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GOVT| CONEXÃO & SOLUçÃO ETRELT ME
CNPJ : 04.568.900/000í-90
NIRE: 15200892609

BALANçO PATRTMONIAL ENCERRADO EM 3í.í2.20í6
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA:05171699000176

Assinado de forma digitalpor MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DOPARA:05171699000176

ATIVO

PASSIVO
PASSIVO CIRCUIÁNTE

ATIVO CIICUTANÍE
DISPONIBILIDADE
Caixa e Bancos

Estoquês Materiais
Total do Ativo Circulante

L27.874,59

Fornecedores
13,396,87 :ontas a Pagar
260.38L,42 §erviços aPagar de Terceiros
273.778,29 rotel do Passlvo Clrculante

20.s97,30
9.605,28
158.017,17

rÍOUrpO
CAPITALS(rchL
PATRTMÔNLO

IMOBILIZADO
Máquinas e Equipamentos
(-) Depreciação Acumulada

100.000,o0

76.067,L8 Capital Subscrito
-8.227,89

83.600,41

Resultado do Exercício

Total do Ativo Não Circulante

TOTAL

183.600,41

67.839,29 Íotal do Patrlmônio LÍquido

341.617,58

TOTAT

341.617,58

Marituba (PA), 24 de Íevereiro de

7

Declaramos sob as penas da Lei que as inÍormações aqui contidas são verdadeiras e nos
responsabilizamos por elas;
As inÍormações foram extraídas das folhas ne 1 e 10 do Livro Diário ne 03 registrado na Junta
Comercialdo Estado do Pará sob o número 17t0O2229-3 em
,t
A Sociedade não possuiConselho

Ogt}gtzQl7.
Fiscalinstalado;
-./
indeoendente.

W

-n'y'

VALTEH ANTONIO SOUZA §AMPAIO
Técnlco em Contabllldade

cRc/PA 006479-0
CPF n! 235.587.172-87

CPF

no

I

281.774.952-91

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em2410312017
Arquivamento 2000051 3032 oe 2410312017 Protocolo 1 70081 095 de 2210312017
Nome da empresa GovTl coNEXÃo E soluÇÃo EIRELI ME NIRE 15600172743
Este documento pode ser verifi cado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.

Chancela 3267 4815657 952

29t0312017

l-i

u)

gr\- -'6\
ftO,; l-;

cowr colexÃo a soluÇÃo

etr;

HRELT ME

CNPJ : 04.568.900/000í -90
NIRE: 15200892609

Demonstração de Resultado em 31.12.2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Rs 426.461,14

REcEtrA ruÃo openectoruel
REcEtrA oPERActoNAr- líeutoe

RS 426.46t,1.4

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

Rs 426.461,14

(,

Rs 342.860,73
Rs 2s3.s62,9s

Rs

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Adminlstrativas

n$
ns

Despesas Comerciais
REsULTADo

t-Íeutoo oprnactoNAl No penÍooo

426.461,14

89.297,78
83.600,41

Marituba (PA),24 de Íevereiro de 2017
Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos
responsabilizamos por elas;
As inÍormações Íoram extraÍdas das folhas ne 1 e 10 do Livro Diário ne 03 registrado na Junta
Comercial do Estado do Pará sob o número 171O02229-3 em Ogl03l2017. A Sociedade náo possuiConselho Fiscal instalado;
auditoria independente.

ANTONIO SOUZA SAMPAIO
Tácnico em Contâbilidadê
SSP/PA
CPF

ne

235.587.172-87

cRc/PA 006479-0
GPF

nP

I

281.774.952'91

Junta Comercial do Estado do Pará
CertiÍico o Registro em 2410312017
Arquivamênto 20000513032 de 24t0312017 Protocolo 170081095 de 2210312017
Nome da empresa GovTl coNEXÃo r SoluçÃO EIRELI ME NIRE 1560a172743
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.bÍ/regin.viaunicaIlELA',
Chancela 3267 48 1 9657 I 52

29103t2017

É

---=_
pás.3

cowr coNExÃo

&

soLuçÃo EIRELI

ME

CNPJ : 04.568.900/0001-90
NIRE: 15200892609

ínotcrs ot ttoutotz
1)Liquidez

Geral

=

=

2,16 >

=

2,1_6 > 7

34L.617'58 =

2,L6 > 7

341.617'58

1

L58.O17,17

2)Liquldez Corrente

341,517,58
L58,O17,17

3) Solvência Geral

758.077,t7

íNDICES DE ENDIVIDAMENÍO
5)Endividamento

758.017,17

0,86

=

<1

183.600,41

6)

