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COhfTRATON0 01/2022

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO
DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO- PREViCARAZíNHO, inscrito no CNPJ n° 10.225.642/0001^2, com
sede na Avenida Flores da Cunha, n° 977. Centro, CEP 99.500-000, telefone (54) 3329-1122/ (54)
3331-7240; e-maii presidente@previcarazinho.com.br, no Município de Carazinho-RSr neste ato
representado pela Presidente Sra. Caroline Leocádio Endler. CPF 013.188.770-08, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e. de outro lado. a empresa NEO-TAGUS INDUSTRIAL
LTDA, com sede em Estrada Municipal da Represa, n. 917, bairro dos Pessegueiros, cidade de
Extrema/MC CEP 37640-000, inscrita no CNPJ sob n. 61,092.565/0022-65, neste ato representada
pelo seu representante lega!, Sr. Rafael Tavano, RG 12.843.126, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente contrato para CESSÃO ONEROSA DE USO
DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO que será executado em conformidade ao disposto na Lei
Federai n° 8.666/93 e demais normas complementares, vinculado ao disposto no edita! de Dispensa
de Licitação 003/2022 e à proposta vencedora, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato CONSISTE NA CESSÃO ONEROSA DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO para o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de
Cargo Efetivo do Município de Carszinho- PREV1CARAZINHO, conforme descrito na proposta
comercial.

1.2 !ntegra-se ao presente contrato para todos os efeitos de direito, a proposta comercial desta
transação comercial ajustada entre as partes.

1.3 O SOFTWARE dísponibilizado pela CONTRATADA atende ao Decreto-Iei n° 5.452743 -
Consolidação das Leis do Trabalho - e as Portarias 1510/09 e 373/11 do antigo Ministério do
Trabalho e Emprego, cabendo a CONTRATANTE a configuração do sistema de acordo com a
legislação aplicável a mesma.

1.4 O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas.

CLAUSULA SEGUNDA: DO USO E SUPORTE DO SOFTWARE

2.1 A CONTRATANTE é responsável por operar o sofíware e deverá ter familiaridade com as
informações, por exemplo: cálculos e relatórios integrantes do CONTEÚDO.

2.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar os recursos necessários, conforme os requisitos mínimos
para a utilização do software, além de cooperar efetivamente com a instalação, manutenção e ou
desinstaíação.

2.2.1 A CONTRATANTE dá ciência que c acesso ao software poderá a qualquer momento exigir a
atualização/substituicão de seus recursos de tecnologia, e/ou meios de acesso, o que ocorrerá às
suas próprias e exclusivas expensas.
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2.2.2 A CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade de fornecer acesso alternativo ao sofíware
se o acesso da CONTRATANTE estiver interrompido devido a uma avaria ou falha do equipamento,
ou de seu provedor de internet.

2.3 A CONTRATADA executará as atividades necessárias para funcionamento do SOFTWARE,
porém não será responsável por qualquer descontinuidade decorrente de falhas da rede interna do
cliente causadas por cases fortuitos ou de força maior, problemas de compatibilidade ou vícios em
produtos ou serviços de terceiros, inclusive de outras operadoras conectadas à sua rede, problemas
relativos à tecnologia empregada que não eram previsíveis, contaminação por vírus ou, ainda, pela
má utilização, negligência, cuipa ou omissão da parte CONTRATANTE.

2.4 No serviço prestado pela CONTRATADA, contemplará c suporte via chat ou outro meio de suporte
que venha a substituí-lo, do sofíware objeío do contraio, não se admitindo como válido qualquer outro
meio de solicitação de suporte, mesmo que recebido pela CONTRATADA.

2.4.1 O atendimento via chat será ilimitado e poderá se dar por suporte remoto.

2.4.2 A CONTRATADAdisponibiliza uma central de atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às
12hedas13hás17:30h.

2.5 A CONTRATANTE fará jus a iodas as atusiizações do scftware objeto do contraio que a
CONTRATADA vier a lançar.

2.5.1 Em case de descontinuacão do software objeto do contrato será oporíunizado um novo
scftware, contudo, equivalente ao que já em uso pela CONTRATANTE.

