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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
-  SISTEMA  MEGASOFT WEB —  

Câmara Municipal de ARAGUANA — TO 

Primeiramente agradecemos o interesse por nosso produto. Nosso objetivo é a elaboração de softwares capazes 
de automatizar os processos internos e capacitar seus usuários e gestores a tomarem decisões baseadas em dados reais, 
num menor espaço de tempo com confiabilidade, agilidade, mobilidade e flexibilidade necessária. Estamos através 
deste documento relacionando nossos produtos, serviços e valor do investimento que envolvem a locação do Sistema 
Megasoft  Web,  denominado de MEGAADMWEB. 

Nosso Sistema MegaAdmWeb é composto pelos seguintes módulos: 

• Módulo Contabilidade: 

PPA, LDO, Orçamento. Balancete, Tesouraria. Patrimônio, Balanço Geral e Protocolo  Web.  

Módulo Gestão de Compras: 

Compras. Licitação, Pregão, Almoxarifado, Frota e Assistência Social. 

• Módulo Recursos Humanos: 

Folha de Pagamento, Dossiê e Previdência Social. 

• Módulo Banco de Dados: 

0 banco de dados do município será disponibilizado na "nuvem", facilitando o acesso as 
informações. Os Backps serão automáticos. 

• Módulo Portal da Transparência 

Publicação dos dados públicos segundo a Lei Complementar 131/2009. 

• 	Módulo E-Sic:  

Serviço de Informação de documentos públicos e atendimento de solicitações de documentos 
pela sociedade via  Web,  segundo a Lei 12527/2011 — Lei de Acesso a Informação —  LA!.  

Serviços MegaAdmWeb 

São os serviços agregados ao nosso Sistema MegaAdmWeb: 

• 	Migração de Dados 

Os dados utilizados pelo cliente em sistema anteriores serão migrados para o sistema 
MegaAdmWeb. 0 cliente terá a tranquilidade de aproveitar os dados que foram inseridos no 
sistema anterior e os utilizar no MegaAdmWeb. 

• Implantação 
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A instalação e configuração do sistema MegaAdmWeb será toda realizada pela equipe 
Megasoft. 0 serviço inclui instalação e/ou configuração do equipamento servidor do sistema 
MegaAdmWeb, incluindo os softwares Básicos, Servidores de Aplicação e de Bancos de 
Dados. 

• Capacitação/Treinamento 

Será disponibilizado para os usuários uma capacitação e treinamento relacionados aos 
módulos MegaAdmWeb em que irão atuar. 

• Atualização 

Atualização de módulos de acordo  corn  as necessidades dos clientes. Estas atualizações são 
oriundas de novas legislações por parte dos órgãos fiscalizadores (TCM-Go, TCU, TCE-To, 
Sefip, Rais,  Dirt),  ou de novas funcionalidades que  trail()  novos benefícios ao cliente. 

, 

Suporte 

O usuário terá atendimento de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, para 
quaisquer dúvidas que possam surgir na utilização e manutenção dos produtos contratados. 

• Solicitação de Novos Recursos 

O cliente poderá requerer a inclusão de novos recursos, os quais serão aprovados por uma 
equipe técnica, sempre  corn  o objetivo da melhoria do nosso produto. 

Valor do Investimento 

0 objetivo desta proposta é a informatização  Web  dos setores públicos através da utilização dos módulos do nosso 
produto MegaAdm  Web,  assim, pela locação de todos os serviços e produtos inseridos nesta proposta para o ano de 
2021, será cobrado o valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) mensais. 0 contrato deverá ser reajustado anualmente 
pelo índice 1GPM. Proposta válida por trinta dias. 

Palmas, 12 de Janeiro de 2021. 

