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CONTRATON°._/2016.

Secretário(a) Aàministração

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA que entre si celebram o Município de
Mairipotaba e a empresa MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA,
na forma que segue:

DAS PARTES

CONTRATANTE: O MUNiCíPIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nO.01.067.842/0001-23,com sede à Rua João Manoel, nO.83, Centro,
CEP: 75.630-000, município de Mairipotaba-GO, neste ato representado constitucionalmente pelo
Prefeito Municipal, senhor ADEMIR ANTÔNIO DE SOUSA, portador do CPF n", 463.432.881-04CI
1.889.420 SSP-GO residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado simplesmente
CONTRATANTE,para efeito deste contrato.

CONTRATADA: MEGASOFT INFORM~TICA LTDA,·pessoajurídica, CNPJ nO.37.615.788/0001-50,
estabelecidaa Rua Apinages c/ Rua Bororos'Qd 117;Lt 24/f6 N° 174 - Setor Santa Genoveva - CEP
74.672-430 Goiânia-GO, representada-pelo-sentlQr\J)ANIEL-MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro,
portador da CI n". 4.340.724 DGPC/GO, CPF nO~061·~069.511-8-7,éstaãe civil casado, residente e
domiciliado Rua 36 Qd,G-17 Lt.4I7, Apto 1.502, Ed. Residencial Shateou BougaAville,setor Marista
CEP: 74.150-240,município de Goiânia-Go, doravantedenominadasimplesmenteCONTRATADA.

FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL nO.005/2016 datado de 11/0412016, regido pela Lei Federal nO. 1Q.520/2002 e
subsidiariamente pela Lei 8.666/93 em sua redação vigente, nomoloqada pelo Senhõr' Prefeitura
Municipal,em 15 de abril de 2016, que é parte integrantedo presente in.strumentocontratual.~ """" .

CLÁUSULA PRIMEIRA- 00 OB{JETO LON
1.1 - O objeto do presente Contratação de Empresa especializadaem implantação e prestação de
serviços de locação de Softwares que atendam legislações específicas, [lortal de Transparência em
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos n9s anexos.' parayténdimento à
Legislaçãovigente e às normativas do Tribunal de Contas dos Municípiosde Goiás, em atendimento
a Prefeiturae demais órgãos dopoder Executivo (software de gestão p_ública)composto do seguinte
módulo: Portal da Transparência. ~ fi

,. A "'_ ~

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIG_ENCIAE DOTAÇAOORÇAMENTARIA:
~

2.1 - O presentecontrato estará em vigor na data de sua assinatura, e cessará seus efeitos no dia 31
de Dezembro de 2016, podendo ser aditado, prorrogado, bem como sofrer os devidos reajustes
econômicossegundoo índice IGPM, tudo segundoa Lei 8.666/93.

2.2 - As despesas decorrentes do presente contrato serão empenhadas a cargo da dotação:
04.122.0402.2.047.3.3.90.39constante do fluente orçamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

iA- C__ .
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3.1 - Fornecerà CONTRATANTEtodas as informaçõessobre as especificaçõestécnicas necessárias
aos sistemas locados, bem como sobre as condições dos equipamentose pessoal necessáriospara
a implantação,atualização e treinamentos dos sistemas locados por força do presente instrumentoe
de suas solicitaçõesde serviços atinentesao mesmo.

3.2 - Para os fins deste contrato, a CONTRATADAsomente é responsável pelos sistemas locados
conforme o objeto do presente contrato, não se responsabilizando por quaisquer outros sistemas,
sejam públicosou privados, utilizadospela CONTRATANTE.

3.3 - Garantir à CONTRATANTEas atualizaçõesprevistas por Lei, ou por determinaçõesdos órgãos
de controleque regem a administração pública.

3.4 - Atender a CONTRATANTEna seguintedisposição:
3.4.1 - De forma imediata, para dirimir dúvidas sobre as funcionalidades dos sistemas e quaisquer '
orientações sobre os mesmos, de segunda a sexta, das 07hOOmina 11hOOmine das 13hOOmina
17hOOmin,atravésdo suporte telefônico, n.?(64) 3604~1~ ~u (64) 3604-1101.

3.4.2 - ln Loco (no lugar), para treinamento e-implantaçãode novos módulos, através de solicitação
de serviço por escrito, assinado pelo gestor, direcionadoà CONTRATADAno endereço constante no
preâmbulo do presente contrato, com comprovação de entrega registrada, qúe será atendida no
prazode até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimentoda referidasolicitação

3.6 - A CON:rRATADAnão se responsabilizapor danos ou interrupções causados por vírus, falta de
energia elétrica, falhas de seguranç.ano sistema de rede da CDNTRATAr-.JI E, má utilização dos
sistemas locados,ou, ainda"qualquer fator externoquervenha prejudicaros sistemas locados,

, li...... ~ .!

