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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 378/2020 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA CLIPESCOLA LTDA 

 

Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, sita a Av. Silvio Sanson, nº 1135, Guaporé/RS, CNPJ nº 

87.862.397/0001-09, neste ato representada pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, SR. 

VALDIR CARLOS FABRIS, brasileiro, residente e domiciliado em Guaporé/RS, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa CLIPESCOLA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

24.582.955/0001-62, estabelecida na Rodovia José Carlos Daux, nº 8600, Bloco 06 – Sala 01, 

na cidade de Florianópolis/SC, Cep: 88.050-001, telefone: (48) 3025-7055, doravante designado 

CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante doravante assinado, têm 

ajustado entre si o presente contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas 

adiante estipuladas, conforme determinação da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente contrato tem como fundamentos legais o Processo de Inexigibilidade de Licitação 

nº 153/2020, Processo nº 504/2020, justificativa da Secretaria Municipal da Educação, e artigo 

25, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

É Objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA DE 

COMUNICAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ALEXANDRE 

BACCHI, IMACULADA CONCEIÇÃO, DR. JAIRO BRUM E ZAIDA ZANON, DO 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS conforme segue: 

Secretaria da Educação 

07.02 – 2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.40.06.00.00 – Locação de Software – 3426 

Recuso: 20 – MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 

(R$) 

VALOR 

ANUAL 

(R$) 

1 12 Mês  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

DESENVOLVIMENTO E 

LICENCIAMENTO DE 

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 

ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE ATIVIDADES, 

ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE 

COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE 

ATIVIDADES, ATRAVÉS DE 

1.462,89 17.554,68 
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PLATAFORMA INTEGRADA, 

MÓDULO PARA AGENDA DIGITAL 

E RECURSO DE AMBIENTE 

VIRTUAL PARA AULAS, 

CONFORME PROJETO BÁSICO 

ANEXO, POR DOZE MESES. OBS: 

R$ 0,93 (NOVENTA E TRÊS 

CENTAVOS) ,SENDO 1.573 (HUM 

MIL QUINHENTOS E SETENTA E 

TRÊS) ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO, DO 1º AO 

9ºANO 

VALOR TOTAL 17.554,68 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. A prestação dos serviços contratados deve ser executada conforme projeto básico, anexo a 

este contrato, o qual é parte integrante do mesmo. 

 

2.2. O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da ordem de início 

de serviços, esta emitida pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 3.1. O valor do presente contrato é de R$ 17.554,68 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme proposta apresentada, que integra o 

presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, incluído todas as despesas, 

tributos e encargos para realização do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

3.2. O presente contrato será sustentado pela seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria da Educação 

07.02 – 2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.40.06.00.00 – Locação de Software – 3426 

Recuso: 20 – MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

 

3.3. O pagamento será realizado mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 30 dias, , 

mediante emissão da Nota Fiscal, através de depósito na seguinte conta bancária da 

CONTRATADA: 

* Banco: SICREDI 

* Agência: 0226 

* Conta: 001181  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1. Prestar os serviços na forma ajustada com eficiência e presteza, conforme projeto básico. 
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4.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura 

do presente contrato. 

 

4.3. Apresentar, durante toda a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 

4.4. Este contrato é pelo regime de prestação de serviços, sendo que o CONTRATADO assume 

todo ônus decorrente de responsabilização contratual em relação a terceiros, quer seja na área 

trabalhista e previdenciária, bem como quaisquer obrigações de natureza cível que porventura 

advierem. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE 

5.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 

5.2. Arcar com os compromissos financeiros de acordo com o estabelecido. 

 

5.3. A gestão do contrato é de responsabilidade da Secretária Municipal da Educação ou pessoa 

designada por ela. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. Constituem motivos para rescisão contratual os procedimentos descritos no artigo 78, 79 e 

81 da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, pertinentes a este tipo de instrumento 

contratual, ficando este contrato vinculado a todos os termos da referida Lei. O 

CONTRATANTE se adjudica nos direitos previstos no artigo 80 da mesma Lei, das quais 

destacam-se: 

 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. Não tendo o 

CONTRATADO se manifestado no período, após o prazo será considerado inexecução 

contratual; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pelo CONTRATADO; 

d) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pelo CONTRATADO; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
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6.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração Municipal.  

