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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE  SUPORTE  TÉCNICO  AO  SOFTWARE
SIABI  –  SISTEMA  DE  AUTOMAÇÃO  DE
BIBLIOTECAS  INSTALADO  NA  BIBLIOTECA
DA  ESCOLA  JUDICIAL  DO  TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO,
QUE  ENTRE  SI  FAZEM  O  TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO E
A  EMPRESA  WJ  SERVIÇOS  DE
INFORMÁTICA LTDA.

 
CONTRATO TRT/DLC Nº  011/2022

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede nesta
Capital, na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900, inscrito no CNPJ
sob o nº 02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua Excelência o Desembargador
Vice Presidente, no exercício da presidência,  ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS,
inscrito no CPF/MF sob o nº 243.238.454-72 e portador da Cédula de Identidade de nº
366.955 SSP/RN, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa WJ
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,  com sede nesta  Capital,  na  Rua Doutor  Otávio
Maia, 2486, Lagoa Nova, CEP 59077-060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.116.014/0001-
99, neste ato representada pela Sócia JANEIDE DE MEDEIROS DANTAS SILVA, inscrita
no CPF/MF sob o nº 657.385.354-72 e portadora da Cédula de Identidade nº 001.146.199
SSP/RN,  doravante  denominada CONTRATADA,  têm  entre  si  justo  e  avençado,  e
celebram, por força do presente instrumento, na forma constante no PROAD nº 3045/2021,
mediante Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022, com fundamento na Lei nº 8.666/93, c/c
suas  alterações  posteriores,  o  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
SUPORTE  TÉCNICO  AO  SOFTWARE  SIABI  –  SISTEMA  DE  AUTOMAÇÃO  DE
BIBLIOTECAS INSTALADO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL
REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO,  COM  DIREITO  A  VERSÕES
ATUALIZADAS, o qual se regerá pelas condições e cláusulas adiante discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico
ao Software SIABI – Sistema de Automação de Bibliotecas instalado na Biblioteca da Escola
Judicial  do  CONTRATANTE,  com  direito  a  versões  atualizadas,  de  acordo  com  as
condições estabelecidas neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As  versões  a  serem  fornecidas  devem  conter,  no  mínimo,  todas  as
características já existentes na versão mais recente do Software SIABI, as quais encontram-
se especificadas no item 4 do Termo de Referência – Anexo I deste contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DOS ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

É facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou supressões nas
quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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inicial  da contratação,  nas mesmas condições propostas,  na forma dos parágrafos 1º  e
seguintes do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As condições de execução dos serviços de suporte técnico a serem executados
pela CONTRATADA estão discriminados no item 5 do Termo de Referência – Anexo I deste
instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo máximo de início de atendimento deverá ser de 4 (quatro) horas úteis a
contar do registro do chamado e de 3 (três) dias, a partir do início do atendimento, para a
resolução do problema, nos termos do subitem 7.1 do Termo de Referência, Anexo I deste
contrato.

PARÁGRAFO   PRIMEIRO  

O horário de atendimento será de 8h às 15h, de segunda a sexta feira,  nos
termos do subitem 8.1 do Termo de Referência, Anexo I deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O objeto  será recebido em conformidade com os artigos  73 a  76 da Lei  nº
8.666/93,  segundo o  estabelecido  no  item 9  do Termo de Referência –  Anexo I  deste
contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES DO CONTRATO

Pela  execução  dos  serviços  de  suporte  técnico  o  CONTRATANTE  pagará
mensalmente  à  CONTRATADA o  valor  de  R$  603,08 (seiscentos e  três reais  e  oito
centavos).

O valor total anual do presente contrato é de R$ 7.236,96 (sete mil, duzentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No valor  unitário dos serviços estão incluídos todos os custos relacionados à
prestação dos serviços, além de despesas indiretas, tais como: salários, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações, deslocamento e alimentação de pessoal,
e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados ou prepostos na execução do
contrato. Também estão inclusas no preço unitário, as despesas concernentes a transporte
de equipamentos e materiais, fretes, seguros, garantia, custos com impressão, impostos,
taxas,  seguros  e  quaisquer  outras  que  incidam ou  venham a  incidir  sobre  os  serviços
prestados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
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proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão desses
para mais ou menos, conforme o caso.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O valor mensal do contrato poderá ser reajustado anualmente segundo o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.

PARÁGRAFO ÚNICO

Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação de uso do IPCA-IBGE como
índice  de  atualização  de  preços,  fica,  desde  já,  eleito  o  índice  que  oficialmente  vier  a
substituí-lo, ou, na hipótese de não determinação deste, aquele que melhor reflita a variação
ponderada dos custos de produção da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO 

O  faturamento  deverá  ocorrer  no  primeiro  dia  útil  do  mês  seguinte  ao  da
prestação dos serviços.

