
Prefeitura Municipal de

C^ Sao ValerioESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

ADM: 2021/2024

Uniao, Trabalho e Prosperidade
Mm.: 2021- 202049, M0 mt r MO

>c

INSTRUMENT© CONTRATUAL N° 018/2021- FME

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAgAO DE SAO VALERIO/TO E A
EMPRESA DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE
A LOCACAO DE SOFTWARE.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAgAO DE SAO VALERIO/TO, Estado do Tocantins, pessoa

Juridica de Direito Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 31.237.827/0001-47, com sede na Avenida

Tocantins, 280, Centro, CEP: 77390-000 - SAO VALERIO/TO, neste ato representada por sua Gestora

Municipal de Educagao em Exercicio, a Senhora MARIA NELCILENE ARAUJO REIS, brasileira, residente e

domiciliada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador (a) do CPF n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

CONTRATADA: EMPRESA DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.727.569/0001-00.
situada a Qd. 104 Norte, Lt. 38, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, neste ato representado pelo senhor

VAGNER FERNANDO PRADO, brasileiro, inscrito no RG sob o n. 8.151.332 - MG e no CPF sob o n.

036.722.536 - 00, residente na Quadra 104 Norte Rua Ne 3, 38, Sala 203 - 2 Piso, Plano Diretor Norte,

CEP: 77006-018, Palmas - TO.

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Pregao Presencial N° 002/2021, e observados os

preceitos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragoes posteriores, e demais normas pertinentes ao

procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

O presente Contrato decorre do Pregao Presencial n°. 002/2021, fundamentado no disposto da Lei n°

8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Locagao de Software de Gestao Administrative e Financeira para o Fundo Municipal de Educagao de

Sao Valerio/TO.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUQAO

A CONTRATADA devera disponibilizar na sede do Contratante o sistema de software, contemplando os

atributos funcionais destacados abaixo, incluindo:

• Modulo Contabilidade
• Modulo Recursos Humanos
• Modulo Gestao de Compras

• Modulo Arrecadagao
• Portal Protocolo
• Arrecadagao

CLAUSULA QUARTA - DESCRigAO DO PRODUTO/SERVigO DA AQUISigAO

Os produtos de software serao adquiridos sob a modalidade de licenga de uso.
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Os softwares contratados deverao permitir interagao/intercambio de arquivos com os seguintes
sistemas:

a) SICAP - TCE-TO (inclusive o LRF);
b) SICONFI - STN (atraves de XBRL ou similar);
c) SIOPS - DATASUS;
d) SIOPE - FNDE;
ej MANAD - RFB;
f) SISTEMAS BANCARIOS - FEBRABAN;
g) E-SOCIAL - MTE;
h) SEFIP - CEF;
i) CAGED - MTPS;
j) DIRF- RFB;
k) RAIS - MTPS;
L) Portais de Licitagao Publica;e

Demais sistemas governamentais que admitam importagao/exportagao de dados.

CLAUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAQOES DOS SERVIQOS
ESPECIFICAQOES GERAIS - As especificagoes abaixo sao caracteristicas que atendem a todos os

modulos e definem o sistema como todo.

1. O sistema deve ser baseado em Banco de Dados Relacional, padrao SQL, e permitir consultam via

comandos SQL, devendo ter a possibilidade de utilizagao de Banco de Dados OPEN SOURCE (codigo

aberto).
2. Cadastro de usuario com definigoes de acesso e cada opgao de relatorio do sistema atraves de

senhas (controle de acesso ao sistema atraves de senha);

3. Permitir cadastramento de usuarios com controle de nivel de acesso, podendo ser configurado para

inclusao, alteragao, consulta e exclusao; Os sistemas deverao ser multiusuarios e multitarefas,

permitindo controlar tarefas concorrentes, com acesso simultaneo ao banco de dados, sem perder a

integridade referencial, que devera ser realizada pelo gerenciador do banco de dados (SGBD), nunca

pelo aplicativo;
4. Permitir auditoria automatica das operagoes efetuadas nos sistemas (Controlando quern, quando e

o que foi alterado)
5. Possuir relatorios graficos, permitir que seja impresso em video ou escolher a impressora da rede;