Dr.Erivelton Melo 

Diretor Comercial Megasoft 
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TERMO DE CONTRATO C ,TERRAPO—
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A 
EMPRESA MEGASOFT INFORMATICA 
LIDA, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES DORAVANTE PRODUZIDAS: 

CONTRATO N" 157 /2020 
PREG.A.' 0 PRESENCIAL N" 015/2020 

a) CONTRATANTE: MUNICÍPIO) DE LAJEADO - TO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no (NP.1 n°37.420.650/0001-04, com sede na Av.  Justinian()  Monteiro. n°2075. Centro, CEP: 
77.645-000. Lajeado — TO, representada neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. Antônio Luiz 
Bandeira Júnior, brasileiro, portador da Carteira de identidade RG-  re  464.930 SESERTO e CPF 
355.329.981-91. residente e domiciliado nesta cidade de Lajeado/TO, doravante denominado 
CONTRATANTE. 

b) CONTRATADA: MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 37.615.788/0001-50, e Inscrição Estadual n° 24566850 com sede na R 
Apinages 174 QD 117 LI 24 26/Santa Genoveva, na cidade de Goiânia-GO, doravante denominada 
de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Daniel Martins de Oliveira, brasileiro, casado. 
empresário portador do CPF sob o n° 061.069.511-87, e RO sob o n°4340729 expedida pela 
DUPC:f60. residente e domiciliado em (xoiania Gotas - 

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital do Pregão Presencial N° 015/2020 -  
ADM,  Processo Administrativo N° 767/2020. e observados os preceitos da Lei Federal n'. 8.666/93 
e aheraçOes posteriores. e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório. que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes, as quais prevalecerão entre as contratantes em tudo quanto não 
connitarem com as prescrições legais. regulamentares e administrativas que regem a matéria. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DA  LEG  ISLAÇÃO E DOS DOCUMENTOS VINCULADOS 

1.1. O presente Contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, pela 
Lei Complementar a." 123, de 14 de dezembro de 2006 e, ainda, pelo Decreto n. 0  8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e disposições constantes no Edital. 

1.2. Independentemente de transcrição passam a fazer parte deste Contrato, e a ele se integram em 
todas as clausulas, termos e condições aqui não expressamente alterados, o Edital do Pregão 
Presencial n" 015/2020 e seus anexos, bem como a Proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULASEGUNDA— DO OBJETO 
2.1. C) presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM IMPLANTAÇÃO) E LOCAÇÃO DE SOFTWARES  WEB,  COMPREENDENDO OS 
MÓDULOS DE SISTEMA CONTABIL E FINANCEIRO, RECURSOS ITUMA S, 
GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, BANCO DE DADOS, ALMOXA ÁDO, 

Av 	Montem, 2075. CENTRO CEP: 77 645-000 r.NR.i.  37 420.650/0001-04 /-1 
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ARRECADAÇÃO, PATRIMÓNIO, PROTOCOLO, FROTAS, TESOURARIA, E-SIC, 	visto 

FISCAL ELETRÔNICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL, SECRETARIAIS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LAJEADO/TO, CONFO 
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I. 	 a2s 

Fb  
CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGtNCIA 
3.1. 0 pm/0 de vigência do instrumento Contratual será de 06 Meses a partir da data de su 
assinatura. podendo ser prorrogado. no que couber nos termos do artigo 57 da lei federal n. 8.666193, 
desde que demonstrado interesse público. 

3.2. Os ser % iços deverão obedecer ao disposto na Lei 8.666. de 21 de junho de 1993. e suas alterações 

e demais normas pertinentes, principalmente ao  art.  57 da referida Lei, conforme abaixo.  

Art.  57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita A. vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, 
os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido 
previsto no ato convocatõrio:, 
IV ao aluguei de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o inicio da vigência do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos consignados no orçamento 
da Secretaria Municipal de Administração, conforme a seguinte Dotação Orçamentária: 

FICHA  
ELEMENTO 

DE 
DESPESA 

MAO 	 DOTAÇÃO 	FONTE 

MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DA 

74 	SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
	 ADMINISTRAÇÃO 

02,0203.04.122.0052.2.003 0010.00.0000 3.3.90.39 

4.2. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade dos 
recursos previstos. 

CLÁUSULA QUINTA 	PREÇO • • • 
5.1. As partes atribuem a este Contrato o valor de R$: 36.000,00. (trinta e seis mi1) 

5.1.1. 0 pagamento em favor da Contratada será efetuado mensalmente. sendo seis parcelas no :lor 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Av.  Justinian°  Monteiro 2075 CENTRO CEP: 77.645-000 —  CNN:  37,420.650/0001-04 
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5.1.2. Acordam as partes que o valor global para execução dos servigos, objeto deste 	o 
valor constante na respectiva Proposta de Preços vencedora apresentada em sessão pela Contratada. 

