
CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

ESTADO DE GOIAS

CONTRAT0 N°. 005/2023

Contrato de Locacao de sistemas de informatica, que

::t:emsiac:i:bcrAmirffinrd%&S]te]rpmA°£SaELcei¥£6L6A93:
e,  de  outro, MEGASOFT INFORMATICA LTDA;
para  Locac5o  dos  Sistemas  de  software  de  gestao
pdblica, nas condic6es abaixo descritas:

DAS PARTES:

CoNTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO, pessoa de direito pfrolico, Estado de
Goids, com sede a Av. Nicolau Abrfro,175 -Centro -Catalao -Go, CNPJ:  00.833.492/0001-50,
doravante  denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr.  JAIR
HUMBERT0   DA   SILVA,   CPF:   590.763.801-04,   brasileiro,   Agente   Politico,   residente   e
domiciliado nesta cidade, e

CoNTRATADA: MEGASOFT INFORMATICA LTDA com sede  a Rua Apinag6s,  Qd.  I 17  Lts
24/26  -Santa  Genoveva  -Goiania  -Go  -CNPJ:  37.615.788/0001-50,  doravante  denominada
simplesmente    CONTRATADA,    neste    ato    representado   por   DANIEL   MARTINS    DE
OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,  inscrito  no  CPF  n° 061.069.511-87,  residente  e  domiciliado  em
Goiania-GO.

As     partes     retro     nomeadas     e     qualiflcadas,     doravante     denominadas,     simplesmente,
CONTRATANTE  e   CONTRATADA,  tern  entre  si,  justos  e  contratados  o  seguinte,   que
mutuamente  aceitan  e  outorgam,  mos  moldes  da  Lei  8.666,  de  21  de junho  de  1993,  a  qual
regulamenta o art.  37,  inciso XXI, de Constituicao Federal, instituindo normas para licitag6es e
contratos da Administracao Phblica e outras providencias, em especial os artigos 55,  58 a 61  da
referida   Lei,    que,   a   CONTRATADA,   em   virtude   do   presente   documento,   assume   a
responsabilidade   de   disponibilizar   a   totalidade   do   objeto   que   se   especifica   a   seguir   em
conformidade com todas as estipulag6es deste Contrato, a saber:

CONDIC6ES GERA|S                                                                                                   , i¢

1   -   ACEITACAo   E   suJElcAo   DAs   CONDICOES   GERAls   Do   pRESEr`ITE
CONTRATO:
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:::raes;`Cc°on££f&e£TGAe;aAS,"keEguJaAms8f:n[trNai°od#AC:',ac°AdeLi`£timcaosmd::::°armRauticA;js::::]s:Cddd°
117   Lts  24/26   -Santa   Genoveva  -Goiania  -Go   -CNPJ:   37.615.788/0001-50,   doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato rapresentado por DANIEL MARTINS DE
0LIVEIRA, brasileiro, casado,  inscrito no CPF n° 061.069.511 -87, residente e domiciliado em
Goiania-GO, e a CONTRATANTE, CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO, pessoa de direito
priblico,  Estado  de Goias,  com sede a Av.  Nicolau Abr5o,175  -Centro -Catal5o  -Go,  CNPJ:
00.833.492/0001-50,    doravante    denominado    simplesmente    CONTRATANTE,    neste    ato
representado pelo Sr. JAIR HUMBERT0 DA SILVA, CPF:  590.763.801-04, brasileiro, Agente
Politico, residente e domiciliado nesta cidade,

2 -DO OBJET0 E SEUS ELEMENTOS CARACTERfsTICOS:

0 objeto do presente Contrato 6 Locaeao dos Sistemas de lnformatica (software de gestao ptiblica)
locados pela contratante mos m6dulos abalxo relacionados:

4   Modulo Megasoft contabilidade
¢   M6dulo Megasoft Recursos Humanos
a   M6dulo Megasoft Compras
¢   M6dulo Megasoft Portal da Transparencia

M6dulo: Megasoft Contabilidade

0 M6dulo Contabitidade 6 composto por Sistemas, s5o eles: PPA/LDO/Orqamento,
Balancete, Tesouraria, patrim6nio e Balanap Geral.

Sistema de PPA/LDO/Orcamento

0 Sistema de PPA, LDO e LOA 6 composto pelos dados de receita, despesa e Plano
Pluri Anual, emitindo os anexos do Piano Pluri Anual, da Lei de Diretrizes Oxpamentalia e
da Lei Orqamentdria anual conforme estabelecido pela Lei 4.320/64 e anexos especificos
dos   drgaos   de   fiscalizacao,   ben   como   os   anexos   de   Metas   Fiscais   da   Lei   de
Responsabilidade  Fiscal,  conforme  estabelecido  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,
Geracao dos arquivos para os Tribunais e grificos estatisticos.