6. Todos os sistemas deverao estar baseados no conceito de transagoes mantendo a integridade dos

dados em caso de falha de software:
7.O sistema deve comportar o trabalho simultaneo dos usuarios de todas as Secretarias;

8. O suporte aos sistemas locados deverao ocorrer via telefone, on-Line, e, ainda, atraves de visita

tecnica in loco sem custo adicional.
9. Nao podera ser contratada empresas que utilizem sistemas em consorcio, ou seja, modulos com

diversas empresas desenvolvedoras do sistema, afim de nao prejudicar a integridade dos mesmos.
10. Para que o sistema possa atender as necessidades desta administragao, os modulos abaixo

deverao atender as seguintes necessidades:

• Modulo: Contabilidade

O Modulo Contabilidade e composto por Sistemas, sao eles: PPA/LDO/LOA/Orgamento. Balancete,

Tesouraria, patrimonio e Balango Geral.
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• Sistema de PPA/LDO/Orgamento

O Sistema de PPA, LDO e LOA e composto pelos dados de receita, despesa e Plano Plurianual,
emitindo os anexos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orgamentaria e da Lei Orgamentaria anual
conforme estabelecido pela Lei 4.320/64 e anexos especificos dos orgaos de fiscalizagao, bem como
os anexos de Metas Fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme estabelecido pela Secretaria
do Tesouro Nacional, Geragao dos arquivos para os Tribunals e graficos estatisticos.

Recursos
Elaboragao do PPA
Elaboragao da LDO
Elaboragao de Orgamento Programa
Vinculagao de Receitas com recursos especificos
Vinculagao de Despesas com controle de gastos
Anexos de Metas e Riscos Fiscais
Emissao de todos anexos exigidos pela lei
Geragao de Informagoes para Orgdos fiscalizadores
Graficos de distribuigao da receita/despesa

a

a

d) Sistema Balancete

O modulo Balancete e composto pelo controle orgamentario mensal, atraves de empenhos,

alteragdes de soldo e receitas, verificando limites de gastos tanto orgamentario como de aplicagao

da arrecadagao. Possui um controle contabil mensal com geragao automatica de langamentos

contabeis, controlando as contas e emitindo os livros diario e razao e balancetes contabeis. Controle

da despesa atraves de liquidagoes e pagamentos, controlando os respectivos saldos por liquidagao e

fornecedor. Emissao de todos os anexos exigidos por lei tantos nos quadros mensais como nos

Relatorios de Execugao Orgamentaria e Gestao Fiscal, bem como suas respectivas publicagoes na

internet. Geragao de Arquivos para os Tribunals, SEFIP, INSS, DIRF.

Recursos
Empenhos, Liquidagoes e Pagamentos de despesas
Creditos adicionais
Controle de receitas, tanto extra como orgamentdrias
Livros contabeis como diario e razao
Controle e emissao de todos os quadros exigidos pelos orgdos de fiscalizagao

Geragao de arquivos para os orgdos de fiscalizagao
Geragao de arquivos para pagamentos bancarios e outros
Geragao e publicagao dos relatorios da LRF

a
a

• Sistema Tesouraria
O Sistema de Tesouraria faz um controle de contas a pagar do orgao de forma a facilitar o controle do

endividamento do Municipio resguardando o gestor das responsabilidades impostas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal, faz ainda um controle completo de conta corrente com emissao de extratos

diarios, relatorios de saldos, conciliagao bancaria e impressao de cheques e copias de cheque.

Recursos
Controle de Saldos e Extratos
Emissao de cheques e copias de cheques
Emissao de conciliagoes bancarias
Emissao de recibos
Controle de contas a pagar
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Transferencias entre contas
Controle de Gastos por secretarias

• Sistema Patrimonio

O Sistema de Patrimonio faz um controle completo dos bens patrimoniais do orgao, inventariando os
bens moveis, imoveis, de natureza industrial e de uso comum, bem como as agoes e titulos adquiridos
pelo orgao. Controla a localizagao de cada bem definindo seu guardiao e emitindo os respectivos
termos de responsabilidade. Permite transference de localidades dos bens e a movimentagao

financeira, fazendo uma integragao completa com a contabilidade.