índice de lmobilização

5,O4 < 1

341.617,58 =
67.839,29

Marituba (PA)' 24 de fevereiro

dé

2017

Declaramos sob as pênas da Lei que as inÍormaçôês aqui contidas sáo verdadeiras e nos
rêsponsabilizamos por ê!as;
As informaçóes Íoram extÍaídqs das folhas no 1 e 10 do Livro Diárlo n! 03 registrado na Junta
Gomercial At estado do Pará sob o número 171002229-3 em AglO3l2O17.
A Sociedade não possuiConselho Fiscal instalado;
independente.

**ffi
Técnico em Gontabllldade

CPF

ne

235.587,172-87

Junta Comercial do Estado do Pará

cRc/PA 006479-09
281.774.952-91

CPF no

.'!

29t0312017

Certifico o Registro em 2410312017
ArquivamentJ200005l 3032 de 2410312017 Protocolo 170081095 de 2210312017
15600172743
Nome da empresa GOVTT CONEXÃO r soluÇÃo EIRELI ME NIRE
gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS aSpx
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa
Cha ncela 3267 48 1 9657 I 52
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

)onfirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes
)íveis, número 05566001, perante ao Tribunal de Justiça do
:stado do Parâ, em nome de GOVTI CONEXAO E
]OLUCAO EIRELI ME, emitida em 31 11012017 às 135232
;om validade até 2910112018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração Tributária - Diretoria de Gestão de Receitas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado, para os devidos fins, que a empresa GOVTI CONEXAO & SOLUCAO LTDA
ME, CNpJ: 04.à68.900/0001-90, com sede na RoD BR 316 KM 15 RUA

TMNSJUTA SN, 05, Decouville, 67.200-000, Marituba-Pará, é fornecedora dos
Softwares de Sistemas de Gerenciador de Receitas Próprias, juntô com os serviços
atendimento ao cidadão via WEB, comor NFE-s (Nota Fiscal Eletrônica
ISS Digital, Desif, IPTU Online, Protocolo/Processo; a mais de 8 anos.

- Serviços) /

No mais declaramos que nada sabemos em desabono à conduta da mencionada
empresa, até a presente data.
Bragança, 03 de Janeiro de 2017

ira Rodrigues
Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Bragança
-de

praça Antônio Pereira, 937

*

CNPJ: 04.873.59210001-07
- Fone/Fax (0-91 ) 3425-5288. Bragança - Pará

CEP:68600-000

W

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

ü0'i jl c
NOE

ffi#

CONTRATO N'20170009

CONTRATO ADMINISTRA
QUE ENTRE SI FA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE
GOVIT
EMPRESA
BRAGANÇA E A
coNExÃo & sol,uÇÃg LrDA ME,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIÇÕES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MLINICIPIO DE BRAGANÇA-PA, através
da pRBFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
com sede na Avenida Marechal Floriano
portadora
-Peixoto, do CNPJ sob o n" 04.873.59210001-0'7,

1750 (Altos do Banco do Brasil), Bairro Centro, CEP: 68.600-000, cidade de
Bragança/Pa, neste ato representado pelo Exmo Senhor RAIMUNDO NONATO DE
OLiVEpA - Prefeito Municipal no exercício de seu mandato, brasileiro, divorciado, agente
político, porrador da cédula de Identidade RG no 2642116 SSP/PA e .d?. 9PI/"M.F l"
03I.972.472-72, residente e domiciliado na Estrada do Cacoal s/no, Bairro Jiquiri, cidade de
Bragança/Pa, CEP: 68.600-000, doravante denominado CONTRATANTB e do outro lado a
GovIT coNpxÁo & sol,uÇÃo LTDA ME, portadora do CNPJ (MF) sob o n"
",nplr"ru
04.568.900/0001-90, Inscrição Estadual n" 75.249.414-6, estabelecida sito Rodovia RR 316 KM
15 Rua Transjuta, s/n, Decouville, Marituba/PA, ao CEP 67.200-000, neste ato devidamente
representado por r., sócio-diretor, Sr. ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR, brasileiro,
casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n" 1358057 SSP-PA e do
CpF/MF n" 235.587 .172-87 , rãsidente e domiciliado na Passagem Vermelha, no 05 - Bairro da
Guanabara, município de Ananindeua/Pa, resolvem nos termos do resultado do processo
licitatorio na modàlidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N', 712011-23.01.002, ajr.rstar a
celebração do presente Contrato Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente
aceita abaixo transcrita:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contrataçáo de pessoa JurÍdica para prestação de serviços de locação de Sistema Tributario

Informatizado - TERRA, a fim de úender os serviços essenciais da Secretaria Municipal de
Finanças - Administração Tributária do Município de Bragança'
Secretaria Municipal de Finanças:

01

Unid.