Recursus
I    Elaboracao do PPA
a    Elaboragao da LDO
I    Elaboragao de orcamento programa
I    Vinculac5o de Receitas com recursos especificos
I    Vincula9ao de Despesas com controle de gastos
•    Anexos de Metas e Riscos Fiscais

:   a:r[as;g: €: i:o°iaance6Xe°sspeaxrfa8bdr°gsa::I:,::;iizadores
c]    Graficos de distribuieao da receita/despesa
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•     Sistema Megasoft BaLancete

0  m6dulo  Balancete  6  composto  pelo  controle  oreamentino  mensal,  atrav6s  de
empenhos, alterag6es de saldo e receitas, verificando limites de gastos tanto ongamentdrio
como  de  aplicacao  da  arrecadacao.  Possui  urn  controle  contat]il  mensal  com  gera9ao
automatica de lancamentos contabeis, controlando as contas e emitindo os livros diario e
razfro  e balancetes  cont5beis.  Controle  da despesa atravds  de  liquidap6es  e pagamentos,
controlando os respectivos saldos por liquidaqao e fomecedor. Emiss5o de todos os anexos
exigidos   por   lei   tantos   mos   quadros   mensais   como   nun   Relat6rios   de   Execuc5o
Oxpamentaria e Gest5o Fiscal, hem como suas respectivas publicac6es na internet. Gerac5o
de Arquivos para os Tribunais, SEFIP, INSS, DIRF.

Recursos
c]    Empenhos, Liquidap6es e pagamentos de despesas
D    Cieditos adicionais
c]    Controle de receitas, tanto extra como orcamentdrias
•    Livros contabeis como didrio e razao
D    Controle e emiss5o de todos os quadros exigidos pelos 6rgaos de fiscalizagao
•    Geraq5o de arquivos para os 6rgaos de fiscalizagfro
c]    Gerac5o de arquivos para pagamentos bancarios e outros
I    Geraqao e publicapao dos relat6rius da LRF

•     Sistema MeQasoft Tesouraria

0  Sistema de Tesouraria fez urn controle  de contas  a pagan do 6ngfro  de forma a
facilitar   o   controle   do   endividamento   do   municipio   resguardando   o   gestor   das
responsabilidades  impostas  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  faz  ainda  urn controle
completo   de   conta   corrente   com  emissao   de   extratos   diarios,   relat6rios   de   saldos,
conciliag5o bancaria e impress fro de cheques e c6pias de cheque.

Recursos
I    Controle de saldos e Extratos
I    Emissao de cheques e c6pias de cheques
c]    Emissao de concilia¢6es bancalias
D    Emissao de recibos
•    Controle de contas apagar
I    Transferfencias entre contas
q    Controle de Gastos por secretarias

•     Sistema Megasoft patrim6nio

0 Sistema de Patrim6nio faz urn controle conTpleto dos bens patrimoniais do 6rgfo,
inventariando os bens m6veis, im6veis, de natureza industrial e de uso comum, ben como
as ae6es e titulos adquiridos pelo drgao. Controla a localizaq;5o de cada bern definindo seu
guardifro e emitindo os respectivos  termos de responsabilidade.  Permite transfer6ncia de
localidades dos bens e a movimentac5o financeira, fazendo uma integraeao completa com
a contabilidade.
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Recursos
a    Controle de bens, classificapao de bens
t]    Controle do patrim6nio Existente
I    Movimentac5o de patrim6nio entre departamentos
a    Movimentacao de patrim6nio com controle de responsaveis
D    Controle de alterap6es (Reavaliaq;5o, Incorporac5o, Inscrigao, Baixas Residuais,

Alienagiv)

Sistelna Meqasoft Balanco Gera]

0  m6dulo  de  Balanap  Geral  faz  o  feehamento  anual  ou  mensal  das  contas  de
municipio  emitindo  todos  os  anexos  e  quadros  exigidos  pela lei  4.320,  consolidando os
drg5os  da  administraqao  direta e  indireta  ou  individualizados,  geraqfo  de  arquivos  para
Tribunais e publicaq6es na Internet.

Recursus
•    Fechamento Automatico
c]    Emissao de todus os anexos exigidos por lei
D    Gerag5o e publicapao dos resultados
H    Fechamento mensal ou anual de todos us relat6rios

M6dulo: Megasoft Recursos Hulnanus

0   M6dulo   Megasoft   Recursos   Humanos   abrange   os   sistemas   de   folha   de
pagamento, Dossie e previdencia social, que sao descritos abaixo.