Recursos
Controle de bens, classificagao de bens
Controle do Patrimonio Existente
Movimentagao de patrimonio entre departamentos
Movimentagao de patrimonio com controle de responsaveis
Controle de alteragoes ( Reavaliagao, Incorporagao, Inscrigao, Baixas Residuais,

Alienagao )

• Sistema Balango Geral

O modulo de Balango Geral faz o fechamento anual ou mensal das contas do Municipio emitindo

todos os anexos e quadros exigidos pela lei 4.320, consolidando os orgaos da administragao direta e

indireta ou individualizados, geragao de arquivos para Tribunais e publicagoes na Internet.

Recursos
Fechamento Automatico
Emissao de todos os anexos exigidos por lei
Geragao e publicagao dos resultados
Fechamento mensal ou anual de todos os relatorios

Modulo: Recursos Humanos

O Modulo Recursos Humanos abrange os sistemas de folha de pagamento, Dossie e previdencia

social, que sao descritos abaixo.
• Sistema Folha de Pagamento

O Sistema de Folha de Pagamento possibilita o calculo de todos os eventos necessarios a confecgao

da folha de pagamento do orgao, bem como disponibiliza a geragao de remessas para pagamento

todos os bancos que tiverem convenio com o orgao, possuir ainda uma integragao completa com

a contabilidade, podendo ser gerados automaticamente seus empenhos, liquidagoes e ordens de

pagamentos. O quadro de pessoal pode ser configurado para que haja progressao horizontal e

vertical de acordo com o estatuto.

em

Recursos
Cargos com controle efetivo
Interagao com bancos ( Pagamento via Layout )
Ferias
Rescisao
Financeiro por funcionario
Interagao com orgaos de auditoria (TCE e demais)
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• Sistema Dossie

O Sistema de Dossie possibilita registrar toda a vida funcional de cada servidor, registrando
automaticamente as ferias, licengas, promogoes e ainda fica possivel langar a qualificagao de cada
servidor, os cursos que ele fez, experiences profissionais anteriores, e mais uma serie de informagoes
importantes.

Recursos
Cargos com controle efetivo
Qualificagao funcional
Rais -Relagao Anual de Informagoes Sociais
Caged- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
Ferias
Dependentes
Rescisao
Concursos
Pasep - Programa de Formagao do Patrimonio do Servidor Publico
Currfculo Vitae

a

a
a

a
a

• Sistema Previdencia Social

O Sistema de Previdencia Social tern a finalidade de preparar e organizar os dados dos servidores para

atender tanto ao Regime Geral de Previdencia (INSS) atraves da geragao dos dados para a SEFIP,

MANAD e outros exigidos pelo INSS, atraves de geragao de dados para calculo atuarial e outras

informagoes. E capaz tambem de calcular o valor das retengoes dos servidores dentro dos limites

estabelecidos e gerar a guia de recolhimento da parte patronal e dos servidores.

Recursos
Sefip - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informagoes a Previdencia
Municipals
Manad- Arquivos de auditoria do INSS
Dados para Calculos Atuariais
Pasep -Programa de Formagao do Patrimonio do Servidor Publico

Modulo: Gestao de Compras

O Modulo Gestao de Compras e composto dos Sistemas de Compras, Licitagao, Pregao Eletronico,

Almoxarifado.

• Sistema de Compras

O Sistema Compras constitui como principal objetivo, o controle de compras efetivadas e requisigoes

emitidas pelos setores, na aquisigao de materiais destinados ao consumo do orgao. Bern como, o

controle de servigos e contratagao de obras.
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Recursos
a Manutengao de Requisigao de compras

Manutengao de fornecedores
Ordens de fornecimento (OF's)
Manutengao de obras por requisigoes de compras
Manutengao de Contratos

Sistema de Licitagoes

O Sistema Licitagao tern como objetivo elaborar todas as etapas exigidas por lei no controle de

licitagoes publica, observando limites e informagoes pertinentes a geragao de propostas a
- fornecedores, contemplando assim, um controle exato das apuragoes de pregos e condigoes

.avoraveis ao gasto do poder publico municipal.

