


necessidades do CONTRATANTE cobertas por este contrato, sujeita os infratores à responsabilização
civil e às demais cominações legais incidentes, em especial as relativas ap •-direito autoral,
ressarcimento financeiro relativo ao período utilizado e demais cominações legais. 'í:i
d) Nenhuma parte do sistema, como dados de funcionalidades e de programação, làyout, relatórios,
cópia de imagens e quaisquer outras informações do lEMPREVweb pode ;ser reproduzida,
armazenada ou transmitida, de qualquer forma e por qualquer meio (eletrcfnico, mecânico,
fotocópia, gravação ou qualquer outro) ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa do
CONTRATADO, quando para fins alheios ao desse contrato.

e) O lEMPREVweb utiliza medidas tecnológicas para proteção contra cópia l"èr utilização não
autorizada, sujeitando a CONTRATANTE à adoção dos procedimentos de ativação do produto
indicados pela CONTRATADA. :í

f) É dever da CONTRATANTE, assim entendida como a pessoa jurídica e seus servidores, empregados
ou vinculados a qualquer título, bem como terceiros a que a licenciada tenha dado acesso ao
sistema, obedecer às normas do regime de proteção à propriedade intelectual/1 nos termos da
legislação pertinente. '':
g) Os critérios de operação do sistema constam de manual eletrônico inserto no programa.

' G-";

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DE SUPORTE TÉCNICO
:^Vr'

Os serviços de hospedagem e de suporte técnico do lEMPREVweb compreendem o'séguinte:
a) Hospedagem dos dados lançados no sistema pelo CONTRATANTE, com o custo tia hospedagem
sob responsabilidade da CONTRATADA. ^
b) Orientação sobre as configurações mínimas necessárias para a operação do lEMPREVweb e sobre
o acesso, com fornecimento de senha, por telefone, videoconferência, e-mail ou~.óutro recurso de
comunicação, à pessoa indicada formalmente pela CONTRATANTE. ; ;
c) Orientação para a utilização do sistema e esclarecimento de dúvidas sobre a sua
operacionalização, durante todo o período do contrato, por telefone, e-mail ou outros meios
adequados. ^
d) Treinamento dos servidores indicados para a operacionalização do sistema, na sede da
CONTRATADA ou por acesso remoto, se a CONTRATANTE entender necessário, além da orientação
por meios de comunicação à distância. : < ;
e) Suporte técnico para a garantia de operacionalização do sistema com plenas funcionalidades e
correção de eventuais problemas. : ;
f) Esclarecimentos sobre as referências técnicas adotadas no sistema e eventuais divergências de
interpretação, sendo que a decisão sobre as alternativas a serem adotadas pelos usuários, nos
aspectos técnicos e jurídicos, deve ser de iniciativa da CONTRATANTE.
g) Os serviços previstos nesta cláusula não implicam em orientação jurídica sobre o direito aplicável à
previdência, mas tão somente sobre a operacionalização do lEMPREVweb e as configurações do
mesmo, quanto à lógica de suas operações relacionadas às configurações disponíveis ao operador,
geração das projeções, dos cálculos e relatórios dos benefícios previdenciários e demais operações
descritas no anexo deste contrato. K.:
h) Fica convencionado que não estão cobertas pelo presente contrato despesas de^viagem, estadia e
outras para o atendimento na sede da CONTRATANTE, serviço este que fica pendente de
disponibilidade e aceitabilidade pela CONTRATADA e mediante o ressarcimento de\despesas e hora
de trabalho, nos termos dispostos na cláusula PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO, do presente
contrato. •'t--
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CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃO DO lEMPREVweb ^
: vt *•

A atualização do IMPREVweb compreende o seguinte: : j
a) Atualização do lEMPREVweb, pelo período do contrato, compreendendo a inserção das tabelas
de atualização dos valores históricos de contribuição que servem de base parado cálculo dos
benefícios, editadas pelo Ministério da Economia, no prazo de 10 (dez) dias de sua publicação; a



e) encerrada a vigência do contrato, a CONTRATADA se reserva ao direito de manter armazenados os
dados obtidos em decorrência da contratação para cumprimento de obrigação legal, em especial
para fornecimento de informações em caso de fiscalização pelos órgãos ..de controle da
administração pública,

f) a CONTRATADA dará conhecimento aos seus empregados das obrigações e condições acordadas
nesta cláusula, inclusive quanto à Política de Privacidade do IEMPREV WEB, cujos princípios deverão
ser aplicados no tratamento de dados pessoais decorrentes desta contratação. : ' :

g) ambas as partes comprometem-se com o mais absoluto sigilo em relação à base'de dados a que
terão acesso no decorrer da contratação, bem como em relação a eventual segredo de negócio.