•     Sistema Megasoft Folha de paqumento

0  Sistema  de  Folha  de  Pagamento  possibilita  o  calculo  de  todos  os  eventos
necessarios a confeccao da folha de pagamento do 6ngao, ben como disponibiliza a geracao
de remessas para pagamento em todos os bancos que tiverem convenio com o 6rgao, possui
ainda urn integracao completa com a contabilidade, podendo ser gerados automaticamente
seus  empenhos,  liquidac6es  e  ordens  de  pagamentos.  0  quadro  de  pessoal  pode  ser
configurado para que haja progressao horizontal e vertical de acordo com o estatuto.

Recursos
q    Cargos com controle efetivo
u    Interap5o com bancos ¢agamento via Layout)
a    F6rias
D    Rescisfo
I    Financeiro por funcionirio
a    Interagiv com 6rgfos de auditoria ITCM, TCE)

•     Sistema Megasoft Dossie
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0  Sistema de  Dossie possibilita registrar toda a vida funcional  de cada servidor,
registrando automaticamente as ferias, licengas, promog6es e ainda fica possivel lan9ar a

qualiflcac5o de cada servidor, os cursos que ele fez, experi6ncias profissionais anteriores,
e mais uma s6rie de informag6es importantes.

c]    Cargos com controle efetivo
a    Qualificaq5o funcional
D    Rais -Relaq;fro Anual de lnfomac6es sociais
D    Caged -Cadastro Geral de Erxpregados e Desempregados
a    F6rias
a    Dependentes
a    Rescisfro
tJ  Conc-
D    Pasap -Programa de Formacao do Patrim6nio do Servidor Piiblico
I    Curriculo v\tae

•     Sistema Megasoft previdencia social

0 Sistema de Previdencia Social tern a finalidade de praparar e organizar os dados
dos  servideres  para  atender  tanto  ao  Regime  Geral  de  Previdchcia  (INSS)  atrav6s  da
gera9ao dos dados para a SEFIP, MANAD e outros exigidos pelo INSS, cono ao Regime
Pr6prio de Previdencia (RPPS) atravds de geracao de dados para calculo atuarial e outras
informa¢6es. i capaz tamb6m de calcular o valor das reteng6es dos servidores dentro dos
limites estabelecidos e gerar a guia de recolhimento da parte patronal e dos servidores.

Recursos
I    Sefip   -   Sistema   Empresa   de   Recolhimento   do   FGTS   e   informaq6es   a

Previdchcia Municipais
•    Manad -Arquivos de auditoria do lNSS
•    Dados para cilculos Atuariais
•    Ipasgo -  Instituto  de  Previd6ncia  e Assistencia  dos  Servidores  do  Estado  de

Goids
•    Pasep -Programa de Formacao do Patrim6nio do Servidor Pilblico

M6dulo: Megasolt Gest5o de ComDras

0  M6dulo  Megasoft  Gest5o  de  Compras  6  composto  dos  Sistemas  de  Compras,
Licitac5o, Pregfro, Almoxarifado e Frota.

•     Sistema Me!asoft de comDras

0  Sistema Megasoft  Compras  constitui  como  principal  objetivo,  o  controle  de
compras   efedvadas   e  requisig6es   emitidas  pelos   setores,   na  aquisiq5o   de  materials
destinados ao consumo do 6rgao. Ben como, o controle de servigos e contrata9ao de obras.

Recursos
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D    Manutencao de Requisic5o de compras
D    Manutengiv de fomecedores
a    Ordens de fomecimento (OF s)
c]    Manutencao de obras por requisic5es de compras
I    Manutenqao de contratos

•     Sistema de Megasoft Licitac6es
0 Sistema Megasoft Licitaq5o tern como objetivo elaborar todas as etapas exigidas

por lei no controle de licitap6es phblica, observando limites e informag6es pertinentes  a
geracao  de  propostas   a  fomecedores,   contemplando  assim,  urn  controle  exato   das
apurac6es de pregos e condic6es favoriveis ao gasto do poder pdblico municipal.

Recursus
I    Dados sobre processos
D    Manutenqao de Membros e comiss6es de licitae5o
.    Editais
c]    Geraeao de propostas a fomecedores
I    Recihos de propostas
D    Mapas de apuragiv
D    Atas de Julgamento
D    Termo de homologagao
I    Manutengao de preg6es

•     Sistema de Megasoft pregao

0  Sistema Megasoft  Preg5o  e  baseado  na lei  de  licitaq5o  e  na  lei  de  Preg5o.  0
objetivo do Megasoft Pregfro 6 elaborar uma licitacao na modalidade preg5o, em todas as
suas fases, credenciamento, competitiva, habilitagao e encerramento.

Recursus
t]    Dados sobre processos
I    Definicfro dos lotes
I    Classificacfro de propostas
I    Rodadas de Negociac5o
D     Habilita9ao
q    Negociagiv direta

•    Sistema Mef!asoftAlmoxarifado

0  Sistema  Megasoft  Almoxarifado  tern  como  objetivo  controlar  a  entrada  de
mercadorias e saida aos seus respectivos setores, ben como o controle de estoques e gastos
por setores envolvidos na distribuigao.