PARÁGRAFO ÚNICO

O primeiro  faturamento  será  proporcional  aos  serviços  prestados  no  período
decorrido entre a data do início da execução do contrato e o último dia deste mesmo mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á conforme previsto no item 15 do Termo de Referência  –
Anexo I deste contrato e será processado mensalmente, por meio de ordem bancária, até o
10º (décimo) dia útil, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo
setor competente do  CONTRATANTE. O valor será creditado na conta corrente indicada
pela CONTRATADA, mediante ordem bancária. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de
forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às
retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à CONTRATADA enquanto  houver
pendência de quitação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, ressalvando-se o disposto no Parágrafo Terceiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido
à  CONTRATADA as  importâncias  correspondentes  a  multas,  faltas  ou  débitos  a  que
porventura tiver dado causa.
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PARÁGRAFO QUARTO

Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária,
serão realizados  desde que a  CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir  o
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO QU  IN  TO  

Sobre o valor faturado será retido na fonte, quando for o caso, o correspondente a:

I - Imposto de Renda  das Pessoas Jurídicas  - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  -  COFINS,  e
Contribuição para os Programas de Integração Social  e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - 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 27/12/96;
II  -  Contribuição  Previdenciária,  correspondente  a  11% (onze  por  cento)  ,  na  forma da
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro  de 2009, conforme determina a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2013, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o
tema.

PARÁGRAFO   SEXTO  

As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos  e  Contribuições)  não sofrerão a  retenção na fonte  dos  valores  acima  citados
(exceto o ISSQN), devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante,
cópia do Termo de Opção e a declaração em duas vias, assinadas pelo representante legal.

PARÁGRAFO   SÉTIMO   

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar, juntamente com a nota fiscal e a
fatura, a comprovação de que se encontra em dia com o Sistema de Seguridade Social,
juntando cópias atualizadas da CND (Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS) e do
CRF (Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF), sob pena
de violação ao disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal.

PARÁGRAFO   OITAVO  

O CONTRATANTE também poderá verificar a situação do fornecedor por meio
de consulta on line no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos.

PARÁGRAFO   NONO  

Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal  devidamente atestada,  a
importância devida pela Administração será atualizada financeiramente até a data do efetivo
pagamento, de acordo com a variação da TR (Taxa de Referência), pro rata die. Contudo,
se  o  inadimplemento  for  provocado  pela  CONTRATADA,  o  CONTRATANTE ficará
desobrigado de promover tal atualização monetária.
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de da
data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da
Administração, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente contrato será atendida com recursos
provenientes do PTRES nº 168218, Natureza da Despesa nº 339040 e Nota de Empenho nº
2022NE000142.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da  CONTRATADA, afora aquelas previstas no  item  10
do Termo de Referência – Anexo I deste contrato e outras que por lei lhe couberem, as
seguintes:

I - Indicar o Responsável pela execução e acompanhamento do contrato, a ser aceito
pelo  CONTRATANTE,  conferindo-lhe  poderes  para  representá-la  na  sua  execução.  Ao
responsável,  nominado de Preposto,  caberá promover de forma harmoniosa a ligação e
integração entre a CONTRATADA e a área gestora designada pelo CONTRATANTE;
II - Realizar a manutenção preventiva no Software SIABI, verificando eventuais erros e
promovendo  as  atualizações  inerentes,  independentemente  de  chamada  ou  contato  do
CONTRATANTE;
III - Prestar suporte técnico nas condições estabelecidas neste contrato;
IV - Submeter ao CONTRATANTE a relação de empregados credenciados a prestar os
serviços, devendo promover, de imediato, a substituição daqueles que não forem aceitos
pelo CONTRATANTE;
V - Manter,  durante  a execução do contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Inexigibilidade de
Licitação;
VI - Responsabilizar-se  por  quaisquer  ônus,  despesas  ou  obrigações  trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte e/ou
outras despesas de qualquer natureza, necessárias para execução dos serviços;
VII - Assumir  danos  físicos  e  materiais  causados  ao  CONTRATANTE ou  a  terceiros,
pelos seus empregados, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às
normas de segurança, quando da execução dos serviços, garantida a defesa prévia;
VIII - Dar  ciência  ao  Gestor  do  contrato,  imediata  e  por  escrito,  de  anormalidades
verificadas;
IX - Prestar  os  esclarecimentos  que  forem necessários  ao  Gestor  de  contrato,  cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;
X - Identificar com crachás seus funcionários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Além  das  obrigações  acima,  a  CONTRATADA obriga-se  a  realizar  suas
atividades utilizando profissionais regularmente contratados e especializados, cabendo-lhe a
total e exclusiva responsabilidade pela condução e coordenação das atividades contratadas,
além  de  atender  integralmente  a  toda  a  legislação  que  rege  os  negócios  jurídicos
contratados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista,
tributária e cível. Obriga-se, também, a reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas
que este tiver decorrentes de:

I – Reconhecimento judicial  da subsidiariedade do  CONTRATANTE no cumprimento das
obrigações trabalhistas da CONTRATADA;
II  –  Reconhecimento  judicial  de  solidariedade  do  CONTRATANTE no  cumprimento  das
obrigações previdenciárias da CONTRATADA;
III – Indenização, inclusive, a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou
institucionais,  causados  pela  CONTRATADA ou  seus  prepostos,  empregados  ou  não,
quando da execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As partes poderão, de forma fundamentada, solicitar, entre si, a substituição de
pessoal,  empregados ou não,  que estejam obstruindo a realização do contrato,  ou que
estejam atentando contra o patrimônio institucional ou material  de uma ou de ambas as
partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 Constituem obrigações do  CONTRATANTE, afora aquelas previstas no  Termo de
Referência – Anexo I deste contrato, as seguintes:

I - Encaminhar  à  Coordenadoria  de  Execução  Financeira  do  CONTRATANTE
documentação  que  relacione  as  importâncias  relativas  a  multas  aplicadas  contra  a
CONTRATADA;
II - Fiscalizar,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade  da  CONTRATADA perante  o
CONTRATANTE ou para com terceiros, a execução do presente contrato, na forma prevista
na Cláusula Décima Segunda.
III - Impedir  que  pessoas  não  indicadas  pela  CONTRATADA realizem  os  serviços  de
suporte técnico no Software.

PARÁGRAFO ÚNICO

Caso  o  CONTRATANTE tente  agir  por  si  mesmo  ou  autorize  pessoas  não
indicadas pela CONTRATADA a buscar a correção de qualquer problema que se apresente
no  software, a  CONTRATADA estará isenta de qualquer responsabilidade pelos defeitos,
prejuízos e/ou despesas decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização  da  execução  do contrato  será  exercida  por  um representante
devidamente  indicado  pelo  CONTRATANTE,  ao  qual  competirá  dirimir  as  dúvidas  que
surgirem no curso da prestação dos serviços, conforme art. 67 da Lei nº. 8.666/93 e item 12
do Termo de Referência – Anexo I do presente instrumento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

O  representante  do  CONTRATANTE  anotará  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  sendo-lhe  asseguradas  às
prerrogativas abaixo discriminadas:

I - Fiscalizar  a  execução  do  presente  contrato  de  modo  que  sejam  cumpridas
integralmente as condições constantes de suas cláusulas;
II - Sustar a execução de qualquer trabalho por estar em desacordo com o contratado ou
por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida;
III - Determinar o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados;
IV - Dirimir dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços;
V - Atestar as notas fiscais/faturas;
VI - Acompanhar o prazo de início e término da execução do contrato;
VII - Solicitar os acréscimos/supressões quando necessário.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ao  CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar,  no todo ou em parte, os
serviços prestados em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A  fiscalização  exercida  pelo  CONTRATANTE não  excluirá  ou  reduzirá  a
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

PARÁGRAFO QUARTO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
do  CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil  para a
adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

 Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste contrato, ou de não
veracidade das informações prestadas, a  CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará
sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº
8.666/93:

I - Advertência;
II - Multa nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na execução dos serviços em relação aos prazos estipulados: 0,3%
(três décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, por hora decorrida no prazo
de  atendimento  dos  chamados  e/ou  por  dia  decorrido  no  prazo  de  solução  dos
problemas. O atraso por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução
do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério da Administração;
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b)   Pelo  não  cumprimento  de  qualquer  condição  fixada  na  Lei  8.666/1993,  com
alterações,   ou   no  instrumento   convocatório   e   não  abrangida  nos   incisos
anteriores: em até 2% (dois por cento) do valor contratado, para cada evento,  que
será dobrada em caso de reincidência;
c)  Pela  inexecução total  ou  parcial  do  serviço:  10%  (dez  por  cento)  sobre  o
valor  do  contrato.  No  caso  de  inexecução  parcial,   a  multa  compensatória
incidirá  apenas  sobre  a  parcela  inadimplida,  caso  esta  possa  ser  individualizada
e  desde  que  não  prejudique  o  aproveitamento  da  parcela  executada.

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública por até 2 (dois) anos;
III - Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, seus anexos
e  no  Edital  de  licitação,  e  demais  cominações  legais,  quando  deixar  de  entregar
documentação exigida; apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução
de  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  a  execução  no  contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As  penalidades  somente  poderão  ser  relevadas  em razão  de  circunstâncias
excepcionais e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos
reais comprovados, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O valor da multa por atraso na execução dos serviços e/ou da publicação da
penalidade de que trata o inciso III do caput desta Cláusula será descontado da fatura a que
fizer  jus  a  CONTRATADA.  Inexistindo  valores  a  receber,  o  valor  da  multa  deverá  ser
recolhido  pela  CONTRATADA,  do  contrário,  os  dados  serão  encaminhados  à  área
competente para cobrança judicial.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O  CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas na Lei  nº  8.666/93,  sem
prejuízo das responsabilidades penal e civil.

