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CONTRATO Nº 214/2021 

Contrato de fornecimento de software  
específico web e (sistema eletrônico  

eleitoral), infraestrutura e suporte para 
 a realização de eleição, via Internet.  

 
 

De um lado, como CONTRATANTE ASSOCIAÇÃO OFICIAIS ESTADUAIS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL (AOFERGS),  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.461.504/0001-13, com sede na 

Rua Dr. Flores, 307, 12º andar, sala 1203, CEP 90020-123, Bairro Centro, Porto Alegre - RS, 

representada neste ato pelo seu Presidente, Roberto José Larrossa, abaixo assinado, na forma 

de seu Estatuto Social. 

E de outro lado, como CONTRATADA a empresa R&F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

33.359.257/0001-93, com sede na Rua Frederico Mentz, nº 1561, bairro Navegantes, Porto 

Alegre - RS, CEP 90240-111, neste ato, representada por seu representante legal, Sr. Fernando 

Gonçalves Maciel, brasileiro, casado, portador do RG nº 9042875691- SSP/PC RS, inscrito no CPF 

sob o nº 523.276.710-00, de comum acordo e nos termos deste contrato, resolvem contratar o 

objeto do presente, pelas seguintes cláusulas.          

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado, em Tecnologia da 

Informação, para realização de eleições via internet, compreendendo a disponibilização de 

software web específico e suporte necessários à realização do pleito eletrônico, tudo conforme 

descrição técnica solicitada em processo de cotação direta.  

 

1.2. As eleições serão realizadas por meio eletrônico, via internet, nos termos deste contrato. A 

CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema customizado, seguro e certificado para inibir 

qualquer espécie de fraude e que seja auditável para fiscalizações pelo CONTRATANTE ou 

terceiros autorizados. 

 

1.3. O Objeto deste contrato será para atender a realização de assembleias, totalizando um 

público total de 500 eleitores. 

 

1.4. O sistema web terá acesso de qualquer parte do país ou do exterior.  

 

1.5. Período da eleição: conforme cronograma estipulado pela contratante.  

 

CLAUSULA SEGUNDA - DETALHAMENTO DO OBJETO 

 2.1. O sistema de controle eleitoral, em ambiente web administração e votação para sistema 

web, deverá abranger os módulos abaixo discriminados, os quais estão detalhados abaixo.  

 

2.2. Especificações Técnicas.  
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2.2.1 Ambiente Web.  

2.2.1.1 Eleição: este módulo deverá ser utilizado para o controle e realização do processo 

eleitoral no dia da eleição.  

 

 2.2.1.2 Itens de votação (Pautas) 

 

     a) Pautas: Cadastro de perguntas e opções de respostas.  

 

     b) Menu Documentos: Repositório para colocar documentos em PDF para consulta dos 

votantes. 

 

2.2.1.3 Usuário: este módulo deverá ser utilizado para garantir que os usuários do sistema 

disponham de funcionalidades do seu perfil de acesso.  

 

2.2.1.4 Administração do Sistema: este módulo deverá ser de monitoramento de todas as 

informações utilizadas para possibilitar a configuração, cadastramento necessário para o 

controle do processo eleitoral.  

 

2.2.1.5 Resultados: este módulo deverá ser utilizado para possibilitar a totalização dos 

resultados por Chapa.  

 

2.2.1.6 Estatísticas/Relatórios: este módulo deverá ser utilizado para disponibilizar informações 

estatísticas (parciais/totais) do processo eleitoral, além de relatórios gerenciais e finais para 

homologação do processo eleitoral.  

 

2.2.1.7 Itens dos Serviços:  

 

2.2.1.8 Levantamento dos requisitos necessários para a criação que atenda o termo de 

referência do sistema automatizado para o processo eleitoral e seus anexos.  

 

2.2.1.9 Desenvolvimento do sistema de controle eleitoral de acordo com as regras eleitorais 

previstas no Estatuto Social do CONTRATANTE.  

