
 
 

 
CONTRATO Nº 018/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 
 
 

 
 
 

TERMO DE CONTRATO RELATIVO 
AOS SERVIÇOS, QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE GARANHUNS E A EMPRESA 
TENOSOFT SOFTWARE LTDA ME. 

  
 
 
 

Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Joaquim Távora, 305, Heliópolis, Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.478.534/0001-44, neste ato representada pela sua Presidente, a Sra. CARLA 
PATRÍCIA GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 
081.870.224-93, RG nº 8.598.789 SSP-PE; e de outro lado, a empresa TENOSOFT 
SOFTWARE LTDA ME, estabelecida à Rua Manoel Borba, n° 40, sala 02, Centro, 
Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 09.144.881/0001-99, neste ato 
representada pelo o Sr. Fábio Xavier da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, 
residente e domiciliado à Rua do Futuro, 324, Centro São Benedito do Sul/PE, 
inscrito no CPF sob o nº 041.403.164-46 e RG nº 6.298.114 SSP/PE, doravante 
denominados CONTRATANTES E CONTRATADA, consoante a 8.666/1999 e o 
Processo Licitatório 010/2017, Pregão Presencial 009/2017, têm por mútuo 
consenso, através do presente instrumento contratado definitivamente o que a 
seguir declaram.  

 
 

 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 
1.1 Contratação de empresa para licença de uso de software, implantação, 

manutenção, suporte e treinamento dos sistemas: Portal Transparência, 
Protocolo, Serviço eletrônico de informação ao cidadão (e-SIC) e Sistema de 
Ouvidoria. 

 



 
 2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES  

2.1 O valor mensal deste contrato é de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos 
reais), e o global é de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos 
reais) que correspondem à execução dos serviços. 

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 

3.1  O prazo de vigência deste contrato, é de 12 (doze) meses, a contar da data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações 

 

4.0 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 O pagamento será em parcelas mensais, conforme a execução dos serviços, 
em até 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e recibo em 
anexo; 

4.2 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome 
do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via 
ordem bancária; 

4.3  A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos 
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitante, sob 
pena de não ser processada e não paga; 

4.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o 
pagamento pendente sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer 
natureza; 

4.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer 
outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento 
constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

4.6 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de "factoríng"; 

4.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da Contratada; 

 

 



 
5.0 CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ALOCADOS: 

5.1 Os recursos necessários para a contratação dos serviços objeto deste 
Contrato, são provenientes do Orçamento Anual na seguinte Classificação 
orçamentária: 

01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 
6.0 CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE 
AS PARTES: 

6.1  São obrigações da CONTRATADA:  
 

a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as 
normas pré-estabelecidas neste Contrato; 
 
b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços 
relacionados no subitem 1.1 deste Contrato; 
 
c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a 
terceiros, durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela 
empresa contratante, seus propostos e/ou subcontratados;  
 
d) Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta 
contratação, tais como: Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, 
previdenciárias, trabalhistas e de acidentes de trabalho e demais encargos 
decorrentes da execução dos serviços dos funcionários envolvidos na 
prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 
e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na lei; 
 
f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões 
que se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no 
parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
6.2 São obrigações da CONTRATANTE:  
 

a) Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa 
desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste Contrato;  
 
b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da 
CONTRATADA;  
 



 
c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, à execução dos serviços, de 
forma parcial ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-
estabelecidas neste Contrato, ou, até a conclusão de um processo licitatório; 
 
a) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos 
neste Contrato.  

 
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 
 
7.1 Licenciamento de uso dos sistemas, conforme especificações mínimas 

exigidas no instrumento convocatório e na cláusula oitava. 

7.2 A contratada deverá disponibilizar os sistemas, importar e converter os dados 
do sistema hoje em uso no prazo máximo e 10 (dez) dias contados da 
assinatura do contrato, devendo a contratada arcar com os custos 
necessários a importação dos dados. 