5.1.3. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os resulta 
da 

	

	
s.be,745 incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legisl 

`""c-:‘ trabalhista, fiscal e previdenciária a qual sujeita. 

CLÁUSULA SEXTA — DO REAJL STE E ALTERAÇÕES 
6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos o 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n° 8.666. de 1993. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. 0 prazo para inicio dos serviços é de 5 (cinco)  dins  corridos, a contar da solicitação pela 
autoridade competente, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema. 

7.2. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativos à execução dos serviços, deverá comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o Contratante tome as providências cabíveis. 

7.3. A Contratante se reserva o direito de contratar a execução dos serviços  corn  outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito a 
Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLAIJSUL A OITAVA — DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. Nos termos do  an.  67 Lei IV 8.666, de 1993,  sera  designado representante para gerir, acompanhar 
e fiscalizar a execução contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas  au  defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exciui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitários, e. na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 
da Lei n°8.666, de 1993. 

8.3. 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato. indicando dia, mês e ano, determinando o que for necessário 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providencias cabíveis. 

CLAUSULA NONA.— DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obripçôe 

Av. Justiniano Monteiro 2075, CENTRO CEP: 77.645-000 —  CNN:  37.420.650/0001-04 / 
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CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos devidos a. Contratada, nas condições estabelecidas .. e Contra 
h) Fornecer à Contratada documentos, informações e demais elementos que possuir, que sejam 
necessários para o desenvolvimento e instalação do objeto contratado; 
e) Atestar a execução do tbrnecimento objeto deste Termo de Referência, após verificar a execução e 
qual idade do mesmo; 
d) Supervisionar todas as fases de implantação do objeto, seu desenvolvimento e notificar caso 
necessário 0 que não estiver dentro da conformidade, acompanhado da devida notificação; 
e) Fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços prestados/executados e se necessário Notificar a 
contratada. por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na prestação/execução dos serviços. 
lixando prazo para a ,tia correção; 
I) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 
contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
g) Observar para que sejam mantidas„ durante a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o cumprimento 
das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela Contratada; 
h) Aplicar 6. Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 

Facultar o acesso irrestrito dos técnicos da Contratada as áreas de trabalho, registros. documentação 
e demais intbrmações necessárias à fiel execução do presente contrato; 
j) Manter, na operacionalização dos sistemas, apenas pessoal devidamente treinado pela Contratada; 
k) Conceder à Contratada acesso remoto as suas estruturas virtuais, ambiente de rede ou intranet; 
1) Buscar manter alto padrão de clareza nas solicitações de alteração enviadas à Contratada, indicando 
um responsavel que acompanhará as tramitações desta pela internet, respondendo-as diariamente; 
m) Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação dos sistemas, manter  backup  
adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina, 
dando prioridade aos técnicos da Contratada na utilização de qualquer recurso necessário A. fiel 
execução do presente contrato; 
n) Responsabilizar-se pela completa e correta inserção de dados nos sistemas 

CIAUSULA 	 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da .Lei 8.666/93. são obrigações da 
CONTRATADA: 

a) Implantar o sistema, sem custos para esta administração, em até 05 (cinco) dias, contados a partir 
da assinatura do contrato, mediante a emissão da Ordem de Implantação do Sistema, a qual deverá 
ser executada conforine cronograma de ações definido conjuntamente com a Contratante: 
b) Iniciar a prestação dos serviços, imediatamente, após a instalação do sistema, mediante Ordem de 
Serviço; 
e) Apresentar os funcionários responsáveis pelos serviços. devidamente uniformizados. identificados, 
portando crachá  coin  timbre da empresa, foto e demais dados pessoais; 
d) Aceitar, nas mesmas condisZes contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
nos serviços objeto do contrato a ser firmado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial- (T) 
atualizado do contrato observado as disposições do  art.  65 da Lei 8.666/93; 
e) Prestar os serviços objeto deste contrato, sempre por intermédio de técnicos treinados e habi 4dos 
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contrato em que se verificarem imperfeições. vícios, defeitos ou incorreções resultantes da  ex  