 

2.2.1.10 Fornecimento de infraestrutura de Data Center.  

 

2.2.1.11 Comprovação técnico-legal de todo o ambiente de produção necessário para a 

execução do serviço discriminado neste termo de referência, dentre os quais citamos:  

a. Servidores.  

b. Alocação de sistemas operacionais.  

c. Alocação de sistemas gerenciadores de banco de dados.  

d. Dispositivos de segurança.  

e. Ativos de rede.  

f. Alocação de meios de comunicação de dados.  

g. Alocação de servidores de aplicação.  

h. Alocação de servidores de banco de dados.  

i. Alocação de servidores de balanceamento de carga (load balance).  
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j. Alocação de certificados digitais para servidores de aplicação.  

k. Alocação de firewall, baseado em hardware e software, de alta disponibilidade.  

l. Alocação de módulo de segurança de hardware (HSM) em nuvem. 

m. Redundância de hardware, software, energia elétrica e conexões de rede e internet 

em nuvem.  

n. Execução de testes funcionais e unitários.  

o. Homologações do sistema.  

p. Execução de procedimento de stress do sistema.  

q. Emissão de relatórios sobre testes e homologações.  

r. Execução de simulação do processo eleitoral.  

s. Inicialização do sistema para o pleito.  

t. Cadastro de chapas e currículo de candidatos.  

u. Cadastro de eleitores.  

v. Criação de credenciais.  

w. Geração de logins – utilizando os dados Matrícula e/ou conta + 3 primeiros dígitos do 

CPF/CNPJ.  

x. Acompanhamento do processo eleitoral.  

y. Serviço de Call Center 

a. Atendimento 0800 em horário comercial, deve-se orçar com a contratada.   

z. Emissão de relatórios estatísticos e de resultados.  

aa. Fornecimento de banco de dados contendo relação de eleitores que votaram e/ou 

eleitores que justificaram na última eleição, em formato “.xlsx” ou “.csv”.  

bb. Disponibilidade de acesso aos comprovantes de voto e de justificativa.  

cc. Encerramento do sistema.  

 

2.2.3 A empresa CONTRATADA deve atender a todas as especificações descritas neste contrato 

em – Especificações Técnicas do Sistema Automatizado conforme CLÁUSULA SEGUNDA - 

DETALHAMENTO DO OBJETO, bem como as demais regras existentes no Estatuto Social do 

CONTRATANTE e outras normas complementares que vierem a ser baixadas pela Junta Eleitoral 

designada pelo CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ANEXOS 

 

3.1. O presente contrato é composto pelo ANEXO abaixo enumerado, que são neste ato 

devidamente rubricados pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, e constituem parte 

integrante deste instrumento particular. 

 

• ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

 

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos 

e cinquenta reais), referentes a uma base de até 500 eleitores, da seguinte forma: 

 

a) Primeira parcela – R$ 1.375,00 – assinatura do contrato. 
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b) Segunda parcela -R$ 1.375,00 – vencimento 26/03/2021. 

 

4.2. Preço ora ajustado é para realização de um único pleito. Havendo necessidade de outro 

pleito, será enviado um novo orçamento com base no primeiro orçamento. 

 

4.3. Não há previsão de reajuste em quaisquer dos valores durante a vigência do presente 

contrato.  

 

4.4. Estão inclusos nos preços todos os tributos incidentes, inclusive os tributos que devem ser 

retidos no faturamento por parte do Contratante. 

 

4.5. Os pagamentos serão feitos conforme previsto ao longo da cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS  

5.1. Em se tratando de empresa, deverá ser apresentada a CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura 

emitida em uma via, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição do objeto, o 

número da Ordem de Compra e o número da conta bancária da CONTRATADA, acompanhadas 

de declaração de optante ou não pelo simples, para depósito do pagamento.  

 

5.2. Para que ocorram os devidos pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar a 

competente nota fiscal à CONTRATANTE com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data 

prevista para pagamento, sendo eventual atraso computado como prazo adicional de 

pagamento, sem importar qualquer ônus financeiro para a CONTRATANTE. 

