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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO VALERIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
ADM. 2021/2024X

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N° 04/2022
Art. 89 da lei 14.133/2021

DISPENSA DE LICITAQAO N° 026/2022

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO E DVA SISTEMAS LTDA,
REFERENTE LICENCIAMENTO PARA UTILIZAQAO DE
SOFTWARE VISANDO A DISPONIBIUZAQAO DO DIARIO
OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO EM MEIO
ELETRONICO.

I. PREAMBULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n. °25.043.449/0001-68, com sede na Avenida Minas Gerais, Setor
Aeroporto, n° 237, Centro, Sao Valerio/TO, neste ato representado por seu Gestor Municipal em exercicio,

o Senhor Prefeito Municipal: OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES brasileiro, residente e domiciliado no municipio
de Sao Valerio/TO.

CONTRATADA: DVA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.770.369/0001-01, sediada na Quadra 104
norte, Rua NE-3, n° 38. Sala 203. 2 piso, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, neste ato representada pelo seu
socio administrador o Sr. VAGNER FERNANDES PRADO, brasileiro, empresario, residente e domiciliado na
Quadra Arso 111,Alameda 10, Lote hm- 01, Apt 1201, Plano Diretor Sul, , PALMAS - TO, CEP: 77.021-068,

portador da Carteira de Identidade n° 8.151.332 SSP - MG e inscrito no CPF n° 036.722.536-00.

II. DA FUNDAMENTALAO LEGAL
O presente Contrato decorre do Ato de Decreto de Dispensa de Licitagao n°026/2022, fundamentado no
disposto da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ACEITAQAO E SUJEIQAO DAS CONDIQOES GERAIS

As partes acima qualificadas tern entre si, justos e contratados o presente contrato de prestagao de
servigos, que mutuamente aceitam e outorgam, agindo no exercicio de suas atribuigoes legais e
institucionais, com fundamento no disposto na Lei 14.133/21 e posteriores alteragoes, constante no
Processo Administrative n° 006/2023, onde 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 estipulagoes deste Contrato, a saber:

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Contratagao de servigos e licenciamento para ulilizagao de software visando a disponibilizagao do Diario
Oficial do municipio de Sao Valerio em meio Eletronico.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUQAO

O objeto do presente Contrato e o licenciamento para utilizagao de software composto dos seguintesmodulos:

Geragao e diagramagao das materias encaminhadas,
Geragao de documento PDF pronto para assinatura digital do municfpio;
Website para divulgagao dos arquivos digitais do diario;
Armazenamento em nuvem dos arquivos oficiais do diario.

Serao incluidos em todos os modulos, suporte e treinamento dos Sistemas descritos acima, os servigos de
implantagao, orientagao e treinamento dos mesmos,

CLAUSULA QUARTA - ESPECIFICACAO DO SERVIQO A SER PRESTADO:
4.1. Os servigos de comunicagao, publicidade e divulgagao dos atos oficiais e demais materias de
interesse do municfpio de Sao Valerio deverao observar o estrito cumprimento do estabelecido na Lei
Municipal n° 930/2021.

4.2. O Diario Municipal Online sera veiculado na rede mundial de computadores, no enderego eletronico
http:/ /www.diariooficial.saovalerio.to.govbr (ou aquele que vier a the substituir). Podera o mesmo e suas
edigoes serem acessados e consultados pelo publico geral, gratuitamente, e independentemente de
cadastramento ou uso de senha.

4.3. A publicagoes sao ilimitadas e nao ha limite de tamanho e de conteudo para publicagao, nem limite
de tempo em que estas informagoes ficardo disponfveis na rede para consulta pelos cidadaos atraves
do Diario Online.

4.4. As edigoes do Diario Municipal Online atenderao:
a) aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurfdica e interoperabilidade da Administragao
Publica Municipal:
b) licenciamento do uso do software, implantagao do ambiente computacional,manutengao e suporte
tecnico.
c) ao calendario e horarios designados pelo Municfpio de Sao Valerio, sendo adotado o horario oficial de
Brasilia para fins deste contrato.
d) As edigoes do Diario Municipal Online sao disponibilizadas a partir da zero hora do dia util subsequente
a sua assinatura e cadastro, quando realizados ate 17 horas.
4.5. As materias somente poderao ser alteradas ou exclufdas ate o horario de fechamento da edigao,
sendo de responsabilidade exclusiva do usuario que a cadastrou. Fechada a edigao, as materias
poderao ser retificadas na edigao subsequente, pois a Area Tecnica Responsavel nao possui autonomia
para cancelar, anular, ou tornar sem efeito quaisquer materias publicadas indevidamente.

4.6.Os direitos autorais das materias publicadas no Diario Municipal Online sao reservados ao Municfpio,
bem como a responsabilidade pelo conteudo da publicagao.

4.7. As regras de publicagao fixadas na Lei Federal n° 14.133/21 deverao ser observadas pelo Municfpio.
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4.8. O cadastramento das materias sera realizado exclusivamente pelo Sistema de Publicagoes, por
usuario devidamente habilitado pelo Municipio.

CLAUSULA QUINTA - DO FUNCIONAMENTO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO:
5.1. As edigoes serao diagramadas e editoradas com recurso de informatica, controladas por numeragao

sequenciadas a partir do numero 01 (um), sendo que cada edigao tera, no minimo uma paginal as
edigoes com mais de uma pagina serao devidamente enumeradas.

5.2. Na primeira pagina de cada edigao o Diario deverb confer o Brasao do municipio, o titulo “Diario

Oficial Eletronico domunicipio deSao Valerio”, onumero da edigao e a citagao numerica da lei 930/2021,

a data, o nome e identificagao do responsavel.