acompanhamento na execução dos serviços; 
g) Reparar. corrigir. remover, refazer ou substituir. as suas expensas, no todo ou  ern  parte, o 

dos serviços. 
h) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar  corn  os  emus  decorrentes das ações judiciais, por 
prejuízos havidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a 
Administração Pública Municipal; 
i) Em nenhuma hip6tese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto do Contrato, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal; 
j) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e segurança de trabalho e quaisquer outras que forem devidas, 
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 
vinculo empregaticio com o Município de Lajeado; 
k) Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à Administração Pública Municipal e 
(ou) a terceiros. provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou 
prepostos na execução dos serviços; 
I) Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto do Contrato. salvo mediante prévia e expressa 
autorização da Administração Pública Municipal;  
in)  Comunicar. por escrito,  it  Administração Pública Municipal. quando verificar condições 
inadequadas para a prestação do serviço ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita 
execução deste Contrato; 
n) Garantir o perfeito funcionamento do sistema. de acordo  coin  as especificações técnicas 
estabelecidas; 
o) Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela Administração. 
cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou parcialmente, em qualquer tempo. 
sempre que considerar a medida necessária e recusar os serviços disponibilizados que julgar 
inadequados; 
p) Manter atualizado o número de telefone,  e-mail  ou qualquer outro meio de comunicação disponível 
para a solicitação de suporte; 
q) Manter, durante todo o prazo do contrato, em compatibilidade  corn  as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
r) Responsabilizar-se por todas as despesas (transporte, vigilância, seguros,  combustive],  alojamento, 
refeições e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao serviço, quando for o caso; 
s) Manter em completo sigilo as informações que lhe forem confiadas, pelo município, para 
implantação do sistema e durante a execução dos serviços, não podendo cede-las a terceiros, sob 
nenhum pretexto, comprometendo -se, por seus empregados e prepostos, a tê-las sob boa guarda. 

10.2. Todos os serviços prestados/executados pela Contratada deverão ser de melhor qualidade. 
obedecendo às especificações técnicas e as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
quando aplicáveis. 

14Zr 
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CLAUSULA DÉCINIA PRY:MIRA — DO PAGAMENTO 
ft;s 

11.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, através de Ordem Bancaria n conta rrente 
to 

I•ornecedora. niediante a apresentação de Notas Fiscaisil'attiras, de acordo com a  ex  
prestação dos serviços contratados. no período referente. mediante o respectivo atestado pela 
fiscalização, desde LIU não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e  sera  efetuado em ate 30 
dias após o Atesto de Execução dos Serviços. 

11.2. 0 pagamento  sera  condicionado à apresentação do relatório mensal de disponibilidade e 
indisponibilidade do serviço, sem o qual o pagamento não  sera  efetuado. 

11.3. 0 pagamento  sera  efetuado de acordo com o  CNN  sob o qual  sera  emitida a Nota Fiscal que 
deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

11.4. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, 
sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o namero de sua conta, 
o nome do Banco e respectiva Agência. 

11.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do N" do Processo Licitatário,  Nn  do Pregão Presencial e da Ordem de empenho. N° do 
contrato,  ms  de referacia e local onde o  link  se encontra instalado, a  fun  de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.6. A Nota Fiscal devera ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 
Administração, e devera estar acompanhada da(s) Requisição(Oes Vsolicitação(ões) de compras 
emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

11.7. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Divida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de 
regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 

11.8. Nenhum pagamento  sera  efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira que  the  for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que 
poderã ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— VEDAÇÕES 
12.1. É vedado sa CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por Parte 	/Ia 	in  
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 	 ,./ 	(.0 
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DO 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE COMPLTACIONAL, D  SUP  
Acmco, 'fREENAMENTO PARA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO. 
13. Ambiente Computacional 
I3.L Fornecer em documento oficial informações tecnológicas de acesso ao banco de dados para que, 
caso seja neeessario. a Prefeitura Municipal tenha acesso direto ao banco de dados, sem depender da 
Contratada. As senhas e códigos de acesso devem estar válidas por tempo indeterminado_ sob pena 
de multa diária até que seja reestabelecido o acesso. 