 

5.3. Quando da emissão da nota fiscal, a mesma deverá estar identificada conforme dados da 

contratante. 

 

5.4. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser enviada para o e-mail: 

rjlarrossa@gmail.com. aaofergs@gmail.com, dionesgabana@gmail.com  

 

5.5. A efetivação do pagamento ocorrerá conforme clausula 4.1.  

 

5.6. Na hipótese de a nota fiscal/fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, a(o) CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela incontroversa (se houver) 

no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, ressalvado 

o direito da CONTRATADA de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as 

devidas justificativas, caso em que a contratante terá o prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do 

recebimento, para efetuar a análise e o pagamento.  

 

5.7. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado o 

cumprimento das obrigações previstas neste instrumento. 

 

5.8. Os pagamentos aludidos nesta cláusula serão efetuados através de depósito em conta 

corrente de titularidade da CONTRATADA, no Banco Bradesco, Agência n.º 2238, Conta Corrente 

mailto:rjlarrossa@gmail.com
mailto:aaofergs@gmail.com
mailto:dionesgabana@gmail.com


 

5 
 

n.º 00019713-0, cujo comprovante de depósito valerá como prova de quitação. Também poderá 

ser emitido boleto bancário. 

 

5.9. Em caso de inadimplência por parte da CONTRATANTE, poderá a CONTRATADA realizar 

cobrança mediante Cartório de Protesto da Cidade de Porto Alegre e inclusão do nome da 

CONTRATANTE em órgãos restritivo de crédito, tais como SPC, SCPC, SERASA, entre outros. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

6.1. A CONTRATADA responsabiliza-se a:  

6.1.1. Cumprir fielmente a CLÁUSULA SEGUNDA integrante deste contrato. 

 

6.1.2. Prestar os serviços com qualidade, eficiência, inviolabilidade, presteza, sigilo, ética e 

pontualidade, em conformidade com os termos deste contrato, apresentando todos os 

relatórios e comprovantes de votação que forem solicitados pelo CONTRATANTE e tiveram 

relação com o escopo do contrato. 

 

6.1.3. Executar as cláusulas do contrato de acordo com proposta comercial, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, garantindo a conformidade dos serviços com o 

objeto do contrato, prestando as informações cabíveis quando forem constatadas não 

conformidades com as respectivas cláusulas. 

 

6.1.4. Identificar e anotar em formulários apropriados as não conformidades existentes na 

execução das cláusulas do Contrato, as falhas ou defeitos ocorridos durante a prestação dos 

serviços, as providências e soluções adotadas, informando por escrito ao gestor do contrato. 

 

6.1.5. Garantir o pleno cumprimento do Contrato e o funcionamento ininterrupto do programa 

no período de votação. 

 

6.1.6. Elaborar cronograma de trabalho, em comum acordo com a CONTRATANTE, fixando os 

dias e horários para a execução dos serviços.  

 

6.1.7. Emitir ao CONTRATANTE, relatório impresso e em meio magnético contendo a quantidade 

de horas e serviços executados / entregues, bem como as providências a serem tomadas, caso 

necessário informando também, data e hora de início e fim do atendimento, solicitação, solução 

dada, tipo de atendimento, horas gastas, pessoas envolvidas, etc. 

 

6.1.8. Entregar os serviços ao CONTRATANTE em total acordo com as cláusulas contratuais, com 

os respectivos documentos legais, nos quais fique descrito o que foi executado, os quantitativos 

fornecidos, a qualidade e as respectivas características técnicas relevantes. 

 

6.1.9. Realizar todos os testes, provas ou inspeções requeridas pela Fiscalização da 

CONTRATANTE que possibilitem verificar a qualidade, a confiabilidade, a solidez, a garantia, a 
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segurança e as especificações constantes neste contrato, ofertando dentro do escopo do 

contrato manutenção, suporte técnico e acompanhamento. 