CLÁUSULA QUARTA -·CAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
r -, - f

A CONTRATANTEobri~a-sea: I / ./ I )
'--

4.1 - Comunicar formalmente à CONTRATADA,em caso de necessidade de ampliação, redução ou
alteraçãodo objeto deste CONTRATO, par quesejam analisadaspela CONTRATADA.

4,2 - Utilizar os sistemas locados, objeto deste CON=rRATO,exclusivamente para os fins a que se
destinam, não lhe sendo p~Fmitidosublocar eu cedera terceiros, a qualquer tíJtllo~os própriosmeios
ou os serviços objeto deste. Pará os fins-da presente/cláusula,não será consiôe ada transferênciaou
cessão, a utilização por qualquer terceiro que, sob a responsabilidade da CONTRATANTE e em
conexãocom sua atividade-fim,utilize-sedo serviçodisponibilizado;

4.3 - Assumir integralmente, sem solidariedade da CONTRATADA, seja a que título for, toda a
responsabilidadepelos dados e informações inseridos no sistema e/ou repassados a terceiros, ou a
órgãos públicosfiscalizadores;

Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: ( 4
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4.4 - Ter, com exclusiva responsabilidade e ônus, todas as configurações e especificações técnicas
necessárias ao bom funcionamento dos sistemas locados, bem como pessoal capacitado para o
manuseiodos sistemas;

4.5 - Não instalar softwares que possam interferir nos sistemas locados, bem como garantir a perfeita
segurançados mesmos, evitando que 'hackers' invadamos programase outros problemas.

4.6 - Efetuar o pagamento pontual das mensalidades, conforme previstas nestas Condições Gerais,
sob pena de não serem repassados as informações mensais e atualizações dos sistemas e
programaslocados.

4.7 - Manter seus dados cadastrais atualizadosjunto à CONTRATADA no que se refere a qualquer
mudança no endereço para os quais deverão ser enviados os boletos de pagamento, bem como de
alteraçõesde telefones, e-mails ou nome da pessoa de contato. Essas alterações deverão ser feitas .
diretamente através do Suporte da CONTRATADA, ou solicitadas através de correspondência por
escrito, via fax ou correio. ~_.~ .;rt . .
4.7.1 - Comunicaçõese informações enviad,é!Sa endereços'não atualizados pela Contratante, serão
consideradascomo entregues. '\ j " -. r -'-V\_/ '1-'-.J~ ,_..;;;;,__

4.8.1 - O uso do sistema locado pela CONTRATANTE elou por qualquer outr0 usuário, será de
responsabilidadeda CONTRATANTE, estando a mesma sujeita a todas as leis e regulamentações
que se aplicarem.

Caso a CONTRATAQA seja acionada, judicial ou extrajudicialmente, pela utilização'jnde_vidado
sistema objeto da presente contratação, a CONTRATANTE se compromete a 'assumir todos os
custos e enéargo_sque se produzam para a defesa dos direitos da eONlBATADA, bem como a
indenizara mesma pelos danos e prejuízos ocasio~adosporeste motivo. E

I _ LI . I'- _;

CLÁUSULA QUINTA - CUSTOS,VIGÊNCIA E CORREÇÃOMONETÁRIA.

5.1 - A CONTRATANTE pagará para a CON,TRAT~DA, pelos serviços do o'bjetodeste ·contrato,o
valor mensal de R$ 1.00Q,00 (Hum Mil Reais) sendoüs (nove) parcelas, per:fazen.tlourfí total de R$
9.000,00 (NoveMil Reais), sendo que os paqarnentosmensais ocorrerãoaté o décimo dia útil do mês
subsequente.

5.2 - Todas as despesas de viagens e deslocamentos do pessoal técnico da CONTRATADA, tais
como combustível, refeição.e hosp,edag~m,estritamente a serviço-da CON;TRATANTE,correrão
inteiramentepor conta da CONTRATANTE.

5.3 - A CONTRATANTE incorrerá imediatamente em mora ao inadimplir com quaisquer valores ou
parcelas devidas a CONTRATADA, o que ocorrerá independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial.

5.4 - O não pagamento de qualquer parcela devida pela CONTRATANTEà CONTRATADA, restará
prejudicadoo fornecimento de quaisquer informaçõesmensais, atualizações e treinamento sobre os
sistemas locados.

Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 36 4 114~EP 75630-000, Mairipotaba-GO
WebSite:www.mairipotaba.go.gov.br E-mail:prefeitura@mairipotaba.go.gov.br
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5.5 - Pelo atraso no pagamento de qualquer parcela, a CONTRATADA poderá exigir da
CONTRATANTE as importâncias eventualmente devidas e não pagas com incidência de juros de
mora pela taxa praticada pelo mercado financeiro.

5.6 - Os valores, de outra parte, poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial
equilíbrio econômico-financeiro em caso de elevação desmedida dos insumos necessários à
prestação dos serviços locados ou em caso de adoção de regime tributário diverso do que vem sendo
praticado. O índice adotado para reajuste é o IGPM.

5.6.1 - Por critério único e exclusivo da CONTRATADA, tais reajustes poderão deixar de ser
aplicados.

5.7 - Estão incluídos no preço todos os impostos e taxas ATUALMENTE incidentes diretamente na
locação dos sistemas, exceto os custos de deslocamentos.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA, RESCISÃO CONTRATUAL E MULTA.
. '~~lt1 .~...- -,

6.1 - O Contrato vigorará inicialmente p~lo"l'pe~íodoestipulado na cláusula 2.
». '_ I ~( ~ -~,_~ ty ......:

6.2 - Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste instrumento, a presente contratação poderá
ser rescindida por qualquer das Partes, independente de notificação ou inter~elação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses: ..

b .
• Decorrido o período "irricial, a qualquer tempo, total ou parcialmente. itnotivadamente,

mediante notiflcação por escrito à outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência, o que
deverá ser feito, se desejada pelo CONTRATANTE, através do Suporte da CONTRATADA;

• Qualquer: das partes deixarem de cumprir as obr:igações estípuladas neste instrumento;
• Inadimplência contsatual imputável a uma das part~s, de qualquer das ebrigações avençadas;
• Transferência ou cessão de direitos e/ou1obrigações relaciofiadas ao-presente Contrato, sem

prévia anuência da outra parte;
• De comum acordo, sem que para isso qualquer das partes tenha dado causa, ou por

imposição de dísposições leg~is ou nor~a(tiva~, e; I, ..' .. "t: . /
• Este contrato considerar-se-à automaticamente rescindido por inadimplémênto contratual,

obrigando-se a parte infratora ao pagamento de multa igual a dois por cento do seu valor, sem
prejuízo de outras sanções. ....

6.3 - Em qualquer hipótese de extinção do Contrãto, ressalva-se oJdireito das partes a pleitear
indenização por perdas e danos eventualmente verificados, bem como o direito da CONTRATADA ao

I - ~ "
recebimento de quantias devidas e não pagas pela CONlRATANTE, incluindo-se nessas quantias
devidas eventual multa rescisória a ser calculada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

7.1 - As Partes comprometem-se a manter total sigilo e confidencialidade em relação a quaisquer
dados, informações, correspondências e documentos que venham a ser fornecidos pela outra parte
ou que tenha acesso em razão do presente Contrato. As partes ainda se comprometem a manter total
sigilo sobre informações relacionadas ao desempenho, funcionamento ou acesso aos dados
armazenados nos sistemas locados pela CONTRATADA' CONTRATANTE.-:

-1149, CEP 75630-000, Mairipotaba;.GO
-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br

Rua João ManDei, nO83, Centro, Fone: (64)
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br



PREFEIIURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOIABA

Estado de Goiás

GOVERNO MUNlCIPALDE

~
ADM.: 2013/2016

~ 'J0IfIl4't/ CUnüi&.

7.2 - A presente cláusula de confidencialidade obriga as partes, seus sucessores a qualquer título,
coligadas, controladoras, controladas e/ou fornecedores, bem como seus respectivos funcionários,
prepostos e administradores.

7.3 - As disposições desta Cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término deste
instrumento.

7.4 - As informações confidenciais poderão ser reveladas exclusivamente em atendimento a
determinações de ordem judicial, sob pena de responder a parte reveladora por perdas e danos
.decorrentes do descumprimento do disposto neste item.

CLÁUSULA OITAVA - DO SUPORTE E ATENDIMENTO NO LOCAL (lN LOCO):

8.1 - O atendimento a ser efetuado pela CONTRATADA à CONTRATANTE será na seguinte
disposição:

•

•

8.2 - O atendimento ~r;á,r~~fet~ado )§~guQd~jla. s~Up~~ç~p d\ ferviçQ~~iagem por parte da
CONTRATANTE, devidamente'7a"ssina(;Jo~p\I~gestor,"nbLlug!ar..em.ql:]ea mesmal indicar.