Descrição/Especifi cação

Item

Sistema Tributário Informatizado

TERRA

-

UND

Quant. Valor Unit.
03

1.490,0A

Valor Total
22.470,A4

VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 22.470,00 (Vinte e Dois Milo Quatrocentos

e setenta Reais).

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil)- Centro
CEP: 68.600-000 . Bragança -Parâ- Site: wvwv'braqanca.pa.gov.br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

ó.

(,o

{a-s*b
CLÁUSULA SEGUNDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV, art. 26, paúrgrafo único, incisos I, II e II,
ambos da Lei n" 8.666193 e suas alterações e amparado pelo Decreto Municipal n" 015/2017-GP,
de02 dejaneiro de2017.

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇOES E
TERCEIRA
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste

CLÁUSULA
termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do
CONTRATAN'[E ou a terceiros, quando no desempeúo de suas atividades profissionais, objeto
deste contrato;
Encaminhar para o Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Finanças as notas de
empenhos e respectivas notas hscais/fatuÍas concernentes ao objeto contratual;

3.3.

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste
contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal
utilizado para aconsecução dos serviços;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, toclas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste
Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou iregularidades apontadas pela
Contratantel

.

Aceitarnas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões ate o limite fixado no
§ 1o, do aú,65, da Lei n" 8.666193 e suas alterações posteriores.

3.7

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666193 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscali zar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execuçâo do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigern providências corretivas:

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista da:; Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pelo Setor ComPetente.

CNPJ: 04'873'592/000 1 -07
(Altos
Banco do Brasit) - Centro
do
1750
Peixoto,
Floriano
Avenida Marechal
CEP: 68.600-000 ' Bragança -Pará - Site. www'braqanca.oa.gov'br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

)oa?',
-_--_*
:)/'§

clÁusur,A eUINTA

- DA vIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual
em 31 de março de2017.

em02 dejaneiro de

5r)^oreõ/

exti

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo paru a rescisão contratual os constantes dos artigos 77 ,78 e 79 da Lei no
8.666193, e poderá r.r ràlirituda a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso
injustificado na execugão do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe
garantida plena defesa, as

se

guintes penalidade

s:

- Adverlência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE,
impedimento de contratar com o mesmo, por pfazo não superiot a02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou penalidade;

A multa prevista acima será a seguinte:
Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não rcalização e/ou

7.2.

-

descumprimento dã alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas curnulativatnente, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) diasúteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, Íro prazo de 05
(cinco) dias úteis a côntar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso,
descontá-1adasfaturasporocasiãodopagamento,sejulgarconveniente;

7.5. O pagamento da rnulta não eximirá a CONTRATADA de comigir as irregularidades que
deram causa

àpenalidade;

:

anormalidade constatada, durante
cabíveis;

a

l

CONTRATADA, por escrito, de qualquer
prestação dos serviços, para adoção das providências

7.6. O CONTRATANTE dàrrerá notificar

o

à

1.7. As penalidades somente serão relevadas em razão d7 circunstâncias excepcionais, e as
justificadàs so serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente
tomprováveis, a critérlo da aúoridade competente do CONTRATAITE, e desde que
formuladas no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CNPJ: 04,873.59210001 -07
(Altos
Banco do Brasil) - Centro
do
1750
Peixoto,
Floriano
Avenida Marechal
CEP: 68.600-000 ' Bragança - Pará - Site: www'braqanca'pa gov'br

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito
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cLÁusuLA OITAVA - Do vALoR E REAJUSTE Rs

22.470,00 (vinte e
Quatrocentos e Setenta Reais), a ser pago fio prazo de até trinta dias, contado a partir da data
final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de
Finanças do Município de Bragança, e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e
da ordem de serviço emitida.
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato
atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que
será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo
número de dias em atraso, repetindo-se a operagão a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA. DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na
dotação orçamentária:

Exercício 2017:
ÓnCÃO: Prefeitura Municipal de Bragança
Fi
e FrnanÇas;
Municipal de
Unidade Orcamentária: 05 - Secretaria Mun
Categoria Econômica
Proieto - Atividade
04.123.0003 2.025
(Gestão da Sec. Municipal de Finanças)