PARÁGRAFO QUARTO

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “f”, da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA e seus empregados obrigam-se a atuar no presente Contrato
em  conformidade  com  a  legislação  vigente  sobre  Proteção  de  Dados  Pessoais  e  as
determinações de  órgãos  reguladores/fiscalizadores  sobre  a  matéria,  em especial  a  Lei
13.709/2018  e  a  Política  de  Privacidade  e  Proteção  de  Dados  Pessoais  do
CONTRATANTE, regulamentado pelo Ato TRT21-GP n° 185/2021.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Nas hipóteses em que a CONTRATADA tiver que tratar dados pessoais relativos
a este contrato, deverá: 

I - Tratar os dados pessoais a que tiver acesso em conformidade com o disposto no caput
desta cláusula, e, na eventualidade da impossibilidade do cumprimento destas obrigações,
por  qualquer  razão,  concorda  em  informar  formalmente  este  fato  imediatamente  ao
CONTRATANTE, o qual se reserva no direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus,
multa ou encargo; 

II  -  Manter  e utilizar  todas  as  medidas  de segurança administrativas,  técnicas e  físicas
apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados
pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente,  para garantir  a proteção
desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou
perda acidental ou indevida. 
III -  Acessar os dados dentro do escopo deste contrato e na medida abrangida por sua
permissão de acesso (autorização) e não ler, copiar, modificar, ou remover sem autorização
expressa e por escrito do CONTRATANTE. 

IV - Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores,
representantes  ou  terceiros  contratados,  a  confidencialidade  dos  dados  processados,
assegurando que todos os seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes
ou  terceiros  contratados  que  lidam  com  os  dados  pessoais  sob  responsabilidade  do
CONTRATANTE, observem a LGPD e não os utilizem para outros fins, com exceção da
prestação de serviços ao CONTRATANTE. 

V - Treinar e orientar a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à
proteção de dados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os dados pessoais  não poderão ser  revelados  a  terceiros,  com exceção da
prévia  autorização  por  escrito  do  CONTRATANTE,  quer  direta  ou  indiretamente,  seja
mediante a distribuição de cópias,  resumos, compilações,  extratos,  análises,  estudos ou
outros meios que contenham ou de outra forma que reflitam referidas Informações.

PARÁGRAFO TERCEIRO

 Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados
pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente ao CONTRATANTE para
que esta tome as medidas que julgar cabíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro)
horas a respeito de: 

I  -  Qualquer  não  cumprimento  (ainda  que  suspeito)  das  disposições  legais  relativas  à
proteção  de  Dados  Pessoais  pela  CONTRATADA,  seus  funcionários,  ou  terceiros
autorizados; 
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II - Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA será responsável por eventual reparação de danos nos termos
dos artigos 42 a 45 da LGPD (Seção III -  Da Responsabilidade e do Ressarcimento de
Danos). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

Respeitado,  no  que  couber,  o  amplo  direito  de  defesa,  o  presente  contrato
poderá  ser  rescindido  de  conformidade  com o disposto  nos  artigos  77  a  79  da  Lei  nº
8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da contratação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na  hipótese  de  ocorrer  rescisão  administrativa,  são  assegurados  à
Administração os direitos previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO

A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada de Sua Excelência a Desembargadora Presidente do TRT da 21ª
Região.

CLÁUSULA DÉCIMA   SEXTA   – DA SUBCONTRATAÇÃO  

Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja concordância do
CONTRATANTE, poderá a  CONTRATADA transferir  qualquer responsabilidade sua para
outrem, seja fabricante, técnico ou outros.

CLÁUSULA DÉCIMA   SÉTIMA   - DA LICITAÇÃO  

 A  contratação  dos  serviços  de que trata  o  presente  contrato  foi  feita  mediante
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022, de acordo com o preceituado na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA   OITAVA   - DA PUBLICAÇÃO  

De conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93,
o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA   NONA   – DA SUJEIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL  

Fica  o  presente  contrato  sujeito  ao  efetivo  cumprimento  de  suas  cláusulas
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contratuais, bem como ao regime da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores.

CLÁUSULA   VIGÉSIMA   – DA NOVAÇÃO  

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer
uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA   PRIMEIRA   - DO FORO  

Fica  eleito  o  foro  da cidade  de  Natal/RN competente  para  dirimir  quaisquer
questões  oriundas  do  presente  instrumento,  com exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente contrato, em
2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Natal/RN,             de                                      de 2022.