Reoursus
•    Entradas para mercadorias
D     Saldas para mercadorias
D    Manutenc5o de Entradas e saldas por secretarias                                        /. 6
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•     Sistema Megasoft Frota

0  Sistema Megasoft Frota ten coma  objetivo controlar os gastos com veiculos e
maquinas hem como o controle de viagens e consumo destes. Este Sistema possui recursos
especiais em relaqao ao controle de viagens, controle de garantias de pegas e serviaps, bern
como, o controle de seguros particular da frota.

Recursus
a    Manutengao de veiculos e maquinas
a    Entradas para pegas e servigos e suas garantias
.    Seguros
D    Viagens
D    Responsaveis pelo veiculo/maquina
D    Licenciamento

Mddulo Megasoft Portal da Transparencia

0 Portal da Transpar6ncia e uma exigencia da Lei 131/2009 de 27 de maio de 2009, que detemina
a disponibilizag5o, em tempo real, de informag5es pormenorizadas sobre a execngao orgamentalia
e financeira da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. A lei supra citada entrou
em vigor para municipios com mais de cem nil habitantes a partir de 28 de maio de 2010 e para
municipios maiores que cinquenta mil habitantes a partir de 28 de maio de 2011  e para os demais
municipios a partir de 28 de maio de 2013, sendo assim a partir de 2013 todos os municipios estao
obrigados a observar o que regulamenta esta lei.
Com  o  objetivo  de  auxiliar  os  municipios  a  cumprirem  este  ditame  legal,  a  MEGASOFT

desenvolveu  o  Portal  da Transparencia,  onde  todas  as publicag6es  exigidas pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal e Lei 131/2009 ser5o aglutinados, dando ao municipio uma tranquilidade
e  seguran9a  com  respeito  aos  dados  publicados  uma  vez  que  isto  sera  feito  automaticamente
atrav6s do Sistema de Administrac5o Pdblica MEGAADM.
0 Portal da Transparencia 6 composto pelos seguintes recursos:

•     Despesas e Receitas orgamenfarias
•     Empenhos
•     Liquidac6es
•     Ordem de pagamento
•     Relat6rios Resumidos de Execng5o 0ngamentaria

•     Relat6rios de Gest5o Fiscal

•     Relat6rios de Riscos Fiscais

•     Relat6rios de Metas Fiscais

•     Relat6rios de Instrumentos de planejamento
•     Relatorios de Balango Geral

•     Outros relat6rios que venhan a ser determinados pela STN ou Tribunais

Beneficios
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•     Publicap6es automaticas dos dados

•     Seguranca e tempestividade das publicac6es

•     Transparencia das ag6es do govemo a populacao

Estao inc[uidos na suporte e treinamento dos Sistemas descritos acima, os servigos de implantagao,
orientac5o e treinamento dos mesmos, segundo o disposto neste contrato.

3 -I)A VIGENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA:

0 presente contrato estara em vigor na data de assinatura, e cessara seus efeitos no dia 03 (tres) de
julho de 2023, podendo ser aditado, prorrogado, bern como sofrer os devidos reajustes econ6micos
segundo o indice IGPM, tudo segundo a Lei 8.666/93.

As   despesas   decorrentes   do   presente   contrato   serao   empenhadas   a   cargo   da   dotac5o:
02.01.01.031.1001.4.001.3.3.90.39, prevista no orcanento da Camara Municipal de Catalao, para
o exercicio de 2023.

4 -DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA:

4.I   -Fomecer  a  CONTRAIANTE  tldas  as  informac6es  sobre  as  especificac6es  t6cnicas
necessarias  dos  sistemas  locados,  bern  como  sobre  as  condic6es  dos  equipamentos  e  pessoal
necessalios  para  a  implantagao  e  treinamentos  dos  sistemas  locadus  por  forca  do  presente
iustrunento e de suas solicitac6es de servicos atinentes ao mesmo.

42  - Para  os  fins  deste  contrato,  a  CONTRAIADA somente  6  responsAvel pela implantagiv,
suporte  e  treinamerito  atinentes  aos  sistemas  de  informatica  elencados  na  Clausula  2,   n5o
responsabilizando  pelo  suporte  e  treinamento  de  quaisquer outros  sistemas,  sejam piiblicos  ou
privados, uti lizados pela CONTRATANTE.

4.3  -Garantir a CONTRATANTE as  implanta96es das atualizag6es determinadas pela empresa
que loca os sistemas.

4.4 -Atender a CONTRATANTE de forma inediata, para dirimir dividas sobre as funcionalidades
dos  sistemas  e  quaisquer  orientaq6es  sobre  os  mesmos,  de  segunda  a  quinta,  das  O8hoomin  a
12hoomin e das  14hoomin a l8hoomin, e na sexta-feira, das O8hoomin a 12hoomin e 14hoomin a
17hoomin, atravds de suporte telefonico, n°. (062) 3412-5000.