3.3.90.39.00
Outros Serv. de Terceiros
Pessoa Jurídica.

-

3.3.90.39.99
Outros Serviços de Terceiros

CLÁUSULA DECIMA . DAS ALTERAÇÕPS CONTRATUATS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no aftigo 65 da Lei n.o
8.666193, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação
das devidas justificativas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRÀ T DO FORO' BASE LEG+L E FORMÀT IDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específ,rca, consubstancíadana Lei

no

8.666, de 21 de juúo de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos
de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

II.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Bragança, Esll{o f9

Pará, com.o o

único

capaz de

dirimir

as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente'
1

1.3

- para ftrmeza

e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contlatado, é lavrado
CNPJ: 04'87 3'5921000'1 -07
(Altos
Banco do Brasil) - Centro
do
1750
Peixoto,
Avenida Marechal Floriano
_Pará.
www.braganca'pa.qov.br
Site:
Bragança
CEP: 68'600-000

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Gabinete do Prefeito

o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme,
assinado pelas partes contratantes e pelas testemuúas abaixo.

BRAGANÇA

-

é

Pa.,01 de fevereiro de20l7

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
CNPJ (MF) n" 04.873.59210001-07
CONTRATANTE

ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR
GOVTI CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA - ME
CNPJ (MF) n" 04.568.900/0001-90, GowrcoNExAoE

CONTRATADO

Assrnado de fotrnã digital por GoVfl
CONEXAO E SOLUCAO LTDA
ME:045689000001 90
Dados: 201 7.02.01 1 0r57:39 -03'00

i^?1,'-"?3;""â.,,,

Testemunhas:
1)

Nome:
CPB no:
1)

Nome:
CPF no:

ii

873.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

007 ?

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado, para os devidos fins, que a empresa GOWI CONEXAO &
SOLUCAO LTDA - ME, CNPJ: 04.568.900/0001-90, com sede na ROD BR 316

KM 15 RUA TRANSJUTA SN, 05, Decouville, 67.200-000, Marituba-Parâ, é
fornecedora dos Softwares de Sistemas de Gerenciador de Receitaâ Próprias,
junto com os serviços atendimento ao cidadão via WEB, como: NFE-s (Nota

Fiscal

Eletrônica

Serviços)

Protocolo/Processo, a mais de

I

/ ISS Digital, Desif,

IPTU

Online,

anos.

No mais declaramos que nada sabemos em desabono à conduta da
mencionada empresa, até a presente data.
Capanema-Pa, 03 de Janeiro de 2017

Travessa Cezar Pinheiro, 375 * Bairro Centro - CEP 68700.00 - Fone (91) 3462-50'12
Email : tributoscapanemapara@hotmail corn

\
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CONTRATO N"2017l

01 10001

CONTRATO

DE

AQUISIÇAO

DE

SISTEMA

INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E
GESTÃO DE TRIBUTOS

E MODULOS ONLINE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICO E ISS

DIGITAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPTO
DE CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA

Govrl coNnxÃo & soruçÕns

LTDA - ME, COMO ABAIXO DESCRITO:
Por este instrumento parricular

o MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PREFhIITURA

MUNICIPAL, entidade de Direito Público, com CNPJ no 05.149.091/0001-45, com sede à
Avenida Djalma Dutra, no2506, Centro, nesta cidade de Capanema, Estado do Pará, ora
delominado de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo

Senhor

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, brasileiro, casado, agrônomo, portador de RG no
3151121/SSP-PA e CPF/MF n" 058.810.802-20, residente neste município, e de outro lado

GOVTI CONEXÃO & SOLUÇOES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com
CNPJ n" 04.568.900/0001-90, com sede à Rodovia BR - 316, KM 15, Rua Transjuta SN,
Decouville, Marituba - Pará, CEP 67.200-000, Marituba, estado do Pará, doravante denorninada

CONTRATADA,

representada pelo seu sócio

ANTONIO JOSE GOMES DE ALENCAR,

brasileiro, casado, portadora de C.l n" 1358057 -SSP-PA e CPF n'235.587.772-87, domiciliada
na Rodovia BR

-

3 16,

KM

15 , Rua Transjuta no 05, bairro Decouville, Marituba-PA. resolveram

contratar" de acordo com o Processo de Dispensan'712017-0005 e aL.C. n" 8.666/93, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA pRIMEIRA

