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Que   entre   sj   fazem   de   urn   lado   como   CONTRATANTE   Fundo
Municipal de Educaeao de Carrasco BonitoITO, e de outro lado como
CONTRATADA a  Empresa  L  M  DE  OLIVEIRA & CIA  LTDA,  por seu
representante  abaixo  assinado,   mediante  os  termos  e  condig6es
seguintes:

PREAMBULO
0  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DE  CARRASCO  B0NITOITO,   pessoa  juridica  de
direito  pllblico  interno,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.107.239/0001 -99,  com  enderego na Av.
Tocantins,  185,  centro,  Carrasco  BonitoITO,  neste  ato  representado  pela  sua  gestora,  a  Sra
Maria   Nubia   Coelho   da   Costa   Silva,   doravante   denominada   de   CONTRATANTE,   no  final
assinando,  e  do  outro  lado,  a  empresa  L  M  DE  OLIVEIRA  &  CIA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  N°
40.434.377/0001-73,  sediada  a  R  OLAVO  BILAC,  N°  226,  CEP:  77.890-000,  ANANAS  -TO,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Leonardo  Moura  de  Oliveira,  CPF  N°  014.033.571-45,  RG  N°
838025 SSP-TO,  brasileiro,  casado, analista de sistemas,  resjdente e domiciliado na rua tres de
maio,  n° 226,  CEP:  77.805-050, Araguaina -TO, doravante denominada como CONTRATADA,
formalizam entre si  o presente ajuste,  que visa o descrito na clausula  primeira deste termo,  em
razao do  PROCESSO  N.a 30/2022,  dispensa de licitagao  n° 23/2022,  fundamentando-se ainda
no Art.  24,  11,  Lei  Federal  n° 8.666/93,  e na conformidade das clausulas e condie6es seguintes,
independentemente de transcrigao e se regefa pela Lei n° 8.666/93 e alterag6es;

CLAuSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0

1.1  Contratagao de empresa  para  cessao de direito  de  uso de  sistemas  integrados de  Gestao
Ptlblica nos m6dulos de Arrecadagao Municipal,  Nota Fiscal eletr6nica;  portal da transpafencia;
folha de pagamento;  almoxarifado/compras;  patrim6nio;  financeiro/tesouraria;  controle de frotas
e protocolo, em atendimento ao Fundo Municipal de Educaeao de Carrasco BonitoITO.

CLAuSULA SEGUNDA -DO PRAZO DE INICIO DA IMPLANTACAO E DA EXECUCAO DOS
SERVICOS

2.1.  0  prazo  para  inicio  da  implantagao  e  execugao  dos  servigos  sera  imediatamente  ap6s  a
assinatura do termo contratual.
2.2. A implantaeao dos softwares e execueao dos servigos de instalagao deverao ser realizadas
nos computadores da  Prefeitura Municipal e na Secretaria Municipal de  Educaeao de Carrasco
Bonito  -  TO  e  nos  locais  designados  na  Ordem  de  Servigo,   no  hofario  das  O8hoomin  as
13hoomin,  de  segunda as sextas-feiras,  ou em  dia e  hofario fixado  previamente  por ambas as
partes.
2.3  0  contrato  de  locagao  devefa  prever  a  Conversao,  lmplantagao,  Atualizagao,  Locagao  e
Suporte   Tecnico   mensal   do   sistema,   sendo   que   os   pagamentos   iniciarao   somente   ap6s
efetuados  o  termino  da  conversao  e  implantagao  integral  do  sistema,  mediante  documento
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sistemas ja existentes disponibilizados pela prefeitura e sua implantagao devefao ser efetuadas
ate no maximo 05 (cinco) dias a contar da ordem de servigo ao ganhador do processo licitat6rio,
podendo aumentar a pontua?ao tecnica aos fornecedores que diminuirem o prazo de conversao
implantaeao dos sistemas integralmente.