4.5  -A CONTRATADA n5o  estafa  obrigada  a  disponibilizar,  configurar  ou  fomecer  qualquer
suporte ou treinamento do sistema ou de servico que n5o esteja estabelecido no objeto do presente
Contrato de Lcoa9ao.

4.6 -A CONTRATADA n5o se responsabiliza por danos ou interrupc6es causados por vinis, falta
de energia el6trica, falbas de seguranca no sistema de rede da CONTRATANTE, rna utilizapac dos
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sistemas locados, ou, ainda, qualquer fator extemo que venha prejudicar o suporte e treinamento
fomecido para os sistemas locados.

4.7   -  Para   a   instalaq;5o,   a   CONTRAIADA  disponfoilizara  uma   equipe   para   instalapao   e
configurae5o  do  sistema  nos  equipamentos  (microcomputaderes  e  servidores)  pertencentes  a
Piefeitun.

4.8 - Sera oferecido periodicamente urn treinamento pela CONTRATADA,  para a utilizacfo do
sistema,  hem  como  de  suas  atualiza96es,  na  sede  da  mesma,  para  cada  urn  dos  m6dulos  dos
sistemas de informatica elencados na Clalisula 2, com o objetivo de elucidar dul/idas e deixar mais
produtivo e seguro a utilizapao dos Sistemas.

5 -CLAUSULA OUINTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obrigarse a:

5 . I  -Comunicar formalmente a CONTRATADA, em caso de necessidade de ampliaq;ao, reducao
ou alteragao do objeto deste CONTRAro, para que sejam analisadas pela CONTRAIADA.

52   -  Utilizar  o   suporte   e   treinamento   dos   sistemas   locados,   objeto   deste   CONTRAro,
exclusivamente  para  os  fins  a  que  se  destinam,  n5o  lhe  sendo  permitido  repassar  ou  ceder  a
terceiros,  a  qualquer  titulo,  os  treinamentos  e  suportes  objeto  deste  contrato.  Para  os  fins  da
presente clausula, nao  sera cousiderada transfer6ncia, repasse ou cess5o, a utilizacao do suporte
ppor qualquer terceiro  que,  sob  a  responsabilidade  da CONTRATANTE  e  em  conexfro  com  sua
atividade-fim, utilize-se do servico disponibilizado;

5.3 -Assumir integralmente, sem solidariedade da CONTRAIADA, seja a que titulo for, toda a
responsabilidade pelos dados e informag6es inseridos no sistema e/ou repassados a terceiros, ou a
6rgaos pdblicos fiscalizadores;

5 .4 -Ter, com exclusiva responsabhidade e Onus, todas as configurac6es e especificac5es t6cnicas
necessarias  ac  born funcionainento  do  suporte  e  treinanento  dos  sistemas  locados,  bern como
pessoal capacitado para o manuseio dos sistemas atravds dos servicos de suporte e treinanento;

5.5 -Nao instalar softwares que possam interferir no suporte e treinamento dos sistemas locados,
ben como garandr a perfeita seguranca dos mesmos, evitando que 'hackers' invadam os programas
e outros problemas.

5 .6 -Efetuar o pagamento pontual das mensalidades, conforme previstas nestas Condic5es Gerais,
sob pena de nao serem repassados as informac6es mensais e atualizac6es dos sistemas e programas
locados.

5 .7 -Manter seus dedos cadastrais atualizados junto a CONTRATADA no que se refere a qunlquer
mudanca no endereco para os quais dever5o ser enviados os boletos de pagamento, bern como de
alterac6es de telefones, e-mails ou nome da pessoa de contato. Essas alteraq6es deverao ser feitas
dlretamente atravds do Suporte da CONTRATADA, ou solicitadas atravds de correspond6ncia por
escrito, via fax ou colTeio.
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5 .7.1 -Comunicap6es e informac6es enviadas a enderegos n5o atualizados pela Contratante serao
cousideradas como entregues.

5.8  -  0  uso  do  suporte  e  treinamento  dos  sistemas  locados  pela  CONTRAIANTE,  e/ou por
qualquer outro usuario, sera de responsabilidade da CONTRATANTE, estando a mesma sujeita a
todas as leis e regulamentac6es que se aplicarem.

Caso a CONTRAIADA seja acionada, judicial ou extrajudicialmente, pela utilizaq5o indevida do
objeto  da preserlte  contratagiv,  a CONTRATANTE  se compromete  a assumir todos os custos e
encargos que se produzam para a defesa dos direitos da CONTRATADA, bern como a indenizar a
mesma pelos danos e prejuizos ocasionados por este motivo.