 

6.1.10. Acatar os resultados dos testes, provas ou inspeções realizadas a pedido da 

CONTRATANTE, providenciando na maior brevidade os reparos, os ajustes e/ou as substituições 

necessárias ao bom cumprimento dos serviços. 

 

6.1.11. Responsabilizar-se pelo total controle do sistema, coibindo tentativas de fraude e 

quaisquer danos ao CONTRATANTE. 

 

6.1.12. Responsabilizar-se pelo sigilo das informações e banco de dados repassados pela 

CONTRATANTE. 

 

6.1.13. Manter todos os dados do Sistema em local seguro, com acesso limitado, e somente os 

consultores, empregados ou agentes da CONTRATADA que necessitarem de tais dados, poderão 

acessá-las, sendo certo que os mesmos deverão concordar em se submeter aos termos do 

presente.  

 

6.1.14. Somente permitir a divulgação dos dados cadastrados no Sistema para qualquer terceiro, 

mediante a prévia autorização da CONTRATANTE, por força da lei ou em caso de determinação 

judicial. 

 

6.1.15. Não divulgar, revelar, ceder a qualquer título, no território brasileiro ou no exterior, para 

nenhuma pessoa física ou jurídica dados do Sistema produzidos pela CONTRATANTE, exceto se 

expressamente autorizado por esta. 

 

6.1.16. Garantir que os dados armazenados pelo Sistema, incluindo as cópias realizadas, serão 

enviados para CONTRATANTE, tão logo tenha sido solicitado pela mesma e na hipótese de 

término da vigência do Contrato. 

 

6.1.17. Garantir que os dados armazenados pelo Sistema, incluindo as cópias realizadas, serão 

destruídos pela CONTRATADA, tão logo tenha sido solicitado pela CONTRATANTE ao término 

da vigência do Contrato. 

 

6.1.18. Emitir, prontamente, uma declaração assinada por seu representante legal, confirmando 

que todos os dados armazenados pelo Sistema foram enviados a CONTRATANTE, e que 

posteriormente foram inteiramente destruídos, comprometendo-se a não reter quaisquer 

reproduções (incluindo reproduções magnéticas ou digitais), cópias ou segunda via, sob pena, 

de incorrer nas penalidades previstas neste instrumento, a pedido do CONTRATANTE. 

 

6.1.19. Manter procedimentos administrativos adequados à preservação de quaisquer materiais 

ou dados que constituam o sistema evitando extravio ou perda de informações, devendo 

comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza. 

 

6.1.20. Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando da observância da tentativa de 

fraudes e/ou quebra de sigilo de informações do Sistema, por meio de relatórios.  



 

7 
 

 

6.1.21. Executar tarefas e auxiliar a equipe CONTRATANTE, na plataforma tecnológica 

necessária, através do esclarecimento de dúvidas, orientações, treinamentos e fornecimento de 

informações.  

 

6.1.22. Apresentar as notas fiscais/faturas ou documentos equivalentes preenchidos com 

informações identificadoras dos serviços prestados e o montante para pagamento no prazo 

contratado, após aceitação dos serviços fornecidos à equipe técnica da CONTRATANTE.  

 

6.1.23. Acatar a notificação emitida pela CONTRATANTE, quanto ao não atendimento de 

cláusulas contratuais firmadas, quanto a providências técnicas e/ou administrativas 

anteriormente informadas e não atendidas, quanto a responsabilidade por descumprimento do 

Contrato e respectivas penalidades. 

 

6.1.24. Esclarecer por escrito os fatos apontados como motivadores da notificação, suas causas, 

suas consequências e as implicações legais, ao gestor do contrato da CONTRATANTE, que 

acatará ou não as justificativas apresentadas.  

 

6.1.25. Providenciar, no mais breve espaço de tempo, a regularização das cláusulas contratuais 

não cumpridas, das solicitações de garantia, reparo, assistência técnica ou substituição, 

anteriormente notificada.  

