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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2021 

TERMO DE CONTRATO N° 010/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA E A EMPRESA MEGASOFT 
INFORMÁTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA  WEB  ON-LINE (SOFTWARES) 
QUE ATENDAM LEGISLAÇÕES ESPECIIFICAS, NOS MÓDULOS 
ORÇAMENTÁRIO E PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, 
TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE 
(ALMOXARIFADO), CONTROLE PATRIMONIAL. CONTROLE DE 
VEÍCULOS (FROTAS), CONTROLE DE PROCESSOS (PROTOCOLO). 
FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS). PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA, PORTAL E-SIC,  SERVIÇOS DE ACESSO PELO 
CIDADÃO VIA  INTERNET:  CONSULTA DE PROCESSOS. BANCO DE 
DADOS COM ARMAZENAMENTO NAS NUVENS. LOCADO EM 
DATACENTER DE ALTA DISPONIBILIDADE DE ATAQUES, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
SERVIÇOS DESCRITOS NOS ANEXOS, PARA ATENDIMENTO 
LEGISLAÇÃO VIGENTE E As NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS. EM ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUA1NA. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARAGUAiNA - TO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 10, centro, em Araguaina - TO, 
neste ato representada por seu Presidente, Vereador  Gideon  da Silva Soares, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade n° 2.297.201 SSP/GO, inscrito no CPF sob n° 
387.138.611-15, residente e domiciliado na Rua 11, n°339, Setor Coimbra, CEP 77.826-584, 
Araguaina/TO, doravante designado CONTRATANTE e a empresa MEGASOFT 
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 37.615.788/0001-50, com sede na Rua 
Apinagés, Esquina com a Rua Bororos, n° 174, Quadra 117, Lote 24/26, 1° andar, Bairro, 
CEP: 74.672-430, Santa Genoveva, Goiânia/GO, doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada por Daniel Martins de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador do 
RG n°4.340.724 DGPC/GO , inscrito no CPF n°061.069.511-87, residente e domiciliado 
Rua 36, Quadra G-17, Lote 4/7, Apto 1.502,  Ed.  Residencial Shateou Bouganville, CEP: 
74.150-240, Setor Marista, Goiânia/GO, representante legal da empresa têm entre si, justo e 
avençado o presente Contrato Administrativo, pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações e Lei n° 10.520, do Processo Administrativo n° 059/2021 — 
Processo de Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n° 003/2021 e pelas condições 
que estipulam a seguir: 

1. 	CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 	0 presente Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada em 
implantação e prestação de serviços de locação Sistema  Web  on-line (Softwares) que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, contabilidade 
pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle 
patrimonial. controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de 
pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo 
cidadão via internet, consulta de processos, banco de dados com armazenamento nas 
nuvens, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos 
anexos, para atendimento ã Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas, em 
atendimento a Câmara Municipal de Araguaina pelo período de 12 (doze) meses, nos termos 
discriminados no (Anexo I do Edital) e presente Contrato. 
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1.2. 	A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como, as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo n° 
059/2021, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar 
deste, no que não o contrariarem. São eles: 

1.2.1. 0 Edital do Pregão Presencial n°003/2021; 

1.2.2. A proposta de pregos e documentos que o acompanham, firmada pela CONTRATADA. 

	

1.3. 	Os serviços ora adquiridos foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no  art.  1° 
e parágrafo único da Lei n° 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e 
processo administrativo acima citado. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

	

2.1. 	Os serviços aqui descritos deverão ser executados, conforme solicitação, do 
Departamento Administrativo deste Poder Legislativo. 

	

2.2. 	Realizar as manutenções e configurações nos programas descritos no Termo de 
Referência, de modo continuo e ininterrupto. 

	

2.3. 	Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

3.1. 	A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

3.2.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaína na execução 
dos serviços e especificações deste TERMO DE REFERENCIA. 

3.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de Araguaina 
ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

3.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaina. 

3.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

3.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

3.2.6. Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente à execução do objeto, 
incluindo pessoal, transporte, impostos e outros. 
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3.2.7. A contratada deverá disponibilizar on-line, via telefone, acesso remoto, equipe  in  loco 
de atendimento com técnicos especializados nos diversos módulos. 

	

3.3. 	A contratada deverá efetuar treinamento aos usuários do sistema, na sede da 
contratante, disponibilizando ferramentas para tal, como data  show,  slides,  etc.  Caso a 
contratante necessitar de outros treinamentos específicos, a contratante deverá efetuar em 
no máximo 72 (setenta e duas) horas a contar da data de notificação. 

	

3.4. 	Todos os módulos devem permitir o acesso simultâneo de no mínimo 30 (trinta) 
usuários, via internet, por quaisquer dispositivos. 

