
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ (MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS O8.021.10024-03. 

Portaria n° 150/2021 

Araguaina/TO, 13 de maio de 2021. 

"Dispõe sobre nomeação de servidores para realização de procedimentos 
relativos à fiscalização do Contrato Administrativo n° 010/2021 celebrado 
entre a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA/TO e a empresa 
MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA e dá outras providências". 

0 Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do Tocantins, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo 
de Araguaina, em especial ao Artigo 32, Inciso  III.  

RESOLVE: 

Art.  1°  Nomear como Fiscais do Contrato Administrativo n° 010/2021 firmado entre a 
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 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 á Rua 36, Quadra G-
17, Lote 4/7, Apto 1.502,  Ed.  Residencial Shateou Bouganville, CEP: 74.150-240, Setor 
Marista, Goiânia/GO, conforme segue abaixo: 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2021 

EMPRESA: MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ soba n°37.615.788/0001-50, com 
sede na Rua Apinagés, Esquina com a Rua Bororos, n" 174, Quadra 117, Lote 24/26, 10  andar, Bairro, 
CEP: 74.672-430, Santa Genoveva, Goiânia/GO. 
OBJETO: 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 à Legislação vigente e as 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. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO — R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) 
FISCAIS: Cleuzivan Fernandes Rocha, Diretor Contábil, matricula n° 1066261 e Darciana da 
Conceição  Vidal  Paiva, Contadora, matricula n° 1065814, ambos lotados junto a Diretoria 
Contábil. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.2032.2.477; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.11 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 13 de maio de 2021 a 13 de maio de 2022.  

Art.  2° Para os fins desta considera-se: 

I - FISCAL: Servidor com condições de acompanhar e fiscalizar o objeto da 
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contratação É designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Araguaina, responsável 
pela autorização da solicitação do objeto/serviço contratado;  

Art.  3° 0 Fiscal deve tomar providências no que se refere à execução do objeto 
contratado nos termos da legislação vigente, acompanhamento da prestação do serviço, obra, 
locação ou recebimento de objetos.  

Art.  4° Constituem atribuições do Fiscal: 

I - Verificar os recursos materiais e humanos empregados na execução dos 
contratos, quando for o caso; 

II - Verificar a forma de execução do objeto do Contrato ou documentos 
equivalentes, assim como, seguir as orientações previstas no Contrato de Prestação de 
Serviços;  

III  - Fiscalizar e avaliar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
editalicias, 

IV - Cobrar da contratada o cumprimento do Contrato e documentos equivalentes; 
V - Manter contato com a contratada de modo a promover todo tipo de interlocução 

operacional; 
VI - Comunicar ao Gestor as ocorrências de cumprimento e de descumprimento 

detectadas; 
VII - Promover o registro documentado de todas as ocorrências contratuais 

diretamente relacionadas ás obrigações assentadas no processo licitatório; e 
VIII - Manter comunicação com o Gestor para o bom andamento da contratação.  

Art.  5° Depois de concluído o procedimento administrativo para contratação e 
formalizado o Contrato Administrativo ou documento equivalente, será encaminhada uma 
cópia do documento firmado ao Gestor, para que juntamente com os fiscais procedam â 
gestão, acompanhamento e fiscalização do serviço, objeto da contratação.  

Art.  6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Araguaina, Estado do 
Tocantins, aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2021. 

d e 	 e  
Presidente  d4/Câmara Muni *pal de Araguaina/TO 
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