 

6.1.26. Refazer os serviços/módulos, sem ônus a Contratação, tantas vezes quantas necessárias, 

sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço descrito no contrato ou em 

desacordo com as orientações apresentadas pela Fiscalização da CONTRATANTE.  

 

6.1.27. Arcar com eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE e /ou a terceiros, provocados 

por imperícia, ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 

envolvidos na execução dos serviços, respondendo também pelo ônus decorrente de sua culpa 

ou dolo, na prestação dos serviços, o que não exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos 

que forem constatados, independentemente do controle e da fiscalização exercidos pelo 

Contratante.  

 

6.1.28. Apresentar, independente de solicitação formal da contratante os documentos próprios 

que comprovem as respectivas regularidades jurídicas, fiscais e trabalhistas, assim como, a 

qualificação da respectiva equipe técnica, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços e 

posteriores Contratos ou quando solicitado pelo gestor da ata e/ou fiscal do Contrato.  

 

6.1.29. Manter equipe adequada e qualificada durante todo o processo de prestação de 

serviços.  

 

6.1.30. Informar por escrito os nomes dos técnicos que representarão a CONTRATADA nas 

instalações da CONTRATANTE, a quem aderirem ao contrato, informando nome, número de 

telefone e e-mail do responsável pelos serviços, a fim de atender as solicitações da Contratante, 

devendo o responsável indicado reunir-se mensalmente, durante a vigência da ata/contrato, em 

data estipulada pela CONTRATANTE ou quando solicitado em caráter emergencial.  
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6.1.31. Prover mão-de-obra qualificada para a prestação dos serviços, conforme determina a 

legislação trabalhista vigente, atendendo aos requisitos mínimos exigidos da Cláusula Segunda.  

 

6.1.32. Informar por escrito ao gestor da ata e/ou fiscal gestor do Contrato, com antecedência 

de 10 (dez) dias, qualquer mudança que ocorra com a equipe alocada, devendo todo profissional 

substituto atender aos requisitos mínimos descritos no contrato.  

 

6.1.33. Todos os serviços, de mão de obra presencial a ser solicitada, bem como, deslocamento, 

hospedagem e alimentação deverão ser fornecidos pela(o) CONTRATANTE, mediante aprovação 

prévia. 

 

6.1.34. Reproduzir quaisquer manuais e demais documentos técnicos e informativos escritos 

que descrevam os serviços prestados e disponibilizá-los ao CONTRATANTE.  

 

6.1.35. Apresentar nota fiscal, licenciamento ou documento equivalente sobre todos os 

produtos e serviços utilizados para a execução do objeto desse contrato.  

 

6.1.36. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas extras, adicionais e demais 

encargos sociais relativamente aos seus empregados.  

 

6.1.37. Responder por perdas e danos que venham a ser causados a CONTRATANTE, em razão 

de ação ou omissão dolosa dos seus técnicos ou seu preposto, quando ocorrida nas suas 

dependências, reparando ou indenizando os prejuízos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

 

6.1.38. Não transferir a terceiros a Ata/contrato, por qualquer forma e nem mesmo 

parcialmente.  

 

6.1.39. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 

Cláusulas contidas neste Contrato.  

 

6.1.40. Substituir, às suas expensas, o equipamento ou material disponibilizado pela 

CONTRATADA, em que verificar defeitos ou incorreções.  

 

6.1.41. Não discutir perante terceiros, divulgar, revelar, ceder a qualquer título, no território 

brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica dados do Sistema produzidos 

pela CONTRATANTE.  

 

6.1.42. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, cabendo-lhe integralmente o 

ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE.  

 

6.1.43. Quando da assinatura do contrato, disponibilizar para a CONTRATANTE todos os meios 

de contatos existentes, tais como: nome da pessoa para contato, endereço, e-mail e telefone.  
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6.1.44. Responsabilizarem-se por todas as obrigações sociais, trabalhistas, encargos 

previdenciários, inclusive seguro de acidentes de trabalho ou outro necessário, dos seus 

funcionários que prestarão os serviços contratados.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

7.1. A CONTRATANTE responsabiliza-se a:  

7.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato.  