13.2, Suporte Técnico 
13.2.1. Deverá ser garantido o atendimento para pedidos de suporte através de telefone e  e-mail,  
atendendo no horário das 7h as 18h, de segunda a sexta (conforme horário local). 
13.2.2. Disponibilidade de um  e-mail  para serviço ou serviço  online  para recebimento de solicitações 
de suporte para incidentes que venham a ocorrer fora do horário definido. 

13.3. Treinamento para o Processo de IMplantação 
13.3.1. Treinamento em grupo de infom-tatica básica, objetivando preparar todos os profissionais 
potenciais operadores do Sistema para correta utilização do mesmo, segundo metodologia da 
proponente. com  acompanhamento obrigatório do Administrador do Sistema, devendo as ferramentas 
c manuais ou apostilas de treinamento serem disponibilizadas em  Lingua  Portuguesa do Brasil, 
ficando disponíveis ao Administrador do Sistema para treinamento de novos profissionais. 

113.2. Deve ser realizado no municipio, em locais e horários designados pela Prefeitura Municipal, 
com carga horaria não inferior a 04 (quatro) horas-aula por turma. 

13.3.3. Treinamento individual dos profissionais na operação básica de cada módulo do Sistema em 
seu local de trabalho objetivando preparar  it  compreensão dos conceitos de usabilidade dos mesmos. 
A carga horária do treinamento individual devera ser no  minima  08 (oito) horas-aula por pessoa, 
sendo que a Contratada deverá acompanhar o processo de ativação de cada módulo em cada local. 

13.4. Cronograma para implant:KA° 
13.4.1. A implantação de cada  area  passa a vigorar a partir do recebimento da notificação de que as 
condições necessárias para o funcionamento do Sistema para a informatização desta  area  em questão 
estejam adequadas (Computadores,  Internet,  Recursos Humanos), que se dará em cada Unidade do 
Executivo Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n" 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e principias gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Ao(s) 1.,:citant,:(n) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(Ões) adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas 90-
17,di tal e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 70  da Lei n' 10.520/2002 e nos artigos 8,ë 8T 
da Lei n. 8.666;93, conforme disposto: 	 / 



IND1SPONIBILIDADE (ACUMULADA NO 	MULTA (%) 
MÊS)  

24 horas (mis) 	1,00% (um por cento) 
36 horas (misi 
	

2,00% (dais por cento) 
	 48 horas 	 3,00% (tris_por centot 
60 horas (mês) ou mais 	5,00% (cinco por cento)  

I — Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao lb 
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de 
reiucidénci.s:i_lção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada: 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta., devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execução instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias que não 
importem em prejuizo financeiro à Administração: 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo linanceiro à Administração. 

II — Multas Contratuais: As multas a que alude este inciso não impede que o Instituto aplique as 
outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos; 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do. Instrumento Contratual, por prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da 
obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida sujeita 
ainda  it  possibilidade de rescisão unilateral; 
e) Por inexecução total injustificada da Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total da obrigação assumida; 
(I) Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.; e) Por 
desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
da proposta; 

11 - Da Multa por 1ndisponibilidade do Serviço: Caso haja indisponibilidade de serviço: 

, a) Por prazo superior a 12 (doze) horas consecutivas, alem dos demais descontos mencionados neste 
instrumento contratual. a CONTRATADA será multada em 5% (cinco por cento) SOB RE O VALOR 
DO CONTRATO. 
b) Por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, consecutivas ou não, no acumulado do mês vigente, 
além do desconto mencionado no item anterior, a CONTRATADA  sera  multada SOBRE O VALOR 
DO CONTRATO. conforme tabela a seguir: 

„e 
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c) As multas previstas nas alíneas a e b são cumulativas, perfazendo  urn  total máximo de I 
por cento) de multa dentro do mas vigente. 
d) Á contagem de mês para efeito de contabilização para aplicação da multa seguirá a contagem de 
mês civil (expressão usada no mercado financeiro e administrativo. Considera todos os dias existentes 
no mês em questão por exemplo: se estamos em fevereiro, teremos 28 ou 29 dias, se estamos em 
março. teremos 3 I dias  etc.).  
e) Permaneeem inalteradas as demais sanções e multas previstas neste Contrato. 
0 A aplicaoo de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observara o direito constitucional 
ampla defesa e ao contraditório. 
g) A multa mio  sera  aplicada caso seja constatado que a indisponibilidade ocorreu por problemas com 
o acosso à internet. e não diretamente do sistema. 