6 -CUSTOS` VIGENCIA E CORRECAO MONETARIA

6.1 -A CONTRATANTE pagara para a CONTRAIADA, pelos serviaps objeto deste contrato, o
valor mensal de RS  I.538,00 (Urn mil quinhentos e trinta e oito reais), perfazendo este contrato o
valor total  de  R$  9.228,00  (Nove mil duzentos  e vinte e  oito  reais),  sendo  que  os pagamentos
mensais ocorTerfo no ultimo dia util de cada mss.

6.2 -A CONTRATANTE incorrefa imediatamente em mora ao inadimplir com quaisqu,er valores
ou parcelas  devidas para a CONTRATADA,  o que ocorrerd independentemente de notificag5o
jirdicial ou extrajudicial.

6.3 -0 nao pagamento de qualquer parcela devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA,
restafa prejudicado o fomecimento de quaisquer informap5es mensais, suporte e treinanento sobre
os sistemas locados.

6.4  -  Pelo  atraso  no  pagamento  de  qualquer  parcela,  a  CONTRATADA  podera  exigir  da
CONTRAI`ANTE as importincias eventualmente devidas e nao pagas com incideneia de juros de
mora pela taxa praticada pelo mercado financeiro.

6.5 ~ Os valores, de outra parte, poderao ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial
equilforio  econ6mico-financeiro  em  caso  de  elevap5o  desmedida  dos  insumos  necessarios  a
prestagao  dos  servigos  locados  ou em caso de  adocao de regime tributario diverso  do que vein
sendo praticado. 0 indice adotado para reajuste 6 o IGPM.

6.5.1  -Por critcho  dnico  e  exclusivo  da cONTRAI`ADA,  tais redyustes  poderao  deixar de  ser
aplicados.

6.6 -Estao incluidos no preco todos os impostos e taxas ATUALMEr`rrE incidentes diretamente
na locacao dos sistemas, exceto os custos de deslocamentos.

7 -VIGENCIA. RESCISAO CONTRATUAL E MUI.TA,

7.1 -0 Contrato vigorara inicialmente pelo periodo estipulado na clausula 3.
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7.2 -Sem prejuizo das demais hip6teses
ser rescindida por qualquer das  Partes,  independente  de notificapao  ou  intexpelapao I.udi6ial  ou
extrajudicial, nas seguintes hip6teses:

•     Decorrido  o  periodo  inicial,  a  qualquer tempo,  total  ou parcialmente,  imotivadamente,
mediante notifica9ao por escrito a outra parte com 30(trinta) dias de antecedencia, o que
deverd    ser    feito,    se    desejada    pelo    CONTRATANTE,    atravds    de    Suporte    da
CONTRATADA;

•     Qualquer das partes deixarem de cumprir as obriga96es estipuladas neste instrunento;
•     Inadimplencia   contratual   imputavel   a  uma   das   partes,   de   qualquer  das   obrigac6es

avengadas;
•     Transferencia ou cessao de direitus e/ou obrigap6es relacionadas ao presente contrato, selm

pr6via anuchcia da outra parte;
•     De  comum  acordo,  sem  que  para  isso  qualquer  das  partes  tenha  dado  causa,  ou  por

imposic5o de disposi¢6es legais ou normativas, e;
•     Este contrato cousiderar-se-a automaticamente rescindido por inadixplemento contratual,

obrigando-se a parte infratora ao pagamento de multa igual a dois por cento do seu valor,
sem prejuizo de outras sanq6es.

7.3  - Em qualquer hip6tese  de  extinc5o  do  Contrato,  ressalva-se  o direito das partes  a pleitear
indenizacaoporperdasedanoseventualmenteverificados,bemcomoodireitodaCONTRAIADA
ao  rceebimento  de  quantias  devidas  e  nao  pagas  pela  CONTRATANTE,  incluindorse  nessas
quantias devidas eventual multa rescis6ria a ser calculada.
i- DA CONFID.ENCIAI-IDADE DAS INFORMACOES

8.1-AsPartescomprometem-seamantertotalsigiloeconfidencialidadeemrelapaioaquaisquer
dados,informac6es,correspondchciasedocumentosquevenhamaserfomecidospelaoutraparte
ou que tenha acesso  em razao do presente Contrato. As partes  ainda se  comprometem a manter
total sigilo  sobre informa96es relacionadas ao desempenho,  funcionamento  ou acesso aos dados
armazenados mos sistemas locados pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

8.2 -A presente clausula de confidencialidade chriga as partes, seus sucessores a qualquer titulo,
coligadas, controladoras, controladas e/ou fomecedores, bern como sous respectivos funciondrius,
prepostos e administradores.

8.3 -As  disposig6es desta Clausula deverao permanecer em vigor rnesmo ap6s o termino deste
instrumento.