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR CONTRATUAL

3.1.  0 valor global do presente termo e de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

Asslnado de foma dtohal per
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3.2.  No  valor  acima  estipulado  ja  estao  inclusos  todas  as  taxas,  encargos,  impostos,  fretes,
carregamento  e  descarregamento,  seguros e demais  despesas  inerentes  ao fornecimento  do
objeto contratado.
3.3.  0 bern ora contratados sera fornecido na quantidade e preeos unitarios abaixo:

ITEM SISTEMAS QUANT. DURACAO VALORMENSALRS VALORTOTALRS

01 Servigos  de  cessao   de  direito  de 01 10 meses RS RS
uso    de    sistemas    integrados    de 1.600,00 16.000,00

gestao   Pdblica   nos   m6dulos   de:
Arrecadaeao  Municipal,  Nota  Fiscal
eletr6nica,  Portal da Transpatencia,
folha                 de                 pagamento,
almoxarifado/compras,    patrim6nio,
financeiro/tesouraria,     controle    de
frotas  e  protocolo,   para  atender  o
Fundo   Municipal   de   Educagao  de
Carrasco Bonito - TO.

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1.   Os   pagamentos   sefao   efetuados   mensalmente,   em   parcelas   de   R$   1.COO,00   (Nil   e
seiscentos reais), em ate 30 (trinta) dias, mediante apresentagao de Nota Fiscal com liberaeao
pela  Prefeitura  Municipal,   devidamente  atestada  pela  unidade  da  requisitante,  declarando  a
perfeita  execugao  da   implantagao  dos  softwares,   bern  como  dos  servigos  de  manutengao
prestados   em   plena   consonancia   com   a   ordem   de   servieo,   emitida   pela   Secretaria   de
Administraeao.
4.2.  Para  a  execugao do  pagamento  de  que trata  o  item  anterior a  licitante vencedora  devera
fazer constar na  Nota  Fiscal  correspondente emitida,  sem  rasura,  em  letra  legivel em  nome do
ORGAO Solicitante,  n° CNPJ,  o  ndmero do processo licitat6rio,  ndmero de sua conta  bancaria,
o  nome  do  Banco  e  a  respectiva  agencia  em  que  devefa  ser  creditado  o  valor  devido  pela
remuneragao apurada;
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ate a data do efetivo pagamento,  calculados "pro rata die",

CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO
5 1  0s preeos contratados sao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SEXTA -DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS
6.1  Pelo descumprimento total ou  parcial das condie6es contratuais,  a CONTRATANTE podefa
aplicar  a  CONTRATADA  as  seguintes  penalidades,  al6m  da  responsabilizagao  civil  e  penal
cabiveis, sem prejuizo as demais sang6es previstas os
Artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso injustificado  na entrega
do  objeto  deste  contrato,   ate  o  30°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  a  valor  do  objeto  nao
executado;
6.1.2 Multa de 20°/o (vinte por cento) sobre o valor do objeto nao executado quando a atraso for
superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente;
6.1.3  Multa  de  20%  (vinte  por cento)  sobre  o valor global  do  contrato,  no  caso da  contratada,
injustificadamente,  desistir do  mesmo  ou  causar sua  rescisao,  ou  ainda  quando  a  contratada
ceder  o  contrato,   no  todo   ou   em   parte,   a   pessoa  fisica   ou  juridica,   sem   autorizagao  da
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contratante,  devendo  reassumir o  contrato  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da
data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sang6es contratuais;
6.1.4 Suspensao do direito de participar de licitag6es de qualquer 6rgao ptlblico,  pelo  prazo de
ate 02  (dois)  anos quando,  por culpa da CONTRATADA,  ocorrer a suspensao,  e se for o caso,
descredenciamento  do  Cadastro  de  Fornecedores  do  Municipio  de  CARRASCO  BONITO-TO
pelo prazo de 05  (cinco) anos,  enquanto pendurarem os motivos determinantes da punigao ou,
ainda, ate que seja promovida a reabilitaeao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5  Declaragao de  inidoneidade  para  licitar ou contratar com  6rgaos da administragao Pdblica
enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  punieao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitaeao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contrato ressarcir a Administraeao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sancao aplicada com  base no subitem anterior;
6.1.6  Nenhuma saneao sera  aplicada  sem  o devido processo  administrativo,  que  preve defesa
pfevia  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhes  franqueada  vista  ao
processo.