___________________________________________________________
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS
DESEMBARGADOR VICE PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

CONTRATANTE

__________________________________________________
WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
JANEIDE DE MEDEIROS DANTAS SILVA

SÓCIA
CONTRATADA
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
 

PROAD: 3045 / 2021  
ASSUNTO: Contrato de Suporte Técnico do SIABI  Sistema de Automação de 
Bibliotecas 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 
  Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de 
manutenção para 4 licenças do Sistema de Automação de Bibliotecas (SIABI), para 
a Biblioteca da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nas 
condições e especificações neste Termo. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
  A presente contratação para a prestação de serviços de manutenção para 4 
licenças  do  Sistema  de  Automação  de  Bibliotecas  (SIABI),  fazse  necessária  em 
virtude  da  necessidade  periódica  de  aprimorar  o  uso  dos  recursos  técnicos  do 
software  SIABI,  sistema  que  contempla  padrões  modernos  da  área  de 
Biblioteconomia,  tais  como  a  compatibilidade  com  o  formato  MARC  (formato 
internacional  de  catalogação).  com  o  AACR2  (Código  de  Catalogação  Anglo 
Americano)  e  com  o  Padrão  ISO2709  (formato  internacional  de  intercâmbio  de 
dados entre bibliotecas). 
  Esta  proposta  justificase  em  razão  da  empresa  ser  detentora  dos  direitos 
autorais  e  do  códigofonte  do  sistema  bem  como  ter  a  exclusividade  na 
comercialização do mesmo. 
  Este sistema também utilizado pelas bibliotecas dos vinte e quatro Regionais 
Trabalhistas,  o  que  possibilita  a  integração  e  uniformização  das  informações  no 
âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  e  da  Rede  de  Bibliotecas  da  Justiça  do  Trabalho 
(REBIJUTRA).  A  REBIJUTRA  foi  instituída  no  ATO  CONJUNTO  TST.CSJT 
049/2020,  contando  com  a  participação  da  Biblioteca  do  TRTRN  autorizada  pela 
Presidente do TRTRN, a Des. Dra. Perpétuo Socorro.  
  A utilização desse sistema cumpre com o objetivo de democratizar o acesso 
ao  conhecimento  jurídico  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  pois  permite  a 
magistrados,  servidores e demais  interessados a pesquisar o material  bibliográfico 
existente  no  acervo  da  Biblioteca,  assim  como  ser  possível  renovar  empréstimo 
desse  material,  pedir  sua  reserva  e  receber  notificações  de  alerta  de  novas 
aquisições dentre outras funcionalidades. 
 
 

LEANDRO

DO

NASCIMEN

TO DE

SOUZA



3. FUNDAMENTOS LEGAIS 
 
  O amparo legal encontrase no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na 
Lei n° 10.520/2002 e na Lei n° 8.666/93. 

 
4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR 
 
4.1 Suporte  técnico mensal para 4 (quatro)  licenças do Software de Automação de 
Biblioteca (SIABI). 
 
4.2  As  atualizações  das  versões,  que  serão  fornecidas  à  Biblioteca  do  TRTRN, 
devem  conter,  no  mínimo,  todas  as  características  já  existentes  na  versão  mais 
recente  do  SIABI,  além  das  mencionadas  a  seguir: 
 
 Tecnologia compatível com a utilizada no TRTRN; 
 Uso dos padrões técnicos da Biblioteconomia; 
 Compatibilidade com o formato MARC;  
 Ergonomia; 
 Processamento técnico do material; 
 Circulação de materiais; 
 Interface web; 
 Área do usuário; 
 Catálogos online; 
 Página institucional; 
 Destaques do acervo; 
 Publicação de notícias 
 Processo de Seleção e Aquisição; 
 Estatística de serviços online; 
 Administração do sistema; 
 Controle de marcação de internet; 
 Módulo centralizado de auditoria do sistema; 
 Funções avançadas; 
 Porta da Justiça do Trabalho; 
 Empréstimo remoto; 
 
4.3 O valor mensal estimado da presente contratação e de R$603,08 (seiscentos e 
três  reais  e  oito  centavos)  e  o  valor  estimado  anual  é  de  R$  7.236,96  (sete  mil, 
duzentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). 
  

Item  Especificação  Qtd  Valor mensal 
(R$) 

Valor anual 
(R$) 

1  Prestação  de  serviços  de 
manutenção  para  4  licenças  
do  Sistema  de  Automação  do  
Bibliotecas  SIABI 

01  603,08  7.236,96 

 
4.4 O valor mensal do contrato será reajustado,  respeitada a periodicidade mínima 
de  um  ano  a  contar  da  data  limite  para  apresentação  da  proposta  ou  da  data  do 
último  reajuste,  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo    IPCA  (ou  de  outro 



índice que venha a substituílo), estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística  IBGE, desde que esteja abaixo do preço de mercado. 
 