Recursos
Dados sobre Processos
Manutengao de Membros e comissoes de licitagao
Editais
Geragao de Propostas a fornecedores
Recibos de Propostas
Mapas de apuragao
Atas de Julgamento
Termo de homologagao
Manutengao de Pregoes

Sistema de Pregao

O Sistema Pregao e baseado na lei de licitagao e na lei do Pregao. O objetivo do Pregao e elaborar

uma licitagao na modalidade pregao, em todas as suas fases, credenciamento, competitiva,

habilitagao e encerramento.
Recursos

Dados sobre Processos
Definigao dos lotes
Classificagao de Propostas
Rodadas de Negociagao
Habilitagao
Negociagao direta

• Sistema Almoxarifado

O Sistema Almoxarifado tern com objetivo controlar a entrada de mercadorias e saida aos seus

respectivos setores, bem como o controle de estoques e gastos por setores envolvidos na distribuigao.

Recursos
Entradas para mercadorias
Saidas para mercadorias
Manutengao de Entradas e Saidas por Secretarias

• Sistema Frota
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O Sistema Frota tem como objetivo controlar os gastos com veiculos e maquinas bem como o controle
de viagens e consumo destes. Este Sistema possui recursos especiais em relagao ao controle de
viagens, controle de garantias de pegas e servigos, bem como, o controle de seguros particular da
frota.

Recursos
Manutengao de veiculos e maquinas
Entradas para pegas e servigos e suas garantias
Seguros
Viagens
Responsaveis pelo veiculo/maquina
Licenciamento

Modulo: Organizacional

O Modulo Organizacional e composto pelos Sistemas de Protocolo, Sistema de Assistencia Social e

Sistema de Cemiterio. Tendo como objetivo auxiliar a administragao na organizagao de suas agoes e

burocracia interna.

• Sistema de Protocolo

O Modulo Protocolo tem como o controle de documentagao circulante em todos os setores do orgao.
O objetivo central do Sistema de Protocolo e o controle exato, em todas as suas instancias de

documentos que circulam dentro do orgao. Trazendo informagoes sobre o andamento do

documento, isto e, onde e o que esta sendo feito em relagao a ele e qual o proximo procedimento a

ser tornado.
Recursos

Criagao de processos
Averiguagao de Andamento
Averiguagao de Encaminhamentos
Manutengao de interessados

Modulo: Arrecadagao

O Modulo Arrecadagao Arrecadagao, tem como objetivo proporcionar a arrecadagao dos impostos

municipais, tais como: IPTU, ISS, ITBI, Taxas Diversas, Contribuigao de Melhoria, Multas e outros tributos

de competencia municipal.

Recursos

Informatizar o sistema de arrecadagao
Implantar sistema de Nota Eletronica
Inscrigao automatica em Divida Ativa (nos prazos legais)

Sera incluido em todos os modulos, suporte e treinamento dos Sistemas descritos acima, os servigos de

implantagao, orientagao e treinamento dos mesmos, segundo o disposto neste Termo de Referencia.
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CLAUSULA SEXTA - DO PREgO E PAGAMENTO

Pela execugao do objeto deste contrato, o Contratante pagara a Contratada, conforme planilha

abaixo:

DESCRICAOITEM UNID. QUANT. VALOR / UNIT. VALOR TOTAL

Modulo Contabilidade
Modulo Recursos Humanos
Modulo Gestao de Compras
Modulo Arrecadagao
Portal Protocolo
Arrecadagao

l Mensal R$ 1.252,10 R$ 5.008,4004

R$ 5.008,40 (Cinco Mil e Oito Reais e Quarenta Centavos)

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

tiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratagao.

O pagamento sera efetuado atraves de transference on-line, ate o dia 20 (vinte) dias do mes

subsequente ao vencido, de acordo apresentagao de Nota Fiscal dos servigos efetivamente

prestados, atestados e protocolaaos na Secretaria Municipal de Gestao e Finangas.

CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorara ate 31/12/2021, podendo

ser prorrogado conforme inciso II, do art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, por

iguais e sucessivos periodos, atraves de Termo Aditivo e desde que haja interesse entre as partes.

CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS E DOTAQAO ORgAMENTARIA

Os recursos financeiros para a liquidagao de despesa decorrente do presente contrato ocorrerao em

conformidade com o orgamento para o exercfcio de 2021, a saber:

FUNDO MUNICIPAL EDUCAQAO

DOTAQAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA
Modalida

de de
Aplicocdo

Elemento de
despesa

Grupo de
Despesa

Categoria
economica

Projeto/Ativi
dadeUnidade

Orgomentariabrgao Subfungao ProgramaFungao

3?903 32.040122 04041204.1704

FONTE RECURSO
J20

FME FONTE/MDE

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES
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Compete a Contratada:

Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais,

trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagoes civis e quaisquer outras que

forem devidas a funcionarios da empresa, ficando a Prefeitura Municipal de SAO VALERIO/TO

isenta de qualquer vinculo empregaticio para com os mesmos.
Assinar o Contrato no prazo de 03 (tres) dias uteis a partir da convocagao da Prefeitura

Municipal, nos termos do artigo 64, Lei Federal n° 8.666/93, quando houver Contrato.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo Contratante, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os

Artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando o

Contratante autorizado a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos.
Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar,

estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste termo.
Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias ao fornecimento
dos materiais do objeto do presente instrumento.
Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitagao;

Manter, durante a execugao do contrato as condigoes de regularidade junto ao FGTS, INSS,

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre

que exigidos;
A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscal;

A contratada devera disponibilizar on-line, via telefone, acesso remoto, equipe in loco de

atendimento com tecnicos especializados nos diversos modulos.
A contratada devera efetuar treinamento aos usuarios do sistema, na sede da contratante,

disponibilizando ferramentas para tal, como 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.
Todos os modulos dever permitir o acesso simultaneo de no minimo 30 (trinta) usuarios, via

internet, por quaisquer dispositivos.

Compete ao Contratante;

• Verificar e gerenciar, no prazo especificado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificagoes constante do projeto, para fins de aceitagao e

recebimento definitivo.

• Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigagoes da contratada, atraves do servidor

especialmente designado.

• Pagar o software no prazo previsto, conforme foram solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente Contrato podera ser rescindido antecipadamente, conforme facultam os artigos 77 a 80

da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores.
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A Prefeitura Municipal fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausiveis e de interesse
colefivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstdncia e epoca da execugao do

contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com antecedencia minima de 05 (cinco)

dias, sem onus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de impericia na

execugao dos servigos, exceto se as mesmas originarem de informagbes, declaragoes ou

documentagao inidonea ou incompleta que Ihe forem apresentadas, bem como omissoes proprias do

CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito a orientagao prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA NATUREZA DO CONTRATO

O presente contrato tern natureza de prestagao de servigos com remuneragao a titulo honorario, sem

qualquer vinculo empregaticio, o que desobriga o contratante de onus trabalhista e indenizatorio,

ressalvado as condigoes aplicdveis aos trabalhos autonomos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUQAO E RESCISAO

• A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequencias

contratuais e as previstas na Lei 8.666/93 e alteragoes, bem como, a rasura das requisigoes,

ensejando ainda representagao criminal,

• O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelagao judicial ou
extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Artigo 79 e nas demais
situagoes previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, todos da Lei 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os onus tributaries, encargos sociais e trabalhista

decorrentes deste Contrato.

O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos

a que esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas,

nos prazos legais.
Cabera a CONTRATADA toda responsabilidade pelo onus e obrigagoes decorrentes da

Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MULTA CONTRATUAL

Fica estipulada uma multa de 10% (dez por cento) do valor residual do presente instrumento a ser

suportada pela parte que descumprir quaisquer destas clausulas contratuais a contratuais,

independentemente da reparagao do dano causado a parte prejudicada.

CLAUSLA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAQAO
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I
Quaisquer pendencias deste instrumento serao resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para isso
acordam as partes.

SAO VALERIO/TO, 01 de setembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

GESTORA FME

DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ sob o n° 07.727.569/0001-00
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