CLAUSULA SEXTA - DO PREQO E PAGAMENTO

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

DESCRIQAOITEM UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Contratagao de servigos e licenciamento
para utilizagao de software visando a
disponibilizagao do Diario Oficial do
municipio de Sao Valerio erri meio
Eletronico.

Geragao e diagramagao das
materias encaminhadas,

Geragao de documento PDF
pronto para assinatura digital do
municipio;
Website para divulgagao dos
arquivos digitais do diario:
Armazenamento em nuvem dos
arquivos oficiais do diario.

R$ 400,00 R$ 4.800,00Mes 12

Valor Total R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)

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, fiscais e

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

do objeto da contratagao.
O pagamentO sera etetuado atraves de transferencia 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 protocolados na Secretaria Municipal de Gestao e Finangas.



PrefeituraMunicipa1 f -eĈ Sao vaierio
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CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorara ate 31/12/2023, podendo ser
prorrogado conforme Lei 14.133/21 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 DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para a liquidagao de despesa decorrente do presente contrato ocorrerao em
conformidade com o orgamento para o exercicio de 2023, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL

DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Orgdo Unidade

Orccimentaria
Fungao Subfungao Projeto/

Atividode
Categoria

econdmico
Grupo de
Despesa

Modalidade de
Apllcacao

Elemento
de despesa

Programa

3 90 3903 03.1 04 122 0404 2.004 3

FONTE DE RECURSO:

1.500.0000.000000/Recursos naovinculados de Impostos

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES
Compete a Contratada:

9.1. Executor os servigos conforme especificagoes do Termo de Referenda e de sua proposta, com os

recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais:

9.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela

agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao municipio ou a terceiros;

9.3. Responsabilizar-se por todas as obrigagoes e encargos decorrentes das relagoes de trabalho com os

profissionais contratados, previstos na legislagao vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario,

social, securitarios, bem como por taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a

incidir sobre o objeto do contrato.

9.4. Relatar a Administraq/ao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos

servigos:

9.5. Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao,
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9.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no
Terrho de Referenda ou no Contrato;

9.7. Arcar com o onus decorrenfe de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
ao objeto do contrato;

9.8.Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela contratante, atendendo prontamente
a quaisquer reclamagoes;

9.9. Indicar, logo apos a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteragao, um funcionario com
plenos poderes para representa-la, assim como para decidir acerca de questoes relativas ao contrato,

bem como para atender aos chamados do gestor/fiscal de contrato do municipio, principalmente em
situagoes de urgencia, com base em contato feito por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente
eficaz;

9.10.Providenciar, de imediato,a corregao das deficiencias apontadas pelo gestor/fiscal de contrato do
municipio com respeito a execugao do objeto.

9.11. Prestar todo o suporte tecnico necessario para o perfeito funcionamento do Diario Oficial do
Municipio Sao Valerio, sendo responsavel pela disponibilizagao das publicagoes na internet, facilitando o
acesso e acompanhamento pela sociedade dos atos da Administragao Publica Municipal;

9.12. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
10.1. Proporcionar todas as condigoes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de

acordo com as determinagoes do Contrato e do Termo de Referenda;

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.3. Fiscalizar a execugao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a responsabilidade da

contratada pelo perfeito cumprimento das obrigagoes estipuladas, nem por quaisquer danos. inclusive

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatada;

10.4. Notificar a contratada da ocorrencia de eventuais imperfeigbes no curso da execugao dos servigos,

fixando prazo para sua corregao;

10.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigoes estabelecidas;
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10.6. Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionarios da
contratada em relagao aos servigos, objeto do Contrato;

10.7. Decidir acerca das questoes que se apresentarem durante a execugao do servigo, se nao
abordadas no Termo de Referenda;

10.8. Aplicar a contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente Contrato podera ser rescindido antecipadamente, conforme facultam a Lei n° 14.133/21 e
alteragoes posteriores.
Ao Municipio de Sao Valerio fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausiveis e de interesse
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e epoca da execugQo do
contrato, depois de notificada, do ato, d 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 SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de impericia na execugao
dos servigos, exceto se as mesmas originarem de informagoes, declaragPes ou documentagdo inidonea
ou incompleta que Ihe forem apresentadas, bem como omissoes proprias do CONTRATANTE ou
decorrente de desrespeito a orientagao prestada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 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 aplicaveis aos trabalhos autonomos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUQAO E RESCISAO

• A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequencias
contratuais e as previstas na Lei 14.133/21 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 na Lei 14.133/21 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRIBUTOS

• E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os Onus tributbrios, encargos socials e trabalhista

decorrentes deste Contrato.
• O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a

esteja obrigado pela Legislagao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas. nosque
prazos legais.
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• Cabera a CONTRATADA toda responsabilidade pelo onus e obrigagoes decorrentes da
Legislagao Trabalhista e da Previdencia Social.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - 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 reparagdo do dano causado a parte prejudicada.

CLAUSLA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAgAO

O CONTRATANTE. apos assinatura deste Contrato. providenciara a sua publicidade, por extrato, no placar
da Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO E COMARCA
Quaisquer pendencias deste instrumento serao resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para isso
acordam as partes.

Sao Valerio/TO, 05 de Janeiro de 2023.

A
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INICIPAL DE SAO VALERIO
IMPlO DOS SANTOS ARRAES

Prefeito Municipal
Contratante

PREFEI

DVA SISTEMAS LTDA - EPP
CNPJ n° 19.770.369/0001-01

Contratada

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