 
5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 
 
  Deverão  ser  observadas  as  seguintes  condições,  visando  à  adequada 
execução dos serviços: 
 
5.1 Atendimento presencial, se for necessário, ou via telefone, email ou chat, para 
esclarecer dúvidas e dar suporte a configuração do ambiente computacional, e para 
liberação de novas versões, a qualquer momento, durante a vigência da contratação; 
 
5.2  Orientação  técnica  sobre  a  implementação  de  informações  do  AACR2  no 
formato MARC, adotado pelo Sistema; 
 
5.3  Orientação  sobre  a  melhor  maneira  de  executar  um  restore  dos  backups,  na 
eventualidade de um sinistro com perda do banco de dados; 
 
5.4  Possibilidade  do  Contratante  fazer  sugestões  para  alterações  e/ou  
melhorias  no  sistema,  que  podem,  ou  não,  ser  adotadas  na  próxima  versão  do 
sistema; 
 
5.5 Durante a vigência do contrato, sempre que a Contratada liberar novas versões 
na  linguagem  DELPHI  do  módulo  de  catalogação,  circulação  e/ou  terminal  de 
usuário,  o  Contratante  terá  o  direito  de  solicitar  a  implantação  destas  versões 
gratuitamente, sem ônus para o mesmo. 
 
5.6  Deverão  ser  oferecidas  manutenções  da  seguinte  maneira: 
 
I.  Preventiva:  visita  mensal  de  um  técnico  para  verificação  de  eventuais  erros 
encontrados,  alterações/melhorias/ajustes  do  Sistema,  e  instalação  de  versões 
atualizadas, nas máquinas onde se encontram instaladas o SIABI; 
 
II.  Corretivas:  atendimento  por  telefone,  email  ou  conexão  remota,  pelos  meios 
permitidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal 
(Setic) do TRTRN, para  o esclarecimento de dúvidas e suporte à configuração do 
ambiente  computacional  do  SIABI,  a  qualquer  momento  durante  a  vigência  do 
Contrato. 
 
6. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.1 A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar  total 
ou parcialmente a execução do objeto do Contrato. 
 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO/ATENDIMENTO 
 
7.1 O prazo máximo de início de atendimento deverá ser de 4 (quatro) horas úteis a 
contar do registro do chamado e de 3 (três) dias, a partir do  início do atendimento, 
para a resolução do problema. 



8. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
8.1 O serviço de suporte técnico deverá ser realizado no período das 8h às 15h, de 
segunda a sextafeira. 
 
9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
9.1 Nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 73 c/c o art. 69 da Lei n° 
8.666/93, o objeto será recebido: 
 
  a)  provisoriamente:  mensalmente,  pelo  responsável  pelo 
  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato,  mediante 
  certificação da prestação dos serviços, com efeito de autorizar a liquidação e 
  pagamento. ; 
 
  b)  definitivamente:  mensalmente,  pelo  responsável  pela  liquidação, 
  mediante termo de liquidação, com efeito de autorizar o pagamento. 
 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1 Certificar a data do recebimento da nota do empenho, confirmando por email, 
junto  ao  Contratante,  que  recebeu  a  respectiva  nota  em  até  2  (dois)  dias  úteis 
contados do recebimento do referido documento; 
 
10.2 Iniciar a prestação dos serviços em até 7 (sete) dias a partir da data de início da 
vigência do contrato; 
 
10.3  Prestar  os  serviços  de  manutenção  do  SIABI,  garantindo  o  seu  bom 
desempenho, assumindo a integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços; 
 
10.4 Cumprir as especificações técnicas estabelecidas neste instrumento; 
 
10.5 Manter o SIABI& atualizado, de acordo com a  liberação de novas versões, às 
suas expensas, e sem ônus adicionais para o Contratante; 
 
10.6 Responder por quaisquer danos causado direta ou indiretamente ao TRT 21, ou 
a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, na execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização pelo Contratante; 
 
10.7  Reparar,  corrigir  e  remover,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  os 
equipamentos danificados, durante a prestação dos serviços, por imperícia de seus 
técnicos ou incorreções resultantes de produtos empregados 
 
10.8 Aceitar,  integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pelo Contratante, relacionados ao objeto contratado; 
 
10.9  Providenciar  todos  os  recursos  necessários  ao  perfeito  cumprimento  do 
objeto  contratado,  devendo  estar  incluídas  no  preço  proposto  todas  as  despesas 



com  impostos,  taxas,  fretes,  estiva,  contribuições  sociais  e  demais  despesas 
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação assumida; 
 
10.10  Comprovar,  antes  da  assinatura  do  contrato  e  durante  a  sua  vigência,  não 
possuir  inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores 
em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pelo  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego,  por  meio  da  Portaria  n°540/2004,  na  forma  da  Resolução  CSJT 
n°103/2012; 
 