2.6 O SOFTWARE é de propriedade exclusiva da CONTRATADA e é protegido peias legislações de
propriedade intelectual e de direitos autorais, especialmente a Lei S.6Q9/98 ("Lei do Sistema") e Lei
9.610/98 (Lei Autoral), a!ém de tratados internacionais, sendo ineficaz qualquer disposição, adendo
ou entendimento contrário, não devendo ser interpretada qualquer cláusula deste contrato como
transferência ou cessão de direito de propriedade ou transferência de tecnologia para a
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

3.1 As partes declaram que cumprem a legislação apiicávei no tocante aos Dados Pessoais
Compartilhados, inciuindo, mas não se (imitando a, às disposições previstas na Lei Gera! de Proíeção
de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018), bem como que se realizarem o tratamento de Dados
Pessoais Compartilhados, este não viola, restringe ou impacta negativamente os direitos assegurados
aos titulares de Dados Pessoais Compartilhados.

3.2 Para fins do presente contrato, "Dados Pessoais" são toáos e quaisquer dados relacionados à
pessoa natural identificada ou identificável e as partes comprometem-se a observar, em todas as
etapas de tratamento de Dados Pessoais que sejam disponíbilizados à CONTRATADA pela
CONTRATANTE ("Dados Pessoais Compartilhados"), todas as leis. normas e regulamentações
vigentes e aplicáveis à situação (doravante conjuntamente designadas "Legislação apiicávei").

3.3 São obrigações da CONTRATADA, além daquelas decorrentes ca Legislação Aplicável ou de
outras disposições do contrato:
a) tratar os Dados Pessoais Compartilhados de acordo com as informações, orientações e instruções
da CONTRATANTE;
b) apenas compartilhar os Dados Pessoais Compartilhados corri terceiros quando houver prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE ou se o compartilhamento se mostrar lícito e estiver
amparado na Legislação Apiicávei;
c) adotar medidas e rotinas de segurança que observem os padrões estabelecidos na Legislação
Aplicável e/ou aqueles comumente verificados em seu segmento, com a finalidade de proteger e
preservar os Dados Pessoais Compartilhados;
d) notificar a CONTRATANTE acerca de qualquer incidente de vazamento que comprometa os Dados
pessoais Compartilhados, tratamento indevido dos Dados Pessoais Compartilhados e/ou
inadimplemeritò dê obrigação do contrato no tocante aos Dados Pessoais Compartilhados,
e) atender às reivindicações dê informação, ratificação, GornpSernêníação, exclusão e/ou portabilidade
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de ciados oriundos dos írtuteres de pados pessoais Compartilhados, dentro dos prazos legalmente
aplicáveis, feitas diretamente pelos titulares e/ou a ela direcionadas peia CONTRATANTE, informando
a CONTRATANTE caso alguma dessas reivindicações não possa ser pela mesma cumprida.

3.4 São obrigações da CONTRATANTE, além daquelas decorrentes da Legislação Aplicável ou de
outras disposições do contrato:
a) fornecer à CONTRATADA iodas as informações por ela solicitadas ou necessárias ao tratamento
dos Dados Pessoais Compartilhados, no prazo solicitado pela CONTRATADA;
b) responsabilizar-se integralmente pela observância da Legislação Aplicável quando da coleta dos
Dados Pessoais Compartíamos e respectivo compartilhamento com a CONTRATADA, garantindo à
CONTRATANTE que foram respeitados os princípios legais aplicáveis e que há base legal compatível
com o tratamento que será dado, nos termos deste contrato, aos Dados Pessoais Compartilhados;
c) que foram legal e devidamente obtidos es consentimentos porventura necessários dos titulares dos
Dados Pessoais Compartilhados ou, quando os titulares forem crianças, dos respectivos pais ou
responsáveis legais;
d) responsabiíizar-se, integralmente, pelas informações e instruções enviadas à CONTRATADA,
isentando a CONTRATADA de toda e qualquer responsabilidade eventualmente incorrida em razão
de aios praticados, pela CONTRATADA ou por terceiros por ela designados, em virtude dessas
informações e instruções.

3.5 Sem prejuízo da eventual aplicação das demais penalidades previstas neste contrato, em caso de
descumprimento total ou parcial de quaisquer obrigações previstas nesta cláusula ou violação da
Legislação Aplicável, a Parte Inadimplente e/ou infratora se responsabilizará integralmente por
quaisquer prejuízos que a Parte prejudicada vier a sofrer em ^azão do referido inadimplemenío e/ou
da mencionada violação, incluindo, mas não se limitando a. indenizacão em favor dos titulares dos
Dados Pessoais Compartilhados, multa(s) arbitrada(s) pela autoridade e/ou qualquer outro órgão
competente, custas processuais, valores provenientes de condenações judiciais e danos
reputacionais.