	

3.5. 	Manter as certidões de Seguridade Social atualizada, de acordo com o  art.  195, 
parágrafo 3°da Constituição Federal; 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. A contratante deverá fornecer os dados existentes em banco de dados para conversão. 

4.2. A contratante deverá disponibilizar os equipamentos de informática, com computadores, 
servidor de dados, rede física, banco de dados (caso optar por banco que não seja  open 
source  (código aberto), sistema operacional, portal  WEB, Internet  banda larga e demais 
equipamentos ou softwares de código fechado, necessários ao funcionamento dos sistemas 
a serem locados. 

4.3.  Sera  responsável pela observância as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

4.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

4.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

4.6. Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de Ordem 
Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 (dez) dias 
úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

4.7. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 

4.8. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

5. CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A Execução dos serviços divide-se em duas etapas distintas, que compreende: 

5.2. CONVERSÃO DE INFORMAÇÕES E IMPLANTAÇÃO — A conversão das informações 
dos sistemas já existentes disponibilizadas pela prefeitura e sua implantação deverão ser 
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efetuadas até no máximo 05 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhador do 
processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que diminuírem 
o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente. 

5.3. DURAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO — 0 contrato de Locação de Softwares não 
poderá ultrapassar ao período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme prevê o artigo 57, 
inciso IV da Lei 8666. 

5.3.1. 0 contrato de locação deverá prever a Conversão, Implantação, Atualização, Locação 
e Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após 
efetuados o término da conversão e implantação integral do sistema, mediante documento 
emitido pela equipe de recebimento de serviços definida para tal. 

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade na execução dos serviços. 

6.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

6.3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante. 

7. CLAUSULA SÉTIMA — DA ESPECIFICAÇÃO E DO PREÇO 

7.1. Pela aquisição do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ã CONTRATADA os 
seguintes valores, conforme seja efetivamente adquirido, nos moldes deste ajuste: 

7.2. Serão pagos em 12 (doze) parcelas o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), perfazendo um valor total global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais). 

7.3. Estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os tributos e demais 
encargos fiscais e trabalhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários ao 
perfeito funcionamento do objeto licitado. 

8. CLAUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

	

8.1. 	Consoante Autorização da Diretoria Contábil e Setor de Empenho, a despesa 
decorrente da presente licitação correrá por conta das funcionais programáticas 
01.031.2032.2.477 e Elemento de despesa 3.3.90.39.11. 

9. CLAUSULA NONA — DO PAGAMENTO 

	

9.1. 	Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

	

9.2. 	A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com as serviços discriminados. 
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9.3. 	0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

	

9.4. 	0 pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência em conta bancária 
da contratada. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do  art.  57, II da Lei n° 8.666/93. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no  art.  65 da Lei n° 8.666/93, 
com a apresentação das devidas justificativas. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a 
Câmara Municipal de Araguaína poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, 
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

12.1.1.ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

12.1.2. MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por 
cento) calculado sobre o valor do presente Contrato; 

12.1.3.SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM 0 TCE/TO, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 

12.1.4. DECLARAÇÃO DE NIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

	

12.2. 	Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero virgula cinco 
por cento) sobre o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de 
atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido. 

	

12.3. 	0 valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 
recolhido no setor financeiro da Câmara Municipal de Araguaina, dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 

	

12.4. 	Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada 
por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente. 
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13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 
com a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato  sera  rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

14.1. 0 presente Contrato fundamenta-se: 

14.1.1. Nas Leis Federais n°8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações: 

14.1.2. Nos preceitos de direito público; 

14.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 

14.2. 0 presente Contrato vincula-se aos termos: 

14.2.1. Do Edital de Pregão Presencial n°003/2021, constante no Processo Administrativo n° 
059/2021; 

14.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO GESTOR DE CONTRATO 

15.1. Fica designado como Gestor Titular deste CONTRATO um servidor da  Camara  
Municipal de Araguaina. 
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16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 

16.1. 0 presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de 
Araguaina - TO, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante dispõe o artigo 
61, parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de 
Araguaina - TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, ás quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Araguaina - TO, aos 13 dias do mês de maio de 2021. 

GIDEON DA SILVA Assinado de forma digital por 
GIDEON DA SILVA 

SOARES:387138611 SOARES:38713861115 
Dados: 2021.05.13 08:27:14 

15 	 -0300' 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA - TO  
Gideon  da Silva Soares 

CPF sob n°387.138.611-15 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaina 

Assinado de forma digital por 
MEGASOFT 	 MEGASOFT INFORMATICA 
INFORMATICA 	LTDA:37615788000150 

LTDA:37615788000150 Dados: 2021.05.13 10:20:03 
-0300' 

MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA 
Daniel Martins de Oliveira 
CPF n°061.069.511-87 

Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 

NOME:   ain.Q.in--na   
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