111 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  corn  o 
Executivo Municipal: A aplicação da sanção de suspensão temporária  sera  aplicada de forma 
subsidiária. conforme prevê o  art.  9' da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no  art.  70  da Lei 
10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da 
natureza e a gravidade da falta cometida. 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredeneiado no SICAF ou no 
sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
conforme o caso, de acordo  corn  o disposto no  art.  70  da Lei n" 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: 
b) Deixar  dc  entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 

Cometer fraude fiscal: 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

Falhar ou fraudar na execução do Contrato: 
g) Fizer declaração falsa; 

Comportar-se de modo inidõneo. 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Lajeado enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. que poderá ser concedida sempre que o Licitante 
ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e 
sua natureza de gravidade, 

15.2. Para os  tins  do item 15.1. Reputar-se-ão inidõneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 
93. 94. 95 e 97 da Lei n.° 8,666/93. 

15.3. As multas previstas no item 11 e II serão descontadas, de imediato, do pagamento devi514'ou 

	

,, 	CO 
cobradas judicialmente, se for o caso na forma do §3° do  art.  86 da Lei 8.666/93. 	/., 	a) 

/ 	
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isto 15.4. As sanções previstas nos itens 1,  HI,  IV e V do item 15.1, poderão ser aplicadas juntame 
a do item H, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo. no prazo de 05  (chic())  
dias ateis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida 
no  art.  110 da Lei n." 8.666193. 

15.5. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por 
meio de correspondéncia com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo 
localizado o licitante faltoso.  sera  devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto 
devidamente  not  i ficado. Na notificação  sera  indicada a conduta considerada irregular, a motivação e 
a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 
defesa. 

15.6. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional 
--• ampla defesa e ao contraditório. 

15.7. As sanções previstas nos itens I, H,  III  e IV do item 15.1 são da competência do Contratante. 

15.8. A sanção prevista no item V do item 15.1 6 da competência de autoridade superior competente 
da Administração, fitcultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou 
antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA RESCISÃO 
16.1. 0 presente ontrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos  art.  77 e 78 e nas  forms  
estabelecidas no  art.  79. todos da Lei n° 8.666/93. 

16.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração  sera  cablvel, a 
não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e comprovadamente 
realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato. 

_ 
16.3.  Lin  caso de cisão, incorporação ou fusâo da CONTRATADA  corn  outras agências de 
propaganda. caberá ao CONTRATANTE decidir sobre a continuidade do presente Contrato. 

16.4. A rescisão. por algum dos motivos previstos na Lei n" 8.666/93, não  (lard  à CONTRATADA 
direito a indenização a qualquer titulo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial., 
com a exceção do que estabelece o  art.  79, § 2'4  da referida Lei. 

16.5. A rescisão acarretard, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial 
por parte do CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor 
dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 



CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA—DA PUBLICAÇÃO 
17.1. 0 CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais 
termos aditivos no Placar elou no Mario Oficial do Município da Prefeitura Municipal de Lajeado- 

CLAUSULA DECIMA OITAVA DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
18.1. 0 eontrato poderá ser alterado,  corn  as devidas justificativas, conforme previsto no  an.  65 da 
Lei  nn  8.666:93, dentre os seguintes casos: 

18.1.1. Unilaterahnente pela Contratante: 
a) Quando hou 	modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos: 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto. nos limites permitidos pela Lei n° 8.666/93; 

18.1.2. Por acordo das partes: 
a) Quando necessária a modificação do regime de execução em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado; 
c) Para restabelecer a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 
a retribuição da administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis porem de consequências incalculáveis„ retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado. ou, ainda,  ern  caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe., configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
d) Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais. quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
18.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a 
Administraçla .oniratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 

18.3. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 
as atualizações. compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA DECIMA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for  ()miss°,  pelas disposições constantes na Lei n' 
8.666/93 respectivas alterações, no Edital do Pregão Presencial NI 015/2020 e no Proc  so  
Administrativo N' 757/2020. 
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19.2. Os serviços contratados deverão ser realizados com rigorosa observância as prescrições e 
exigncias das especificações da Contratante, que serão considerados como parte integrante deste 
contrato. 