 

6.3. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 

78 da Lei 8.666/93. 

 

6.4. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

c) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

d) mais de 2 (duas) advertências. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cindo por 

cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

8.1. O contrato terá a vigência de 12 meses, a contar da data de sua emissão, conforme art. 57 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica eleito o foro da comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumpri-lo. 

E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam o presente 

instrumento, juntamente com duas testemunhas, o qual fora confeccionado em 05 (cinco) vias 

para os devidos fins legais. 

 

Guaporé/RS, 05 de maio de 2020. 

 

 

CLIPESCOLA LTDA VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

____________________________  

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 
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PROJETO BÁSICO 

 

1 - OBJETO 

 

Contratação de empresa de informática e tecnologia especializada para desenvolvimento 

e licenciamento de plataforma de comunicação especializada para fornecimento de atividades, 

através de plataforma integrada, módulo para agenda digital e recurso de ambiente virtual para 

aulas. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a medida de emergência de saúde pública para o enfrentamento da 

pandemia do novo coronavírus (covid-19) divulgadas pelo ministério da saúde e da secretaria 

estadual da saúde, lei nacional nº. 13979-2020, portaria nº. 188-2020, portaria nº. 356-2020, 

decreto estadual nº. 55115-2020 e decreto municipal nº. 6273/2020, as escolas ficaram 

impossibilitadas de proporcionar aulas presenciais aos alunos da rede municipal de educação, 

tornando extremamente necessária e urgente a contratação de uma plataforma de comunicação 

entre escolas e alunos, para minimizara os prejuízos pedagógicas e continuidade do ano letivo. 

 

3 – OBJETIVO 

 

 Disponibilizar tecnologias específicas com plataforma online aos alunos da rede 

municipal, especificamente do ensino fundamental, para ministrar aulas remotas e 

disponibilização de atividades, a fim de não inviabilizar o ano letivo de 2020. 

 

4 - DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA 

 

O sistema deve atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através 

de seus recursos web e mobile, possibilitando a convergência de todos os canais de 

comunicação em um canal único e proporcionando a gestores, uma visão completa de toda a 

escola ou rede de escolas. Deve possibilitar o controle das unidades escolares com a 

centralização das informações, na Secretaria Municipal de Educação, sendo composto por 

módulos conforme abaixo: 

 

1. Agendamento de recados dos pais para a escola; 

2. Registro e acompanhamento de departamentos para recebimento de mensagens provenientes dos 

dispositivos Mobile de pais e alunos; 

3. Suporte à integração dos cadastros cursos, turmas, alunos e responsáveis; 
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4. Envio de mensagens a partir de plataforma Web e dispositivo Mobile para os dispositivos 

Mobile de pais e alunos; 

5. Envio de mensagens das unidades educacionais para pais e alunos, em áreas diferentes, para 

assuntos institucionais e assuntos educacionais; 

6. Envio de mensagens de pais e alunos, para as unidades educacionais ou diretamente para 

secretaria de educação, em áreas distintas, para cada departamento configurado no sistema; 

7. Fluxo de mensagens entre unidade educacional e pais/alunos organizado (mensagens de texto, 

fotos e vídeos aos pais, com notificação push e confirmação de leitura em tempo real); 

8. Envio de enquetes a partir de plataforma web, para os dispositivos Mobile de pais e alunos; 

9. Recurso para o envio de Pesquisas/Formulário de Questões a partir de plataforma web, para os 

dispositivos Mobile de pais e alunos; 

10. Cadastramento de eventos no calendário do sistema a partir da plataforma web; 

11. Recurso para o cadastramento de modelos de fichas de atividades diárias realizadas em sala de 

aula; 