10.11 Comprovar, antes da assinatura do contrato e durante a sua vigência,  que a 
Contratada ou seus dirigentes não tenha sido condenada por infringir as leis 
de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho 
escravo,  em  afronta  a  previsão  aos  artigos  1°  e  170  da  Constituição  Federal  de 
1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro: do Decreto n° 5.017/2004 (promulga 
o  Protocolo  de  Palermo)  e  das  Convenções  da  OIT  nºs  29  e  105,  na  forma  da 
Resolução CSJT n°103/2012; 
 
10.12  Não  transferir  a  outrem,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  deste  Termo  de 
Referência, sem prévia anuência do Contratante; 
 
10.13  A  responsabilidade  pelos  serviços  contratados  permanecerá  sendo  da 
Contratada, ainda que haja transferência do objeto de que trata o subitem anterior; 
 
10.14 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se  fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 65, §1°, da Lei n°. 8.666/93; 
 
10.15  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
11 — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1 Encaminhar a Nota de Empenho à Contratada; 
 
11.2  Proporcionar  todos  os  meios  para  que  a  Contratada  possa  cumprir  suas 
obrigações contratuais dentro das normas estabelecidas neste instrumento; 
 
11.3  Comunicar  oficialmente  à  Contratada  qualquer  falha  ou  problema  que  ocorra 
com a execução dos serviços; 
 
11.4  Usar  as  informações  que  serão  disponibilizadas  através  deste  Contrato 
somente nas atividades que, em virtude de Lei, lhe competem exercer, não podendo 
transferilas  a  terceiros,  seja  a  título  oneroso  ou  gratuito,  ou  de  qualquer  forma, 
divulgalas sob pena de rescisão imediata deste Contrato; 
 
11.5  Zelar  pela  correta  utilização  das  senhas  de  acesso  aos  dados  das  bases 
autorizadas pelos seus  respectivos gestores, garantindo o uso de  forma  individual, 
sigilosa e intransferível; 
 



11.6 Comunicar imediatamente à Contratada as providências adotadas nos casos de 
utilização irregular de senhas de acesso pelos usuários; 
 
11.7  Responsabilizarse  pelo  gerenciamento  do  cadastro  de  usuários  do  TRT21, 
pelo cadastramento (habilitação) e exclusão de usuários desta instituição; 
 
11.8  Providenciar  a  execução  de  atos  que possibilitem  a  correta  administração  de 
seus  cadastradores e  usuários  no SENHAREDE, mantendo  arquivo,  fornecimento 
de  senhas,  desbloqueios,  reativações,  desativações  e  revalidações  dos  usuários 
administrados  por  seus  cadastradores,  visando  sua  disponibilização  à  Contratada, 
quando solicitado; 
 
11.9  Realizar  backups  físicos  diários  da  base  de  dados  do  SIABI,  devendo 
preferencialmente  manter  as  cópias  de  segurança  distantes  fisicamente  do  Centro 
de  Processamento  de  Dados  ou  em  cofre  à  prova  de  fogo,  com  uma  fita  de 
segurança para cada dia da semana; 
 
11.10 Realizar o pagamento no prazo e condições pactuados. 
 
12  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1  O  Contrato  celebrado  com  a  empresa  será  fiscalizado  pela  Assistente  de 
Biblioteca da Escola Judicial do TRT21 Região. 
 
13  DAS PENALIDADES 
 
13.1 Pelo não atendimento na prestação dos serviços de manutenção e liberação de 
novas versões, garantida a ampla defesa, aplicarseão a Contratada as seguintes 
sanções: 
 
  I  Advertência;  
 
  II – Multa, nos seguintes termos:  
 

a) pelo atraso na execução dos serviços em relação aos prazos estipulados: 
0,3%  (três  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  por  hora 
decorrida no prazo de atendimento dos chamados e/ou por dia decorrido no 
prazo de solução dos problemas. O atraso por período superior a 30  (trinta) 
dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a 
critério da Administração; 
 

  b) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/1993, com 
  alterações,  ou  no  instrumento  convocatório  e  não  abrangida  nos  incisos 
  anteriores: em até 2% (dois por cento) do valor contratado, para cada evento, 
  que será dobrada em caso de reincidência;  
 
  c) pela  inexecução total ou parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o 
  valor  do  contrato.  No  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória 
  incidirá  apenas  sobre  a  parcela  inadimplida,  caso  esta  possa  ser 



  individualizada  e  desde  que  não  prejudique  o  aproveitamento  da  parcela 
  executada. 
 
13.1.1 As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou 
cobrados judicialmente. 
 
14  DA VIGÊNCIA 
 
14.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da  data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  se  conveniente  para  o 
CONTRATANTE, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 
II do art. 57 da Lei n° 8.666/93 
 
15 DO PAGAMENTO  
 
15.1 O pagamento será processado mensalmente, por meio de ordem bancária, até 
o 10º (décimo) dia útil, contado a partir do ateste da nota fiscal/fatura.  
 