8.3 - Após o atendímento.se;áemitido um documento pela CONTRATADA (du{/viaS), descrevendo
as atividades (te~S!mp~nha~a1: com ás~jrí}tur,a ~0..t~enito/do)$~r6}dor g~~el'0hl~V~t"áVqJientações e
do gestor (ou dO'ei'lefe Imediato do servidor).' " {, » l. c.o l..,~/

CLÁSULA NONA - CADASTRA~tJq;€)~9~E US~~~IQ,ELl§Jl)';IZAPÃ0.80S SISTEMAS

9.1 - Para utilização ~o-·~i~Je~a locado, 9' CO~TRA~ANTE r~ceberá t'n~~I:ogin."rNom~. do ~su.ário") e
uma Senha no ato dW'asslflat,9ra do Contiato de toca~aJllr que serao~/sl:JjJIdentlflcaçao Junto a
CONTRATADA para ácJslõ"ào·site da·m~srtía; onâe'h~íétà as/informações~~tfe serão fornecidas
mensalmente para a utilização dos sistemas.

9.2 - A CONTRATANTE compromete-se a solicitar imediatamente a alteração do "Iogin" e da senha
sempre que suspeitar de extravio, perda ou roubo das mesmas.

9.3 - A CONTRATANTE responderá pelos prejuízos decorrentes da eventual utilização das Senhas
por terceiros. A CONTRATADA não se responsabilizará por quaisquer danos decorrentes de tais
fatos, enquanto não for informada pela CONTRATANTE sobre o extravio, perda ou roubo das senhas
de acesso ..

dÊ_
RuaJoão Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 36 149, CEP75630-000, Mairipotaba;.GO
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9.4 - A CONTRATADA não se responsabilizará por alterações de Conteúdo feitas nos programas que
integram o Sistema da CONTRATADA.

9.5 - É da CONTRATANTE a total responsabilidade pelo conteúdo de dados e informações inseridos
nos sistemas, e ainda pela legalidade dos softwares instalados, arcando de todas as formas com as
consequências pela utilização de softwares sem a devida licença.

9.6 - As informações mensais mencionadas no item 9.1 da presente Cláusula, serão fornecidas após
os pagamentos das mensalidades.

9.7 - Temos que as informações a serem repassadas mensalmente para a CONTRATANTE através
do site da CONTRATADA, mencionadas no tópico 9.1 da presente Cláusula, englobam os códigos de
acesso mensal e a situação financeira da CONTRATANTE junto a CONTRATADA. '

CLÁSULA DÉCIMA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS I ._,__.

r' _lO • ~ ._

10.1 - A CONTRATADA reserva-se no dir~t€) qe, sub~titQir es sistemas de sua propriedade, por
versões atualizadas, reservando-se ainda, no dir.eito de não fornecer qualquer tipo de
atendimento/suporte às versões anteriores, desde que forneça aC Contl1atante o suporte e
treinamento para utilização da nova versão; . .

10.2 - 6ver:"tuais s.olicitações de ampliação, redução, reproçramação e/ou alteração(ões) feitas pelo
CONT~rANTE~poderão ser objeto de estudo de viabilidade, sendo o CONTRATANTE responsável
por todos ·0$custos adicionais decorrentes destas solicitações.

-10.3 - As relações entre a...cQNTRAT~QA e a CONTRATANTE deverão ser sempre pelo Suporte da
CONTRATADA. As relações cont~at4ais,somente por termos aditivos escritos.

. i' I"... l\ l
10.4 - Não constitui nevação nem implica aceitação, renúncia ou consentimento, qualquer tolerância c

por uma das partes quanto à infração peja outra parte de cláusulas ou condições previstas neste
contrato; í r t/' / / I ./ ,

10.5 - A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais falhas, atrasos ou interrupções no
funcionamento do sistema, decorrentes ee caso fort\Jito ou motivos de força maior, de limitações
impostas por parte do POder Públiee e/ou da atuação de epe'Fadores de serviço interconectadas à
rede da CONTRATANtE, ou, ainda, por má utilização dos sistemas locados, ou por qualquer outro
fato alheio à CONT~.:rADA. . •

" l,.. , \..

10.6 - É de inteira e total responsabilidade da CONTRATANTE qualquer informação ou uso
inadequado que venha a prejudicar terceiros, inclusive por direitos que dizem respeito à propriedade
intelectual, respondendo pelo dano a que der causa.