12. Encaminhamento aos dispositivos Mobile de pais e/ou alunos das atividades diárias realizadas 

em sala de aula; 

13. Recurso para o cadastramento de modelos de fichas de ocorrências de alunos em sala de aula; 

14.  Encaminhamento aos dispositivos Mobile de pais e/ou alunos das ocorrências de alunos em 

sala de aula; 

15. Registro de notas ou avaliações, suporte à integração e encaminhamento aos dispositivos 

Mobile de pais e/ou alunos de notas e avaliações de disciplinas; 

16. Ambiente com a finalidade de viabilizar aulas síncronas a distância entre educadores e alunos; 

Recurso para criação de grupos de conversas, através dos dispositivos Mobile; 

17. Recurso para comunicação interna entre os Colaboradores das Unidades de Ensino; 

18. Configuração de restrições de horários para acesso à aplicação por colaboradores das unidades 

educacionais, seja via web ou via App Mobile; 

19. Moderação por gestores, através de níveis de acesso, possibilitando a divisão de permissões por 

usuários, com no mínimo cinco (5) níveis de acesso; 

20. Correção de erros de recados e atividades; 

21. Redirecionamento e inclusão de usuários sem smartphones; 

22. Direitos e permissões dos colaboradores; 

23. Armazenamento de atividades na nuvem por escola, no mínimo 1TB/Ano por escola; 

24. Diário do professor; 
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25. Materiais de estudo e tarefas nos seguintes formatos: e-book, mensagens, documentos 

elaborados ou PDF, apresentações PowerPoint, imagens e vídeos; 

26. Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, com a objetivo de viabilizar ensino a distância para 

os alunos, possuindo no mínimo os seguintes recursos: agendamento de aulas síncrona, 

lembretes aos alunos, confirmação de presença, organização de materiais para estudo, vídeo 

aulas gravadas, conferências de vídeo, compartilhamento de tela e voz em tempo real, 

lançamento de atividades para realização em casa, controle de prazos, entrega de trabalhos, 

canal para monitoria e tira dúvidas; 

27. Gestão de Eventos; 

28. Lembretes automatizados; 

29. Serão itens fundamentais da funcionalidade do sistema: simplicidade, rapidez, universalidade, 

facilidade de uso, uniformidade, amplitude do atendimento e controle. Sendo: 

Simplicidade – Considera-se simplicidade um layout de fácil reconhecimento e fácil 

manuseio onde não seja necessário acessar mais que 3 atalhos, janelas ou ícones para realizar 

um processo. 

Rapidez – Gerar um relatório e/ou documento em no máximo 30 segundos em tela.  

Universalidade – O sistema seja capaz de com mesma rotina e layout atender as 

múltiplas necessidades das diversas escolas. 

Facilidade de uso – A visualização, compreensão e entendimento, sejam fáceis para 

qualquer usuário na realização de qualquer tarefa. 

Uniformidade – A capacidade do sistema se adequar, aos documentos formatados pela 

SME e escolas. 

Amplitude do atendimento – Que seja capaz de gerar relatórios, de todos os itens ou 

cruzamentos destes existentes no banco de dados, conforme necessidade da SME e das escolas. 

Controle – A capacidade de monitoramento da SME e dos gestores do programa. 

 

5 - TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

5.1 A empresa deverá sem custo adicional fornecer no mínimo 4 treinamentos anuais; 

5.2 A empresa deverá fornecer assistência remota no horário comercial das 07 h ás 17h30min; 

5.2.1Considerar-se-á assistência técnica o atendimento para o conserto, aprimoramento, 

customização ou realização de módulos ou funções do sistema. 