-

DO OBJETO: Contrataçáo de Pessoa Jurídica para Aquisição

de

Sistema Integrado de Arrecadação Municipal e Gestão de Tributos e Módulo Online Nota Fiscal

de Serviços Eletrônico e Iss Digital para atender as necessidades da Secretaria cie Finanças do

Município de Capanema, conforme resultado de Dispensa n'1120\l-005,
Contratada.

e proposta

da

o'%
,l0.v

PARÁGRAFO PRIMEIRO
e

-

L

Os produtos a serem adquiridos são descritos em quantidade

preço seguir relacionados:
QUANT Val.Unit

tTEM ESPECIFICAÇAO

001

Sistema Integrado de arrecadação Muni cipal e gestão
ileTributos e módulo Online de Processos; IPTU; Ntr'Se
Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos e Iss Digital

Val.Tota

06

MESES

8.s00.0(

51.000,0ú

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : O Amparo Legal do presente
Contrato, encontra-se consubstanciado na Dispensa no 712017-0005, fundamentada no art. 24,

inciso IV da Lei n.o 8.666193 e suas alterações, sendo esta também a legislação. aplicável nos
casos omissos deste Contrato, diante da necessidade emergencial de contratação do Sistema

Integrado de arrecadação Municipal e gestão de Tributos e módulo Online de Processos; IPTU;
NFSe -Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos e Iss Digital, do município de Capanema.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO nn SERVIÇOS:

são servigos

mensais, não presenciais, de licenciarnento, manutenção corretiva, atualizações de versões e
helpdesk.

cLÁusuLA QUARTA - DA F'ORMA DE PAGAMENTO

E ALTERAçOES: O pagamento

será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da nota fiscal.

pARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento só será efetuado mediante apresentação da nota
fiscal/fatura discriminando o produto, comprovando sua adimplência com a Seguridade Social
(Cerridão Negativa de Débito)

-

(CND), com o FGTS (Certidão de Regularidade de Situação

-

CRS), com a Fazenda Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão
Negativa Estadual, bem como a quitação com demais impostos e taxas que por ventura incidam
sobre o mesmo.

pARÁGRAFO SEGUNDO - A Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contraiada deverá conter, em
local de fácil visualtzaçào, a indicação do no do processo, no da Nota de Empeúo, iiberação do
documento fiscal para pagamento.

pARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante
ordem bancária em moeda corrente deste país, após a emissão de nota fiscal (devidamente
atestada pelo setor de almoxarifadc,). Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal

de

saà

#

será

motivo de correção por parle da adjudicatáriae haverá, em decorrência, suspensão do prazo

de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

CLÁUSULA QUINTA

-

DAS OBRIGAÇÕBS oa.S PARTES

- A parles se obrigarn da

seguinte forma:
4.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Emitir a Ordem de Fornecimento (OF) após a publicação do resultado licitatório

b)

Pagar oportunamente

o preço do serviço à CONTRATADA, na fotma e condições

estabelecidas na Cláusula Quarla acima;

c) Solicitar a implantação, manutenção e suporte do sistema, diante de necessidade da Secretaria
Municipal de Finanças;
d) Acompanhar toda execução do Contrato, mediando as ações entre Contratada e Contratante.
4.2 - A CONTRATADA obriga-se a:

a)

Conceder

a

locação de Software com

o

licenciamento de uso, manutenção corretiva,

atualizações de versões e helpdesk.

b) Ao Licenciamento - fornecimento de licenças de uso de programas de computador em nome
da CONTRATANTE, sem limitação de uso durante a vigência do contrato, do Software de
Arrecadação de Tributos Municipais, e modulo online

de nota fiscal NFSe e Iss Digital e dos

programas necessários à sua operação, tais como Gerenciador de dados on line e gerenciador de

Tributos Municipais;

c) A

Manutenção Corretiva

e

Atualizações de Versões

-

serviço de manter os softwares

fornecidos em sua última versão, livre de erros.;

d) Serviço de helpdesk - atendimento dos usuários para sanar suas dúvidas sobre a operação do
sistema, por telefone, chat e email.

d) lmplantação - comesponde à entrega, em 10(dez) dias, do sistema para início da locação e
inclui os serviços de instalação e configuração dos softwares, migração dos dados de sistemas
legados e treinamento inicial dos usuários.

e) Instalação e configuração

-

serviços necessários para colocar

o

Software de Gestão de

Arrecadação de Tributos Municipais disponível para acesso pelos usuários.

