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CONTRATO n.º 30/2021 

 
TERMO DE CONTRATO N.º 30/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, E SEMINOTTI 

INFORMATICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA EM 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO 106 (CENTO E SEIS) 

MICROCOMPUTADORES, 20 (VINTE) NOTEBOOKS E 39 (TRINTA E 

NOVE) IMPRESSORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS 

SETORES, SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PEDRO DE ALCÂNTARA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 

ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, 

ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E RECEBIMENTO, 

REGISTRO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO DE 

SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede administrativa na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP 88125-

000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito, 

Sr. Charles da Cunha, CPF nº 066.071.219-93 e RG nº 5.399.905, no uso de suas atribuições 

legais, doravante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: SEMINOTTI INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 

05.029.642/0001-37, estabelecida na Rua Quilombo, n°468, Itacorubi, na cidade de 

Florianópolis/SC representada pelo seu sócio, Senhor(a) Charlston Luiz Seminotti portador(a) 

da Cédula de Identidade n.º 2.592.640 – SSP SC e CPF (MF) n.º 685.659.509-30, de acordo com 

a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, oriundo 

dispensa de licitação eletrônica nº 51.21\2021, mediante as cláusulas e condições que se 

seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de suporte técnico, 

manutenção preventiva e corretiva em 165 (cento e sessenta e cinco) equipamentos de 

informática, sendo 106 (cento e seis) microcomputadores, 20 (vinte) notebooks e 39 (trinta e 

nove) impressoras, atendendo às necessidades dos Setores, Secretarias da Prefeitura 

Municipal de São Pedro de Alcântara e das Escolas Municipais, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta\Dispensa Eletrônica nº 

51.21\2021 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  

2. O valor mensal estimado deste contrato é de R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais).   

 O valor total estimado deste contrato para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias é de R$ 

10.271,80 (Dez mil duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos). (Considerando que a 

contratação se efetive no dia 22\10\2021 e vigore até 31\12\2021). 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

3. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de 2021, no valor de 

R$ 10.271,80 (Dez mil duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos), correrá conforme as 

seguintes dotação. 

04.02.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0081 (34);  

04.02.2.016.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0081 (45); 

03.01.2.004.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 (13); 

11.01.2.056.3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 (13). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

4.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada impreterivelmente até o dia 22 de outubro de 

2021. 

4.2. Os demais prazos para execução do objeto constam nos itens 2.5 e 3.1, do Anexo II- 

Termo de Referência, do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 51.21/2021. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, contados de 

22\10\2021 a 31\12\2021, improrrogável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada obriga-se a: 

6.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 

proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

6.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração; 

6.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros; 

6.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.1.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de uniforme e/ou crachá; 

6.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

6.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

6.1.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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6.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 

nas condições autorizadas no Termo de Referência. 

6.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. 

6.2. A Contratante obriga-se a: 

6.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Aviso de Dispensa e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência; 

6.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço. 

6.2.6. Zelar para que durante toda a vigência da ata de registro sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na dispensa e eletrônica de licitação- anexo I 

 

CLÁUSULA SETE - DO PAGAMENTO 

7.1. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 
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7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços 

executados. 

7.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados. 

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a 

manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos agentes políticos Luís Antônio Schappo 

Exterkoetter, Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, CPF nº 096.704.859-16, 

RG n° 6.225.457, matrícula 3777, e Joseane Cristina Stein, CPF 004.598.099-38, matrícula 

3401; designada gestora, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
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qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

9. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.º 14.133\2021, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REPACTUAÇÃO 

10. Não é admitida a repactuação dos preços deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 137 e 138 da Lei nº 

14.133\2021. 

11.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

11.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO 

12.1. O presente contrato fundamenta-se da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, esta última observada por um viés orientativo por 

este ente municipal e demais legislações aplicáveis e vincula-se ao Aviso de Dispensa 

Eletrônica nº 001\2021, constante do Processo Administrativo nº 31.13\2021, utilizando como 

critério de julgamento o menor preço, seguindo a hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da 

Lei nº 14.133\2021.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE 

13.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 

couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

13.2. Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 

PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 

conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

13.3. Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 

13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações; 

13.4.  Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação municipal em vigor. 

13.5. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente 

com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por 

tal regime tributário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

14.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

14.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

14.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.7  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
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14.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

14.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

14.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

14.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 14.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 14.1.1 a 14.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, 

nos casos dos subitens 14.1.2 a 14.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos 

subitens 14.1.8 a 14.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 

penalidade mais grave; 

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

14.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

14.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
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14.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

14.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

14.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

14.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

14.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

14.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR.  

14.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público.  

14.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021. 

14.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos 

a este Aviso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Integram este Contrato, independentemente de transcrição, o Aviso de Dispensa 

Eletrônico 51.21\2021 e seus Anexos. 

15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.3. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de 

São José, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 1 (uma) via, 

eletronicamente, a qual, depois de lida, também é assinada eletronicamente, por meio de 

login e senha, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

São Pedro de Alcântara/SC, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

SEMINOTTI INFORMATICA LTDA  

CNPJ: 05.029.642/0001-37 
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