 

6 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A contratada obriga-se a: 

6.1 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos ternos da legislação 

vigente; 
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6.2 - Disponibilizar assistência técnica via internet e telefone durante todo o horário de 

funcionamento das escolas e da Secretaria Municipal de Educação; 

6.3 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto 

dos serviços; 

6.4 – Desenvolver um sistema informatizado de controle, organização e gerenciamento de 

informação adequado às necessidades da rede municipal de ensino e da Secretaria 

Municipal de Educação; 

6.5 – Licenciar o sistema desenvolvido para a rede municipal de ensino e da Secretaria 

Municipal de Educação; 

6.6 – Desenvolver e disponibilizar sistema informatizado de desenvolvimento e licenciamento 

de plataforma de comunicação especializada, para fornecimento de atividades através de 

plataforma integrada, módulo para agenda digital e recurso de ambiente virtual, para aulas 

que realize todas as atividades apresentadas no item 4 deste projeto; 

6.7 – Manter a supervisão mensal dos serviços; 

6.8 – Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as cláusulas deste projeto; 

6.9 – Entregar até a data contratada de cada mês nota fiscal referente ao ensino fundamental; 

6.10 – Fornecer o serviço conforme descrição do item 4 deste projeto básico; 

6.11 – Fazer Backup dos dados do sistema diariamente, e disponibilizar as informações caso o   

município solicite, mantendo estrutura de replicação de dados de um banco de dados, para 

outro em forma de cluster, em tempo de execução permanente; 

6.12 – Manter os dados em Data Center próprio e responsabilizar-se por hackeamento, invasão e 

vírus de qualquer tipo, ao sistema e ao Data Center, por hackeamento, invasão e vírus de 

qualquer tipo, aos computadores do município por meio do sistema; 

6.13 – Garantir total segurança do Data Center e do sistema impedindo hackeamento, invasão e 

vírus de qualquer tipo, ao sistema e ao Data Center, por hackeamento, invasão e vírus de 

qualquer tipo, aos computadores do município por meio do sistema. 

6.14 – A contratada compromete-se a preservar os direitos de imagem de todos os profissionais 

expostos, tanto em áudios como em vídeos produzidos, especificamente para aulas e 

orientações às tarefas aos alunos e colegas; 

6.15 – A contratada fica expressamente impedida de disponibilizar os materiais audiovisuais 

para download, quando houver a intenção de reter este material para utilização externa à 

plataforma; 

6.16 - A plataforma, tanto na versão web quanto mobile, deverá estar disponível 24 horas por 

dia e 7 dias por semana; 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Administração obriga-se a: 

7.1. Expedir a ordem de início de serviço; 



 
 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

7.2 - Exercer a fiscalização dos serviços através do gestor do contrato, sendo que possíveis 

reclamações devem ser dirigidas à empresa; 

7.3 - Disponibilizar internet e energia elétrica, necessárias para a execução dos serviços 

contratados. 

 

 

8 – PARA COMPRA 

 

8.1. A empresa deve comprovar que o sistema já contém no mínimo os módulos descritos acima 

prontos para utilização, em demonstração detalhada para funcionários da Secretaria Municipal 

de Educação, item por item, provando que suas características seguem os preceitos do projeto 

básico.  

 

9 - PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 

 

O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação de nota fiscal e 

documentação necessária, para liquidação da despesa, até o oitavo dia útil, após o atesto de 

recebimento da nota. 

 

10 - PRAZO E FORMA DE CONTRATO 

 

O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da ordem de 

início de serviços. 

O Contrato dos serviços de que trata o presente projeto será celebrado pelo prazo de 12 

meses, podendo ser prorrogado até o limite previsto no ato convocatório, observando-se o 

disposto em Lei, sendo indicado o crédito e respectivo empenho, para atender a expensas do 

exercício em curso, bem como aqueles a serem executados em exercício futuro, com a 

declaração de que em termos aditivos iniciar-se-ão os créditos com empenhos para sua 

cobertura. 

 

11 – ESCOLAS 

 

 São Escolas da Rede Municipal de Ensino: 

 

 EMEF Alexandre Bacchi; 

 EMEF Dr. Jairo Brum; 

 EMEF Imaculada Conceição. 

 EMEF Zaida Zanon 
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Veridiana Maria Tonini 

Secretaria Municipal de Educação 

 