 

7.1.2. Permitir acesso do pessoal da empresa contratada nas dependências da sede da 

contratante, mediante agendamento, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do 

patrimônio, das pessoas e das informações.  

 

7.1.3. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitadas pela contratada.  

 

7.1.4. Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos serviços a serem 

prestados pela contratada, independentemente da fiscalização realizada pela contratada, 

responsável pela correta execução dos serviços.  

 

7.1.5. Efetuar o pagamento de suas obrigações nas datas de vencimento.  

 

7.1.6. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso.  

 

7.1.7. Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do contrato.  

 

7.1.8. Arcar com as despesas de auditoria, de modo que arcará também com os custos extras da 

CONTRATADA, quando a auditoria for solicitada após a realização da eleição/votação. 

 

7.1.9. Autorizar por escrito e informar o nome e CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) ou empresa(s) 

autorizada(s) a acessar os dados que serão consultados em eventuais auditorias. 

 

7.1.10. Atestar a Nota Fiscal/Fatura, após aceitação e finalização da prestação dos serviços na 

forma contratada.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  

8.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, após prazo razoável concedido 

para correção da irregularidade a CONTRATANTE poderá aplicar à empresa CONTRATADA as 

sanções sucessivas a seguir:  

a) Advertência por escrito.  



 

10 
 

b) Multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, corrigido e 

atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o 

caso.  

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer das partes,  

podendo ainda, a parte inocente, pleitear o pagamento de indenização por perdas e danos 

suplementares, nos seguintes casos: 

a) Insolvência. 
b) Falência ou concordata de qualquer das partes; 
c) Inexecução ou descumprimento, por qualquer das partes, de qualquer termo ou 
condição do presente contrato, mantida após a devida notificação para o seu 
cumprimento; 
d) Atraso em relação ao pagamento dos valores fixados; 
 

9.2. No caso de rescisão contratual imotivada, inadimplemento em relação aos valores fixados 
ou desistência por parte da CONTRATANTE, esta deverá efetuar o pagamento de multa 
contratual no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da contratação, corrigido 
e atualizado, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.    
 
9.3. Nos demais casos de rescisão do contrato por justa causa, implicará o pagamento de multa 
compensatória, pela parte infratora, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
contratação, corrigido e atualizado, responsabilizando-se ainda pelas perdas e dados apurados, 
sem prejuízo das demais ações que couberem por força deste Contrato, assim como pelas 
despesas e custas com o respectivo procedimento judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA  

10.1. A vigência do contrato terá por prazo 30 dias após conclusão da eleição.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO E DA PROTEÇÃO DOS DADOS 

PESSOAIS 

 

11.1. A CONTRATADA se obriga, sob as penas previstas no CONTRATO e na legislação aplicável, 

a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à 

legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim 

como as normas e exigências constantes das políticas internas da CONTRATANTE.  

 

11.2. A CONTRATADA declara e garante que não está envolvida ou irá se envolver, direta ou 

indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, 

sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das 

obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração 

aos termos das leis anticorrupção.  

 

11.3. A CONTRATADA declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes, 

administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou 
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indiretamente (I) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (II) no 

curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação 

de corrupção ou suborno; (III) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por 

qualquer entidade governamental; e (IV) sujeita às restrições ou sanções econômicas e de 

negócios por qualquer entidade governamental.  

 

11.4. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou 

autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto 

de valor e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o 

pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a 

qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a 

CONTRATANTE e/ou seus negócios.  

 

11.5. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, 

usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá 

contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com 

pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas 

investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de 

drogas e terrorismo.  

 

11.6. A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrito, à CONTRATANTE a respeito 

de qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em 

práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração 

prevista nesta Cláusula.  

 

11.7. A CONTRATADA se compromete a cumprir as leis de privacidade de dados em relação ao 

tratamento de dados pessoais recebidos ou acessados, em qualquer forma tangível ou intangível 

referente, ou que pessoalmente identifiquem ou tornem indivíduos identificáveis. 