10.7 - Por expresso acordo entre as partes, este contrato será regido pelas leis brasileiras e toda e
qualquer alteração que vier a ocorrer na legislação pertinente terá imediata e integral aplicação ao
presente instrumento, seja quanto ao objeto deste contrato, seja quanto a eventuais reflexos que daí
decorram.

-r(
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10.8 - Nenhuma das Partes será responsável pelo não cumprimento das obrigações contraídas no
Contrato quando o descumprimento decorrer de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
artigo 393 do CódigoCivil Brasileiro.

10.9 - Em qualquer hipótese de interrupção ou suspensão da locação dos sistemas objeto do
presentecontrato, o prazo contratual não será prorrogadoou estendido.

10.10 - A declaração de nulidade ou invalidade, por sentença judicial ou laudo arbitral, de quaisquer
das cláusulas contidas neste contrato ou na solicitaçãode serviços, não afetará a validade e eficácia
das cláusulasque não tenham sido afetadas por dita nulidadeou invalidez. No caso de declaraçãode
nulidade ou invalidade de qualquer clausula, as partes negociarãoa substituição ou modificaçãodas
cláusulasque tiverem sido declaradas nulas ou decretadasanuladas.

10.11 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativaprevista no art. 1'7 da Lei 8.666/93.

CLÁSULA ONZE - DAS DISPOSiÇÕES Fly~IS :-=i~' ~r\.
j iío" • . r (.' <':: _
- .» .' 'tJ ~.J '7"

11.1 - Toda a infraestrutura, tais como; hardware;._sist~roasoe,eracionais, estrutura de rede,
operadores com conhecimentos básicos em informática, entre outros, serao de inteira e exclusiva .
responsabilidadee ónus da CONTRATANTE. . .

1.1.2- Ages~opsabili~aped~C?NT~TADA limita-se no for~~cimentod~s programas constante nos
sistemasde informática de sua propriedade,conformeespecificadono objete do contrato.

CLÁUSULA DOZE - DO FORO

12.1 - Para o fim, d~ dirillilir as. dúvidas que s~rgirTmT e~eQt~~';1~nte da ~xecução ~o presente
Contrato; com renuncia expressa a qualqueL.out~o,por mais pn\llle~lo que....seja fica eleito o foro da
Comarcade Crominia-GO.

-
- I .' /

12.2 - E por esta@massim/Justos e contratados,mandaram lavraro presente"Contratode Locação
de Sistemasde Informática (software em gestão pública), eirnprirnir em prócessámen!o eletrónicode
dados o presente contrato em quatro vias de igual teor e para o mesmo fim, que assinam todas as
laudas,juntamente comduas testemunhascivilment s.

..,~~~~~~~~~~~~la

,,;r4I!?If'or4tf4 -6'0 /6; 4t/Z'N PC- ;;:êCJ/6
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7
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°. /2016 de 15/04/2016

Contrato de LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA que entre si celebram o Município
de Mairipotaba e a empresa MEGASOFT
INFORMÁTICA LTOA:

Contratante - MUNiCíPIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS

Contratado - MEGASOFT INFORMÁTICA LTOA

O objeto deste Contrato é a eo~htrªtação dê ~líl1presa especializada em implantação e
prestação de serviços de locação de: S_oftW_ãres"lqu,e,atendam legislações específicas, Portal de
Transparência em conformidade com as especificaçõés"técnLcas e serviços descritos nos anexos,
para atendimento à Legislação vigente e às normativas ao Tribunal ce Contas dos Municípios .de
Goiás, em atendimento a Prefeitura e demais órgãos do Poder Executivo (software õe gestão públicá)
composto do seguinte módulo: Portal da Transparência. Devendo ser obedecidas às exigências do
processo licitatório realizado, na Modalidade de PREGAO nO. 005(2016, em especial o contrato n.

/2016, expedido pelo MUNiCíPIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS.
-- Pelo serviço o MUNiCípIO DE MAIRIPOTABA - GOIÁS pagàrá ao. CONTRATf.DO a
importânCia de R$ 1.QOO,00(Hum Mil Reais) sendo 09 (novejpatcelas, per:fazendo um .total de R$
9.000,00 (Nove Mil Reais); sendo que os pagamentos mensais ocorrerão até o.décimo dia útil do mês
subsequente. ,

A despesa decorrente C1aexecução do presente instrumento acorrercá à conta da dotação
orçamentária; 04.122.0402.2.047.3.3.90.39

MAIRIPOTABA -GO, aos 1:5dias do mê
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Certifico que este ato foi Publicado
No placard da Prefeitura-em 15/04/2016.r~ t'/. <>
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