19.3. kirão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada. que 
tenha servido de base para o julgamento da licitação, hem como as condições estabelecidas no Pregão 
Presencial N" 015/2020 e seus anexos, independentemente de transcrição. 

19.4. A Contratada não poderá substituir o responsável Técnico, salvo casos de força maior e 
mediante prévia concordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, nos termos do 
artigo 30. § 10 da lei n' 8,666/93. 

19.5. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão. cisão e incorporação, ocorridas 
durante a vigência deste contrato, deverá ser comunicada à Contratante e, na hipótese de restar 
caracterizada frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos 
administrativos. ensejara a rescisão deste contrato. 

19.6. A Contratante  Ilea  assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausível e de interesse 
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época da execução do 
contrato, depois de notificada„ do ato, à parte contratada. com  antecedência  minima  de 05 (cinco) 
dias. sem Ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Pdblico e devidos fins de direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO FORO 
20.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca da cidade de Miracema do 
Tocantins (T0). 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, 
juntamente  corn  as testemunhas Abaixo, de tudo cientes. 

Lajeado - TO. 28 de Julho de 2020. 

ri 
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ESTADO DO TOCANTINS 
Fundo Municipal de Meio Ambiente Municipal de Mateiros — TO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

IV DO PREGÃO: 008/2020 

N' DO PROCESSO: 0480/2020 

N" DA ATA: 007/2020 

VALIDADE: 12 MESES 

O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MATEIROS-TO, 

pessoa juridica de direito público interno, com sede na Av. Maranhão  sin'  - Centro, CEP: 77.593-

000, inscrita no CNPJ (MF) n". 19.974.127/0001-30, neste ato representado pelo seu Gestor, a Sr. 

HEBERSON WAGNER DIAS MARTINS, portador do RG N°. 778.874 SSP/TO, e do CPF 

(MF) N°. 018.072.161-52, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma presencial, n" 008/2020, no Sistema de Registro de Preços, processo administrativo n." 

0480/2020, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, 

de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal 028/2017, Leis Complementares n" 123, de 14 de dezembro de 

2006, Lei 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (inclui-se em todas as 

alterações promovidas, no que couber), e em conformidade  corn  as disposições a seguir: 

1. PRESTADOR REGISTRADO 

LOTIATEM 1EMPRESA 

NOME: ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI 
CNPJ: 02.014.483/0001-09 
ENDEREÇO: Q 103 NORTE RUA NO 7, CONJ 02 LOTE 44 SALA 603, - 
PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO 
FONE: (63) 9 8403-3300  
EMAIL:  valdecirtm*hotmail.com 
REPRESENTANTE -LEGAL 
NOME: VALDECIR GUEDES MAZEIRO 
CPF: 713.503.309-49 

   

2. DO OBJETO 

2.1. 	 A presente Ata  tern  por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE  SOFTWARE  DE 
ORDENAMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO COM TRATAMENTO DE DADOS, 
GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E 
GERENCIAI,, ALÉM DA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E 
HOSPEDAGEM DE WEBSITE DO SISTEMA DE ORDENAMENTO TURÍSTICO, BEM 
COMO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTEÚDO, CRIAÇÃO E 
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ESTADO DO TOCANTINS 
Fundo Municipal de Meio Ambiente Municipal de Mateiros — TO 

PLATAFORMAS/TECNOLOGIAS, RELACIONADO AO SISTEMA DE 
ORDENAMENTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO DE MATEIROS-TO, conforme 
especificado (s) no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão n° 008/2020, que é parte 
integrante desta Ata, assim corno a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

3. 	DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. 	 0 prego registrado, as especificações do objeto, a quantidade, prestador(es) e 
as demais condiçaes ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

LOTE/ 
ITEM 

DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO MARC:A. 
QTDE 

ESTIMADA 
UNID. 