 

11.8. A CONTRATANTE declara-se ciente e concorda, bem como adotará todas as medidas para 

deixar seus parceiros, Colaboradores e clientes também cientes, e que a CONTRATADA em 

decorrência do presente Contrato poderá ter acesso, utilizará, manterá e processará, eletrônica 

e manualmente, informações e dados prestados pela CONTRATANTE e seus clientes (“Dados 

Protegidos”), exclusivamente para fins específicos de prestação dos Serviços e utilização da 

Plataforma.  

 

11.9. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes 

da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obriga-se a adotar 

todas as medidas razoáveis par garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, 

empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na 

referida LGPD. 

 

11.10. A CONTRATANTE deve dar ciência aos seus clientes sobre a LGPD e garantir que possui 

todos os consentimentos e avisos necessários para permitir a transferência legal de dados 

pessoais de seus clientes para que a CONTRATADA exerça os Serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE 

 

12.1. As partes obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

documentos, informações técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, 

acesso, ou que lhes venham a ser confiados, tais como, mas não se limitando a técnicas, planos 

de ação, relatórios de vendas, desempenho de publicidade, “know-how”, especificações e 

projetos, inclusive em relação aos clientes, fornecedores, associados, distribuidores ou 

quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, com que as partes mantenham relações jurídicas, 

não podendo as partes, sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, 

reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais informações a terceiros, ressalvados os casos 

definidos em lei ou por expressa determinação judicial.  

 

12.2. A obrigação de sigilo e confidencialidade prevista neste Contrato subsistirá mesmo após 

sua vigência, por prazo indeterminado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

13.1. É expressamente vedada a CONTRATANTE a utilização de trabalhadores menores de idade, 

púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços. 

13.2. As partes se comprometem a não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou 

em parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa concordância de ambas as partes, sob 

pena, de rescisão contratual, sem prejuízo de possíveis perdas e danos a serem apurados. 

13.3. Qualquer ato de prepostos da CONTRATADA que integram ou venham a integrar a sua 
equipe, que obstrua, dificulte ou resulte em prejuízo à CONTRATANTE, caracterizado por falta 
de zelo ou probidade profissional, provocará a ruptura do presente contrato por justa causa, 
sem prejuízo de indenização devida pela CONTRATADA por perdas e danos que, 
comprovadamente, ocasionar. 
 
13.4. Qualquer tolerância por parte da CONTRATADA no que tange ao cumprimento das 
obrigações não será considerada novação ou perdão, permanecendo as cláusulas deste contrato 
em pleno vigor e efeito, na forma aqui prevista. 
 
13.5. O presente contrato e suas obrigações são estabelecidas em caráter incondicional, 
irrevogável e irretratável, vinculando as respectivas partes, seus herdeiros e sucessores a 
qualquer título. 
 
13.6. As partes desde já acordam que o presente Contrato e seus anexos, poderá ser assinado 
eletronicamente, atestando a legalidade da assinatura eletrônica através de plataforma digital 
aceita formalmente e previamente por ambas as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. Elegem, as partes contratantes, o Foro Cível da Comarca de Porto Alegre (RS) para dirimir 

todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. E, assim, por estarem justas e contratadas, 

as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de 
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igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que 

ratificam os termos do presente.  

 

 

Porto Alegre/RS, 09 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

______________________________________________ 
Associação dos Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul 

Representante Legal: Roberto José Larrossa 
CPF: 39556778004 

CONTRATANTE 
 
 

_______________________________________________ 
R&F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

Representante Legal: Fernando Gonçalves Maciel 
CPF 523.276.710-00 

 CONTRATADA 
 
 
 

 

Testemunhas: 

 

___________________________                                           __________________________ 

 Nome: Luciane Maciel                                                              Nome: Francelle Rosa 

 CPF: 61349836087                                                                     CPF:     

 
 