15.2  Nenhum  pagamento  será  feito  à  Contratada  antes  de  serem  devidamente 
pagas  as  multas  que  porventura  lhe  tenham  sido  aplicadas,  em  virtude  de 
penalidades ou inadimplência contratual; 
 
15.3  Caso  ocorra  o  vencimento  em  dia  que  não  haja  expediente  na  sede  do 
Contratante e/ou na  rede bancária, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 
subsequente; 
 
15.4 Havendo circunstância que desaprove a  liquidação da despesa, o pagamento 
será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias; 
 
15.5  Será  efetuada,  conforme  o  caso,  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e 
contribuições elencadas na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 
2009, salvo se a Contratada apresentar  junto à sua nota  fiscal, a comprovação de 
que  a  mesma  é  optante  do  Sistema  Integrado  do  Pagamento  de  Impostos  e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. 
 
16. DA RESCISÃO 
 
16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93 
 
 

Natal, 18 de outubro de 2021 
 

 
Leandro do Nascimento de Souza 
Assistente da seção de Biblioteca  

Escola Judicial 
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Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região.ca Central da Universidade Estadual do 
Piauí na Biblioteca Central da Universidade Estadual 
do Piauí 
 
  
 
 
Proposta de SUPORTE TÉCNICO 
REMOTO do Sistema de Automação 
de Bibliotecas SIABI  
 
 
 
 
Natal,09 de junho de 2021 
 
 
 

 



 

 
 

A WJ INFORMÁTICA, empresa produtora do SIABI, é líder no desenvolvimento de 
aplicativos  de  alta  tecnologia  para  a  automação  de  CENTROS  DE 
DOCUMENTAÇÃO e está presente em todo o Brasil com mais de 250 CLIENTES 
em 23 Estados da União.  

 

1. Objetivos: 

        O Contrato de SUPORTE TÉCNICO do SIABI – Sistema de Automação de 
Bibliotecas na biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da 21 a. Região – RN 
se encerra em 15 de agosto de 2021.  

       Este documento sintetiza uma proposta de renovação de prestação de serviço 
para a biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região – RN 

2. Descrição dos serviços de suporte técnico 

  2.1   Atendimento via  telefone, email e  internet para o esclarecimento de 
dúvidas e suporte a configuração do ambiente computacional, a qualquer momento 
durante a vigência do contrato; 

  2.2  Orientação técnica ao corpo de bibliotecários sobre a implementação 
de informações da AACR2  no formato MARC  adotado pelo SIABI; 

  2.3 – Orientação ao CPD da instituição sobre a melhor maneira de executar 
um  RESTORE  dos  BACKUPS,  na  eventualidade  de  um  sinistro  com  perda  do 
Banco de Dados; 

  2.4  O suporte técnico habilita o CLIENTE a fazer sugestões para alterações 
/ melhorias do sistema, que podem ou não, serem adotadas na próxima versão do 
SIABI a ser liberada. 

2.5  Durante a vigência do contrato, sempre que o CONSULTOR liberar 
novas versões na linguagem DELPHI do módulo de CATALOGAÇÃO, 
CIRCULAÇÃO e/ou TERMINAL DE USUÁRIO, o CLIENTE terá o direito de 
solicitar a implantação destas versões  GRATUITAMENTE, sem ônus para o 
mesmo. 

 

3. Valor do investimento  



 

   Baseado na complexidade dos serviços oferecidos, apresentamos para a 
realização dos mesmos os seguintes valores: 

 

Valor do suporte técnico mensal:                        R$ 566,65 

Valor do reajuste:                                                   R$  36,43 

Valor do suporte técnico mensal reajustado:      R$ 603,08 

 

Valor do suporte técnico mensal por 12 meses: R$: 7.236,96 

 

   Obs: O reajuste acima foi calculado baseado IPCAIBGE dos últimos doze 
meses que corresponde a: 6,4282   %.      

  Obs. O valor do suporte Técnico deve ser atualizado a cada ano, tendo como 
base o IPCAIBGE   

4.  Responsabilidade do CLIENTE 

    A realização de BACKPS FÍSICOS DIÁRIOS da base de dados do SIABI 
é de responsabilidade do CLIENTE, devendo de preferência manter as copias de 
segurança distantes fisicamente do CPD ou em cofre a prova de fogo, com uma fita 
para cada dia da semana, conforme orientação feita ao responsável pelo CPD. Caso 
ocorra algum problema e o CLIENTE tente agir por sua própria conta para correção 
do mesmo, não caberá ao CONSULTOR qualquer responsabilidade pelos defeitos, 
prejuízos e/ou despesas decorrentes. 

5. Conclusão: 

  A  CONSULTORIA  considera  que  pode  executar  com  qualidade, 
produtividade e segurança o trabalho proposto.  

 

Atenciosamente,  

 

              Janeide de Medeiros Dantas Silva 

                             Diretora Administrativa 

                               WJ. INFORMÁTICA 
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