CLAUSULA SETIMA -DAS 0BRIGAC6ES
7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1  Apresentar esclarecimentos necessarios para a execugao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro
do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3   Notificar,    por   escrito,   a   CONTRATADA,   fixando-Ihe   prazos   para   corrigir   eventuais
irregularidades  encontradas  na  execugao  do  contrato,   bern  coma,   quando  da  aplicagao  de
multas,  retengao por danos causados e quaisquer d6bitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Servigo (OS) para a contratagao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1   Manter  durante  toda   a  execu?ao  do   presente  contrato,   em   compatibilidade   com   as
obrigag6es  por  ele  assumidas,  todas  as  condig6es  de  habilitagao  e  qualificagao  exigidas  no
Processo Licitat6rio.
7.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratagao,
necessarios   a   execugao   do    contrato,    inclusive    os   encargos   de   natureza   trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes,  relativos a execugao do
objeto deste contrato,  sem qualquer vinculo com a CONTRATANTE.
7.2.3   0ferecer,   como   uma   organizaeao   completa,    independente   e   sem   vinculo   com   o
CONTRATANTE,  produtos de comprovada qualidade,  sem Onus adicional ao preeo registrado.
7.2.4 Nao subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.
7.2.5  Assumir  de  inteira  responsabilidade  por  qualquer  dano  pessoal  ou  material  que  seus
empregados  venham  a  causar  ao  Patrim6nio  da  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  quando  da
execugao do objeto deste contrato.
7.2.6 Atender a requisi?6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos
produtos oferecidos.
7.2.7 Arcar com todos os  Onus  necessarios a completo execugao do  servieo  licitado,  incluindo
taxas,    inclusive   administrativa,    e   emolumentos,    seguros,    impostos,    encargos   sociais   e
trabalhistas,   transportes,   despesas  administrativas,   bern   como   quaisquer  outras   despesas
referentes ao cumprimento das obrigae6es decorrentes do servieo contratado;
7.2.8  A   contratada   devera   disponibilizar   suporte   on-line,   via   telefone   fixo,   acesso   remoto
empresarial ou in loco,  sendo que quando este for solicitado in loco o mesmo devera ser feito no
prazo maximo de ate 48 horas,  cujas despesas de estadia e alimentaeao correrao inteiramente
por conta da licitante, sem qualquer Onus dos t6cnicos. A proponente devera manter urn escrit6rio
de suporte no Estado do Tocantins para atender a licitante. Manter site com publicagao de diarias
nos termos da Lei Federal  12.527/2011, no padrao URL com extensao ".gov.A/' com conjunto de
links   uteis   com   banco  de   dados  de   links   para   pagina   eletr6nicas  que   a   prefeitura  julgar
estrat6gicas.
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7.2.9 Manter as certid6es de Seguridade Social atualizada,  de acordo com a art.195,  pafagrafo
3o da Constituigao  Federal;

7.2.10 A contratada devefa efetuar treinamento aos usuarios do sistema, na sede da contratante,
disponibilizando ferramentas para tal, coma data show, slides, etc. Caso a contratante necessitar
de outros treinamentos especificos,  a contratante devera efetuar em  no maximo 72  (setenta e
duas) horas a contar da data de notificagao.
7.2.11  Responsabilizar-se-a  a  CONTRATADA  par todos  os  documentos  a  ela  entregues  pela
CONTRATANTE,  enquanto  permanecerem  sob  sua  guarda  para  a  consecucao  dos  servigos
pactuados,  respondendo  pelo  seu  mau  uso,  perda,  extravio  ou  inutilizagao,  salvo  comprovado
caso fortuito  ou  fonga  maior,  mesmo  se tal  ocorrer por aeao ou  omissao de seus  prepostos ou

quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
7.2.12   Caso  a  CONTRATANTE  venha  a   sofrer  qualquer  tipo  de  Onus  ou   penalizagao   por
COMPROVADA  omissao  ou falha  na  execueao dos  servigos  contratados tais  como:  falha  nos
Sistemas,  incompatibilidade  de  layout  com  Cadastro  do  Plano  de  Contas  Aplicado  ao  Setor
Ptlblico - PCASP TCEITO,  atraso nas  Remessas Sicap,  Pessoal e demais inconsistencias de
relat6rios  fornecidos,   a  CONTRATADA  se  compromete  a  fazer  o  pagamento  de  multas  e
encargos aplicados  aos ordenadores/controles internos/contador, junto aos 6rgaos  pertinentes,
bern como  responsabilizar-se  por ajuizar defesa nos casos supra  mencionados.  0  pagamento,

pela  CONTRATADA,  do  Onus  referido  nesta  Clausula  tera  validade  enquanto  as  contas  das
unidades gestoras estiverem sendo analisadas pelos 6rgaos externos de fiscalizagao, findando-
se ap6s consideradas aprovadas.
7.2.13 A contratada devefa disponibilizar acesso aos hist6ricos de todo o sistema por no minimo
02 (dois) anos,  caso seja rescindido o termo contratual.

CLAUSULA OITAVA -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
8.1  As despesas decorrentes da presente contrataeao, objeto deste contrato, correrao por conta
das seguintes dotag6es ongamentarias:

ORGAO:  12 -FUNDO MUNICIPAL DE  EDUCACAO  DE CARRASCO  BONITO
UNIDADE ORCAIVIENTARIA:  2001  -FUNDO MUNICIPAL DE  EDUCACAO DE CARRASCO
BONITO

a         £%i%LZo°t8e -Dt:geus:Egg§9°o%? 5:t¥oDs°s¥t,¥::'dpeAEepcEe=:sU_CpAe3!o°a jurid,ca

CLAuSULA NONA -DA RESCISAO
9.1    Este   contrato   podera   ser   rescindido   por   mdtuo   consentimento   entre   as   partes,   ou
unilateralmente  pela  CONTRATANTE  por medida  de  interesse  pdblico,  mediante  notificaeao  a
CONTRATADA,  ou na ocorr6ncia de qualquer das hip6teses,  previstas nos incisos I a Xll e Xvll
do   artigo   78   da   Lei   Federal   8.666/93,   ou   ainda,   judicialmente,   nos   termos   da   legislaeao
pertinente.

cLAusuLA DEcirviA -DA viNCuLACAO
10.10  presente  contrato  6  parte  integrante do  Processo  n° 30/2022,  Dispensa  de  Licitaeao  n°
23/2022.
10.2 Constituem  partes integrantes deste Contrato,  o Edital e respectivos anexos vinculados ao
processo especificado na clausula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA FISCALIZACAO

11.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA,  este contrato sera fiscalizado
pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito
-TO, designado Fiscal do Contrato.

Asslnadodefoma dlgbel per
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12.1  As partes submetem-se as normas das Leis 8.666/93,  cujos dispositivos fundamentafao a
solugao dos casos omissos,  do Processo Licitat6rio competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -D0 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
13.1.     0 prazo de vig6ncia do presente contrato e de 11  (Onze) meses a partir da assinatura do
termo contratual,  nao podendo ser prorrogada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO
14.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonjto -
TO,  com  exclusao  de  qualquer  outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  ddvidas  ou  controv6rsias
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (ties) vias de igual teor e
forma,   para  que  se  produzam  os  legais  efeitos  esperados,  juntamente  assinados  com  as
testemunhas,  abaixo nomeadas e identificadas.

MARIA NUBIA

COELHO DA COSTA

Assinado de forma dlgltal

por MARIA NUBIA COELHO
DA COSTA
SllvA:94721548168

SILVA:94721548168   Dados. 2o22.o3.1513:4o:og
-03'00'

MARIA NUBIA COELHO DA COSTA
SILVA

Sec. Mun. de Educagao
CONTRATANTE
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CARRASCO BONITOITO,  15 de margo de 2022.
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LEONARDO MOURA DE OLIVEIRA
CPF  N° 014.033.571-45

L M  DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CNPJ  N° 40.434.377/0001 -73

CONTRATADA
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