8.4  -As  informac6es  confidenciais  poderao  ser  reveladas  exclusivamente  eni  atendimento  a
determina96es  de  ordem judicial,  sod pena de responder a parte reveladora por perdas  e  danos
decorrentes do descumprimento do disposto neste item.

9 -DO SUPORTE:

0  atendimento  a  ser  efetuado  pela  CONTRATADA  a  CONTRATANTE,  sera  na  seguinte
disposi9fo:

previstas neste instrumento, a presente contratagao podera
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•     De forma imediata, para dirimir dividas sobre as funcionalidades dos sistemas e quaisquer
orientac6es  sobre  os  mesmos,  de  segunda  a  quinta,  das  O8hoomin  a  12hoomin  e  das
14hoomin   a   l8hoomin,   e  na   sexta-feira,   das   O8hoomin   a   12hoomin   e   14hoomin   a
17hoomin, atraves do suporte telefonico, n°(062) 3412-5000.

•     O treinanento de novos m6dulos se clara na sede da CONTRATADA, atraves de solicitagao
de  servico por escrito,  assinado pelo  gestor, direcionado a CONTRATADA no endere9o
constante no preambulo do presente contrato, com comprovapao de entrega registrada, que
sera  atendida no  prazo  de  ate  5  (cinco)  dias  dteis  a  contar  do  recebimento  da  referida
solicitap5o.

Ap6s o atendimento, sera emitido urn documento pela CONTRATADA (duas vias), descrevendo
as atividades desempenhadas, com assinatura do t6cnico, do servidor que obteve as orienta96es e
do gestor (ou do chefe imediato do servidor).

io -cADASTRAImNTo DE usuARlo E uTmzACAo Dos srsTEMAs_

10. I -Para utilizacao dos servi9os de suporte e treinamento e do sistema locado, a CONTRATADA
repassara a CONTRAI`ANTE, o "login" ("None do Usuario") e a Senha no ato da assinatura do
Contrato  de  Suporte  e  Treinamento,  que  serao  sua  identificapao junto  a  CONTRATADA  e  a
empresa  que  loca  os  sistemas  de  infomatica,  para  acesso  ao  site  da  mesma,  onde  havera  as
informag6es que ser5o fomecidas mensalmente para a utilizac5o dos sistemas.

10.i.1  -0  login,  a  Senha  e  as  infomap5es  mensais,  serao  fomecidos  a  CONTRATADA pela
empresa que loca os sistemas de informatica.

10. I .2 -A CONTRATADA n5o se responsabiliza pelo nfro fomecimento do  login, a Senha e as
infomag6es mensais por parte da empresa que loca os sistemas de infomatica.

10.2 -A CONTRATANTE compromete-se a solicitar imediatamente a alterap5o do "1ogin" e da
senha, junto a CONTRATADA, sempre que suspeitar de extravio, perda ou roubo das mesmas.

10.3  -A  CONTRATANTE  responderd  pelos  prejuizos  decorrentes  da  eventual  utilizag5o  das
Senhas por terceiros. A CONTRATADA nao se responsabilizara por quaisquer danos decorrentes
de tais fatos, enquanto n5o for informada pela CONTRATANTE sobre o extravio, perda ou roubo
das senhas de acesso.

10.4-ACONTRATADAn5oseresponsabilizaraporalterag6esdeConteddofeitasnosprogramas
que preste suporte e treinamento.

10.5  -E  da  CONTRATANTE  a  total  responsabilidade  pelo  contetido  de  dados  e  informac6es
inseridos mos sistemas, e ainda pela legalidade dos softwares instalados, arcando de todas as formas
com as consequencias pela utilizagao de softwares sem a devida licenga.

10.6  -As  informa96es  mensais  mencionadas  no  item  10.I  e  10.I.1  da  presente  Clausula,  ser5o
repassadas a CONTRATANTE ap6s os pagamentos das mensalidades do presente contrato.
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10.6.1  -A CONTRATADA nao se responsabiliza pela falta do repasse das infomag6es mensais
ppela empresa que loca os sistemas de informatica.

10.7  -Temos  que  as  informag6es  a  serem  repassadas  mensalmente  para  a  CONTRATANTE
atravds do site da empresa que loca os sistemas, mencionadas no t6pico  10. I da presente Clausula.,
englobam os c6digos de acesso mensal e a situapao financeira da CONTRATANTE.

11 -DAS DISPOSIC6ES GERAIS.

11.I  -A  CONTRAIADA reserva-se  no  direito  de  implantar  vers6es  atualizadas  dos  sistemas
locados, hem como  de substitui-los,  conforme determina¢o/solicitaefro  da empresa que loca os
sistemas   de   informatica,  reservando-se  alnda,  no  direito   de   n5o   fomecer  qualquer  tipo  de
atendimento/supolte ds vers6es anteriores/antigas ;

11.2 -Eventuais solicitac6es de amplia95o, reduq5o, raprogramac5o e/ou alterapao(6es) feitas pelo
CONTRATANTE, deverao ser repassadas a empresa que loca os sistemas.