ffi:%
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f)

- comesponde

Migração de dados

ao serviço de tornar os dados legados do município

disponíveis para acesso no Software de Arecadação de Tributos Municipais

g) Treinamento Inicial dos usuários - comesponde à capacitação dos usuários na iniciação da
utllizaçáo das funcionalidades do Software

h) Serviços sob demanda - serviços prestados mediante Ordens de Serviço, dimensionadas pela
previsão em horas técnicas, limitadas

a

400 horas técnicas anuais, para Customrzaçáo,

Treinamento, Operação Assistida e Recuperação de Panes.

f) Customi zaçáo - serviços não presenciais

de adaptações no software para melhor atender

às

necessidades especíÍicas da CONTRATANTE.

g) Treinamento - cursos de utilização do Software de Gestão de Pagamento, de reciclagem ou
para formar novos usuários, solicitados após o período de implantação.

h) Operação Assistida - serviços de assistência presencial aos usuários na operação

c1o sistema,

pal'a superar eventuais dificuldades de utilização.

i)

Recuperação

de Panes

-

serviços de supofte em software básico nos servidores da

CONTRATANTE, para retomar o funcionamento normal do sistema operacional, banco de
dados.

DO VALOR - O valor do presente contrato é de R$ 51.000,00,
(Cinquenta e Um Mil Reais), em parcelas mensais de R$ 8.500,00 (Oito mil e Quinhentos

-

CLÁUSULA SEXTA

Reais).

CLÁUSULA SÉTIMA

-

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : As

despesas decorrentes das

contratações previstas neste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária

04.01- Secretaria Municipal de Finanças
04125 0011.2.115.000
3.3.90.39.00

-

-

Outros Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA
a

Modernização da Administração Tributária

- DA VIGÊNCIA - o prazo de vigência é de 06(seis) meses, contados

partir da data de sua assinatura'

§

eü
CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
No caso de atraso ou inexecução do objeto do presente contrato serão aplicadas a Contratada
sanções administrativas.

§1o. Fixa-se a

multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre

o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

§2".Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do
objeto;
§3".

A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente

o

contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n'.8.666193;

II - A inexecução

total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao

licitante contratado:
a) Adverlência;

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de l0oÁ (dez por cento) sobre o saldo
contratual reaiustado não executado pelo parlicular;

c)

Suspensão temporária de participação em licitação

e impedimento de contratar com a

Adrninistração Pública Municipal, Direta ou Indireta , por pÍazo não superior a 02 (dois) anos;

d) lmpedimento para licitar e contratar com a Adrninistração Pública Municipal, Direta ou
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das muitas previstas em edital e no

contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar

o contrato, deixar

de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

ü008
N0

--

que o contratado ressaÍciÍ a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo
da sanção aplicada com base na alínea"c".

§ 1". As sanções previstas nas alíneas

"a","c"t

'6d" e

('e"

deste item, não são cumulativas entre si,

mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea
,,brr).

§ 2". Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade
competente submeterá sua decisão ao Secretário Municipal, a fim de que, se confirmada, teúa
efeito perante a Administração Pública Municipal.

§ 3". Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria
Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

III

As

sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação
para aphcação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das
razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação,

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que

o pÍazo será de 10 (dez) dias

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada aregra do artigo 110 da Lei Federal

n'.8666193;

d) O licitante contratado comunícará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as
notificações enviadas ao local anteriormente indicaclo. na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão
promotor do ceftame proferirá decisão fundamentada

e

adotará as medidas legais cabíveis,

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal
n". 8.6661931"

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior

será submetido à análise da

Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ocorrer

nas hipóteses

e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n" 8.666193, no que couberem com aplicação do

art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO: Incumbirá à CONTRATANTE
providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais termos aditivos em
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, pala ocorrer no
ptazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro de Capanema - PA, para

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma,
para igual distribuição , paÍa que produza seus efeitos legais.

Capanema, L0 de janeiro de 2017.

Francisco Ferreira Freitas neto
Prefeito Municipal

Govti Conexão & Soluções Ltda - ME

Contratada
TESTEMUNHAS:
1.

2.

GowrcoNEXAo

E

SOLUCAO LTDA
ME:045689000001 90

Assinãdo de forma digital por GOVTI
CONEXAO

E

SOLUCAO

LÍDA

MEr045689000001 90
Dôdos: 201 7.01.1 0 I 0:l 1:39 -03'00'