Parágrafo único: na hipótese da Parte prejudicada ser demandada, a qualquer tempo, em razão das
condutas descritas no caput, a Parte inadimplente e/ou infratora deverá: (i) intervir voluntariamente no
feito, pleiteando a imediata exclusão da parte prejudicada da iide, (ii) assumir a responsabilidade
integral e exclusiva peio pagamento e/ou providências reclamadas, e (iii) ressarcir integralmente a
Parte prejudicada pelos custos e despesas porventura incorridos em consequência da demanda,
incluindo honorários de advogados. Caso não se opere a referida exclusão, a Parte inadimplente e/ou
infraíora responderá pelo pagamento e pelo cumprimento integral da decisão, ou, se aplicável, deverá
ressarcir imediatamente a Parte prejudicada.

3.6 A CONTRATANTE declara que teve acesso e está ciente, bem como deu ciência aos seus
funcionários, do Aviso de Privacidade da CONTRATADA, disponível no site eletrônico da mesma,
comprornetendc-se a acessar regularmente o referido endereço eletrõnico, para se atualizar de
eventuais alterações no referido Aviso e/ou tomar conhecimento de novas políticas porventura
instituídas pela CONTRATADA após a celebração deste contrato.

3.7 Fica garantida a confidencialidade dos dados transitados em nuvem sendo quer toda informação
confidencial dos dados disponibilizados permanecerão como propriedade da CONTRATANTE, que
não concede nenhum direito expresso ou implícito para a CONTRATADA divulgar sob qualquer
pretexto, bem como fica assegurada a CONTRATADA os direitos patentes, direitos autorias, marcas
comerciais, direitos de bancos de dados, direitos de design, ou informações de segredo comercial
sobre o Software objeto deste contrato. As partes concordam em cumprir todas as leis aplicáveis a
qualquer informação confidencial

CLAUSULA QUARTA; DO PREÇO E PAGAMENTO

4.1 Conforme proposta comercial fica estabelecido entre as partes o valor de R$5,00 (cinco reais) por
funcionário, para registro e tratamento de dados de ponto eletrônico pelo software locado da
contratada, totalizando o vaícr global de R$40,00 (quarenta reais) mensais.

4.2 O pagamento será realizado mensalmente até o dia 10 de cada mês.

4.3 A CONTRATANTE terá o prazo máximo de dez dtas corridos para pagamento do novo período

Página 3 de 7



mensal, sob pena de suspensão de seu acesso ao Portai até o devido adímpfemento.

4.4 A liberação de acesso ao sistema à CONTRATANTE ocorrerá após a efetiva comprovação do
primeiro pagamento.

4.6 Serão processadas as retenções previtienciárias nos termos da iei que regula a matéria.

4.7 O pagamento poderá ser realizado através de depósito bancário em conta corrente conforme
dados fornecidos peia CONTRATADA.

4.8 Ocorrendo atraso no pagamento os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/tBGE do
período, ou outro índice que vier a substituí-io, e a Autarquia compensará a CO^RATADA com juros
de 0,51% ao mês, pró rata e multa de 2%.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA [

5.1 O presente contrato terá duração de 12 (meses), iniciando em 02 de maio de 2022 e
finalizando em 02 de maio de 2023, podendo ser prorrogado respeitando o limite e as condições
impostas no art 57, inciso Ei da Lei n° 8.666/93.

5.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas
se notificarão mutuamente, corn antecedência nunca inferior a 30 (trinta) dias.

5.3 Na hipótese de ocorrer a prorrogação, o valor mensal será reajustado anualmente de acordo corn
o índice do IPCA/IBGE, válido para c período. A CONTRATADA concorda, desde já, com este
sistema de reajustamento.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA obriga r-se~á:

I - Executar o serviço, obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às
condições gerais e específicas deste contrato, às disposições da legislação em vigor, bem como aos
detalhes e instruções fornecidas.

II - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

til -Arcar com todas as despesas inerentes a execução do objeío deste contrato.

IV - Cumprir as posturas do MUNICÍPIO e as disposições iegais Estaduais e Federais que interfiram
na execução dos serviços.

V - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prevídenciários, fiscais e comerciais, de âmbito
Federai. Estadual e Municipaí resultantes da execução deste contrato.

VI - Responsabilizar-se peíos danos causados diretameníe ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

VII - Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar
na execução dos serviços.

Vill - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados em
decorrência da execução do contrato.
IX - Cumprir rig0rDs»m*nte os prazos ftttipulados n«t» contmto.
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