h) a CONTRATADA informará a CONTRATANTE quando receber solicitação de unvfítular de dados a
respeito de seus dados pessoais, nos termos do art. 18 da Lei n° 13.709/2018, sendo que qualquer
informação ou alteração quanto aos dados pessoais deverá ser realizada pqfr intermédio da
CONTRATANTE. :"^í

l) os Encarregados da CONTRATADA e da CONTRATANTE manterão contato formal/no prazo de 24
horas, da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados
pessoais, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Jí -

J) Acordam as partes que, eventual responsabilização e ressarcimento de dados, ocorrerá nos exatos
termos dos art. 42 e 43 da Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados; .:

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE caberão as seguintes atribuições: \'*d'
a) Indicar através do e-mail suporte@iemprev.com.br o servidor responsável que receberá a senha
de acesso ao sistema e será o responsável por cadastrar novos usuários autorizados ao acesso e
operacionalização do lEMPREVweb. O servidor responsável indicado por e-mail será o autorizado a
proceder às consultas, à CONTRATADA, sobre os serviços técnicos disponibilizados'e a ter acesso a
senha de acesso ao sistema contratado.
b) Manter a senha de acesso sob sua guarda, ciente da vedação ao repasse para tercejros, a qualquer
título. :-.'('•
c) Utilizar o sistema lEMPREVweb exclusivamente para o cálculo dos benefícios previdenciários dos
servidores ativos, inativos e pensionistas da CONTRATANTE, com respeito às leis^de propriedade
intelectual, sob pena de responsabilidade civil e penal. ;Jj
d) Salvar, imprimir ou assegurar cópia dos dados e relatórios até a data final de licérVça de uso, ciente
de que, findo o prazo contratual, a CONTRATANTE não terá mais acesso ao lE^lPREVweb, pela
ativação de chave de bloqueio, salvo prorrogação contratual ou nova contratação.
e) Zelar pelo cumprimento do sigilo dos dados lançados ou gerados pelo sistema^contratado, nos
termos da Lei Geral de Proteção de Dados. •;. :,
f) Fornecer atestado de capacidade técnica detalhado, quando solicitado pela contratada, quando
cumpridas, pôr esta, as cláusulas dispostas neste contrato. •
g) Manter o antivírus atualizado e utilizar de todas as demais tecnologias necessárias de segurança
para garantir a inviolabilidade do sistema e de seus dados. v;

CLÁUSULA OITAVA - DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ,̂

Os serviços do presente contrato deverão ser iniciados, pela CONTRATADA, no pçazo máximo de 5
(cinco) dias contados da assinatura do mesmo. ,T^





d) executar os serviços com imperícia técnica;
e) falir ou requerer concordata;
f) paralisar os serviços, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
g) demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
h) atrasar injustifícadamente o início dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DAS CAUSAS DE RESCISÃO CONTRATUAL POR MÚTUO ACORDO

Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência da CONTRATANTE,
mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados.
Ficam assegurados todos os demais direitos previstos em lei, à CONTRATANTE, nos casos de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.s 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive os direitos
previstos no art, 58 da referida Lei,

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS CAUSAS DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONTRATADA

O contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONTRATADA, sem prejuízo do recebimento das
parcelas vencidas, quando a CONTRATANTE:
a) não cumprir regularmente quaisquer obrigações assumidas neste contrato;
b) atrasar o pagamento de parcelas de serviços já recebidos ou executados, pelo prazo superior a 90
(noventa) dias, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação, assegurado à CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, incluindo-se a vedação de acesso ao
programa, nos 1;e,rmos do art. 78, inciso XV da lei 8.666/93, até que seja normalizada a situação.

^ CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

É competente o Foro da comarca do CONTRATANTE para dirimir qualquer controvérsia que se
originar deste contrato.
E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual
teor e forma, após lidas e achadas conforme.

Carazinho, 30 de julho, de 2021.

"CAROLINE LE0CADIO ENDLER ^^v^ail c/uu i

Agda Meneguzzo
Presidente do Previcarazinho Sócios do IEM

.CONTRATANTE CONTRATADA





- Detalhamento^do cálculo da média para a composição dos benefícios, com histórico das
remunerações mensais consideradas.
- DetalhamentqMas tabelas de correção de valores consideradas na composição da média.
- Fundamentos constitucionais do enquadramento de cada hipótese de benefício.
- Em caso de benefício não implementável, indicação dos requisitos não atingidos pelo servidor.

!•!?*

6. Importação de dados
Permite a importação de dados da remuneração da folha de pagamento, dos tempos de contribuição
e dados dos servidores (importação de dados em formato .csv).