11.3 ~ As relac6es entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE devefao ser sempre pelo Suporte
da CONTRATADA. As rela96es contratuais somente por temus aditivos escritos.

I I.4 -Nao constitui novacao nem aplica aceitac5o, renincia ou consentimento, qualquer tolerancia
por uma das partes quanto a infrogao pela outra parts de clausulas ou condig6es previstas neste
contrato;

11.5 -Sendo a CONTRATADA compelida a participar de qualquer processo judicial relacionado
a este  CONTRAro,  fica  a CONTRAIANTE  obrigada a ressarcir a mesma dos  Onus  legais  e
financeiros em que ela incorrer.

I 1.6 -A CONTRATADA hao se responsabiliza por eventuais  falhas,  atrasos ou interrupc6es no
funcionamento do sistema, decorrentes de caso fortuito ou motivos de forga maior, de limitap6es
impostas por parte do Poder Pilblico e/ou da atuap5o de operadores de serviqo interconectadas a
rrede da CONTRATANTE, ou, ainda, por rna utilizac5o dos sistemas locados, ou por qualquer outro
fato alheio a CONTRATADA.

11.7  -i  de  inteira  e  total  responsabilidade  da  CONTRAI`ANTE  qualquer  informac5o  ou  uso
inadequado   que   venha   a  prejudicar  terceiros,   inclusive  por  direitos   que   dizem  respeito   a
propriedade intelectual, respondendo pelo dano a que der causa.

I I.8 -Por expresso acordo entre as partes, este contrato sera regido pelas leis brasileiras e toda e
qualquer alteracao que vier a ocorrer na legislae5o pertinente tera imediata e integral aplica¢,o ao
presente  iustrumento,  seja quanto ao objeto deste contrato, sq.a quanto a eventuais reflexos que
dai decorram.

11.9 -Nenhuma das Partes sera responsavel pelo rfeo cunprimento das obrigac5es contraidas no
Contrato quando o descumprimento decorrer de forca maior ou caso fortuito, confome disposto
no artigo 393 do C6digo Civil Brasileiro.
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1 1 , 10 ~ Em qualquer hip6tese de interrupgfo ou suspensao dos servigos de suporte ou treinamento
dos sistemas de informatica, objeto do presente contrato, o prazo contratual nao sera prorrogado
ou estendido.

11.11   -A  declaragao  de  nulidade  ou  invalidade,  por  sentenca judicial  ou  laudo  arditral,  de
quaisquer das clalisulas contidas neste contrato ou na solicitacfro de servicos, n5o afetari a validade
e eficdeia das clausulas que n5o tenham sido afetadas por dita nulidade ou invalidez. No caso de
declaracao de nulidade ou invalidade de qualquer clinsula, as partes negociar5o a substituigfro ou
modificac5o das clausulas que tiverem sido declaradas nulas ou decretadas anuladas.

11.12  -A  CONTRAI`ADA  reconhece  os   direitos   da  Administra9ao,   em  caso   de   rescisa,o
edministrativa prevista no alt. 77 da Lei 8.666/93.

12 -DAS DISPOSICOES FINAIS

Tbda a  infraestrutura,  tais  como:  hardware,  sistemas operacionais,  estrutura de rede, operadores
com   conhecimentos   bdsicos   em   informitica,   entre   outros,   serao   de   inteira   e   exclusiva
responsabilidade e Onus da CONTRATANTE.

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se no  fomecimento  do suporte e treinamento dos
sistemas de informatica elencados na clausula 2, conforme especificado no objeto do contrato.

i3 -Iro roRo

Para o fim de dirimir as ddvidas que surgirem eventualmente da execucao do presente Contrato,
com renthcia expressa a qualquer outro, por mais privil6gio que seja fica eleito o foro da Comarca
de Catalao - GO.

E por estarem assim, justos e contratados, mandaram lavrar o Contrato de suporte e treinamento
de sistemas de informatica, e imprimir em processamento eletr6nico de dados o presente contrato
em duas vias de igual teor e para o mesmo flm, que assinam todas as laudas, juntamente com duas
testemunhas civilmente capazes.

Catalao, 02 de janeiro de 2023.

1EMRJ3A
DA SILVA

NICIPAL
CONTRATANTE -

M EGASO FT                              #EstnAasd3£e,{°FromRaMdAgTj,t:|P° r

lNFORMATICA                           LTDA:37615788oool 5o

LTDA:376157880001,5o%a3qooo:2023.01.0209:26:57

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
MEGASOFT INFORMATICA LTDA

- CONTRATADA -
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Testemunhas:
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