UNIT
VALOR

. 
VALOR 
TOTAL 

01/01 

REGISTRO 	DE 	PREÇOS 
PARA 	PRESTAÇÃO 	DE 
SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE  SOFTWARE  DE 
ORDEN A.MENTO 
TURÍSTICO DO MUNICÍPIO 
COM 	TRATAMENTO DE 
DADOS, 	GERAÇÃO 	DE 
RELATÓRIOS 	 E 
DEMONSTRATIVOS PARA 
ANALISE 	TÉCNICA 	E 
GERENCIAL, 	ALÉM 	DA 
CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
MONITORAMENTO 	E 
flOSPEDAE 	 DE 

CiMSISTEMA WEBSITE DO 	DE 
ORDENAMENTO 
TURÍSTICO, BEM COMO A 
PRESTAÇÃO 	DOS 
SERVIÇOS DE CONTEÚDO, 
CRIAÇÃO 	 E 
MONITORAMENTO 	DE 
REDES 	SOCIAIS 	NAS 
DIVERSAS 
PLATAFORMAS/TECNOLO  
(HAS.  RELACIONADO AO 
SISTEMA 	 DE 
ORDENAMENTO 
TURÍSTICO DO MUNICÍPIO 
DE MATEIROS-TO. 

ECO AÇU 

• 

12,0000 SV/MI'lS 8.700,0000 104.400,0000 

TOTAL DO FORNECEDOR 	R$ 104.400,0000 

4. VALIDADE E REAJUSTAMENTO 

	

4.1. 	A presente Ata  dc  Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

	

5.1. 	A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, cm intervalos não 
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nesta Ata. 

5.2. 	Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos pregos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado. cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) prestador(es). 

5.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) prestador(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. 	0 prestador que não aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. 	 A ordem de classificação dos prestadores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.5. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

5.6. 	0 registro do prestador será cancelado quando: 

. 6 . . Descumprir as condições da ata de registro de pregos, 

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5 . 6. 3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior Aqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.7. 0 	 cancelamento de registros nas hipóteses previstas 
nos 	itens 5.7.1, 	5.7.2 	e 	5.7.4  sera  formalizado por 	despacho 	do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.8. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 

5 . 8 . L. Por razão de interesse público, ou 

5.2.2. Á pedido do prestador 

6. 	CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR/PRESTADOR 

6.1. 	Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, entregando os serviços especificados no 
ANEXO 01 do Edital n" 008/2020 e adjudicados no Pregão dentro do prazo determinado pelo 
ÓRGÃO CONTRATANTE, de acordo com o preço registrado. 
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6.2. 	Cumprir todas as leis c posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

6.3. 	Assumir,  coin  responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado. 

6.4. Responder perante o ÓRGÃO CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e 
danos decorrentes na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por 
erro relativos à execução do objeto. 

6.5. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o ÓRGÃO CONTRATANTE. 

6.6. 	Responsabilizar-se pelo  emus  resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, 
bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe 
venham a ser atribuidas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação. 

6.7. 	Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do 
prestador/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação sem autorização expressa do Contratante. 

6.8. 	Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.8.1 Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas 
oficiais que se fizerem necessários para a boa execução do objeto da contratação. 

7. 	CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICIPANTES 

7.1. 	Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos  corn  prestador, efetuando os 
pagamentos de acordo com a cláusula nona. 

7.2. 	Fornecer e colocar à disposição do prestador, efetuando os pagamentos que se fizerem 
necessários. 

7.3. 	Notificar, formal c tempestivamente, o prestador sobre as irregularidades observadas. 

7.4. 	Notificar o prestador, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

7.5. 	Acompanhar a entrega do objeto, efetuada pelo prestador, podendo intervir para  tins  de 
ajustes ou suspensão de fornecimento. 
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Administração do SRP. 

8. 	CONDIÇÕES GERAIS 

8. 1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto. as obrigações da Administração e do prestador registrado, dotação orçamentaria, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo 
ao edital. 

8 . 2 	E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1' do  art.  65 da Lei  If  8.666/93. 

8 . 3 	A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a 

esta Ata de Registro de  Preps,  nos termos do  art.  11, §49  do Decreto municipal 028/2017. 

Para firmeza c validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes. 

MATEIROS - TO, 01 de maio de 2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
HEBERSON WAGNER DIAS MARTINS 

Órgão Gerenciador 

ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI 
VALDECIR GUEDES  MAZE  IRO 

Prestador Registrado 
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