 
 

11.2.  Este atendimento poderá ser realizado por meio digital, internet através de serviços de 
suporte remoto, ou no ambiente da CONTRATADA, sempre que as alternativas anteriores não 
resultarem em solução satisfatória. 
 
11.3. O suporte técnico deverá ser atendido quando feito por funcionários que possuam habilitação 
para a operação do(s) aplicativo(s), do equipamento, do aplicativo operacional e de utilitários.  

 
11.4. As solicitações de alterações do(s) aplicativo(s) serão cadastradas pelo usuário 
da CONTRATANTE, no site www.betha.com.br/atendimento, devendo estar acompanhada 
da descrição completa da solicitação e da documentação que caracterize o serviço a ser efetuado. 
Após a execução do serviço, a CONTRATADA disponibilizará no 
site http://download.betha.com.br/ ou enviará o aplicativo alterado em sua forma executável, via 
internet, para a CONTRATANTE, que deverá fazer os testes de conformidade, instalar e repassar aos 
usuários do(s) aplicativo(s). 

http://www.betha.com.br/atendimento
http://download.betha.com.br/
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM 

11.1 O treinamento de novos usuários poderá ocorrer na sede da entidade ou via web, para a 
operação ou utilização dos aplicativos em função de substituição de pessoal, tendo em vista 
demissões, mudanças de cargos, etc. Quando solicitado a CONTRATADA formalizará orçamento 
para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE.  
11.2 O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de 
problemas com o provedor de internet, com o fornecimento de energia ou com qualquer outro fator 
correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado quando refeito 
sem culpa da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, 
passando a fazer parte dele.     

12.2 A alteração proveniente do reajuste contratual previsto no item “j” da Cláusula 3ª poderá ser 
executado por simples apostilamento de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1.    A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATNTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federa Lei nº 8.666/93, comprometendo-se a fornecer 
única e exclusivamente a base de dados em formato TXT, quando eventualmente requisitada. 

13.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a 
rescisão do contrato: 
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável, de todo ou parte deste contrato, serão 
precedidos de comunicação por escrito através de Termo Aditivo, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, efetuado no 1º dia útil de qualquer mês; caso seja cancelado em outro dia, será 
considerado como início, o 1º dial útil do mês subsequente. 
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser 
rescindido ou suspenso, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

14.1.  A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será 
feita através de protocolo, tanto para uma quanto para outra. Nenhuma outra forma será considerada 
como prova de entrega de documentos ou cartas 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de Braço do Norte para dirimir 
qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 
     
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias 
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
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Rio Fortuna/SC, 25 de março de 2015. 

 

 

 

 

LOURIVALDO SCHUELTER                                                  BETHA SISTEMAS LTDA 

CONTRATANTE                                           CONTRATADO 
 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 

 
 

ILSO NACK                                                                               MARTA REGINA NECKEL 
CPF n° 656.634.119-68                                                                CPF n° 017.516.669-21 