7.3 Simultaneamente à disponibilização deverá ser feito o treinamento do pessoal 
(servidores). 

7.4 A contratada deverá prestar os serviços com toda habilidade e capacitação 
técnica necessárias, dentro dos prazos e condições fixados; 

7.5 A contratada deverá manter em completo sigilo as informações que lhe forem 
confiadas pela contratante, para implantação do sistema, não podendo cedê-
las a terceiros, sob nenhum pretexto, comprometendo-se, por seus 
empregados e prepostos, a tê-las sob boa guarda; 

7.6 A contratante fornecerá todos os dados e informações que deverão servir 
como base dos trabalhos, prestando assistência à contratada no cumprimento 
de seus deveres em decorrência do contrato celebrado; 

7.7 A contratante, quando necessário, solicitará alterações nos sistemas por 
escrito, ficando a contratada obrigada a fazer as alterações solicitadas; 

7.8 A contratada deverá realizar 03 (três) visitas semanais em horário de 
expediente na Câmara e eventualmente quando necessário em horário 
diverso, caso seja requisitado pela Presidente da Câmara para revisão dos 
sistemas e/ou para suporte nas informações. Sem ônus para a contratante. 
Como também acesso remoto para qualquer necessidade; 

7.9 O contrato e/ou quaisquer direitos do objeto dos serviços, não poderá ser 
cedido e/ou transferido pela contratada a terceiros, total ou parcialmente; 

 

8.0 CLÁUSULA OITAVA – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS: 

8.1 Sistema de Portal da Transparência:  



 
Serviço de consulta online de informações da execução orçamentária, receitas e 
despesas públicas, relatórios contábeis, remuneração dos servidores, verbas 
indenizatórias, processos licitatórios e contratos, seguindo as normas da Lei 
Complementar 131/2009, de 25 de maio de 2009 que acrescenta dispositivos à Lei 
complementar 101/2000, de 04 de maio de 2000, onde estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal. 

 
- O banco de dados do Portal será alimentado automaticamente com as informações 
do banco de dados do sistema de contabilidade diariamente e pelo Sistema da Folha 
de pagamento, mensalmente; 
- Permitir consultar os empenhos, as liquidações e os pagamentos de forma 
pormenorizada, por fornecedor, por unidade orçamentária, função, sub-função, 
programa, ação, elemento de despesa, por faixa de valores e período; 
- Permitir consultar as receitas orçamentárias por conta de receita e período; 
- Permitir consultar as despesas orçamentárias com compras diretas; 
- Disponibilizar gráficos da execução orçamentária; 
- Permitir consultar relatório de gestão fiscal 
- Permitir consultar prestação de contas 
- Permitir consultar as licitações por ano, período, número do processo, situação, 
modalidade, procedimento, tipo de objeto, objeto e empresas vencedoras; 
- Permitir consultar convênios, leis vigentes e outros atos oficiais como: contratos 
administrativos, decretos e portarias, verbas indenizatórias, dados legislativos; 
- Permitir consultar os seguintes dados institucionais: e-mail, site, telefone, 
organograma, endereço, horário de funcionamento, agente público e atribuições; 
- Disponibilizar um canal de comunicação com a equipe do portal da transparência 
- Disponibilizar consulta do quadro funcional dos vereadores e demais servidores; 
- Disponibilizar módulo geral de publicações diversas com interface web próprias. 
- Disponibilizar emissão de contracheque online; 
- Disponibilizar consultas livres e dados abertos; 
- Disponibilizar acompanhamento dos projetos de lei e suas tramitações; 
- Atender a lei 10.098/2000 de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida; 
 
8.2 Sistema de ouvidoria: 
 
O canal de comunicação de ouvidoria com cadastro, envio de correio eletrônico (e-
mail) automático e consulta de acompanhamento. Através de formulário eletrônico 
disponibilizado online. 
 
- Permitir campos para reclamação, elogio, manifestação, sugestão e afins; 



 
- Disponibilizar campos que possibilite a identificação do cidadão e/ou seu 
anonimato; 
- Permitir anexação de arquivo; 
 
8.3 Sistema de informação ao Cidadão – e-SIC: 
 
Serviço que possibilita a solicitação de informação online, promovendo o direito 
constitucional de acesso às informações públicas. Possibilitando o qualquer 
interessado, físico ou jurídico, o recebimento de informações públicas dos órgãos e 
entidades regulamentado pela Lei nº 12.527/2011. 
 
- Permitir cadastro do cidadão através de usuário e senha de acesso, possibilitando 
o acompanhamento da tramitação.  
- Permitir gerar número de protocolo; 
- Permitir identificar o setor de destino; 
- Disponibilizar data e hora da solicitação; 
- Disponibilizar controle de prazo; 
- Permitir recurso caso seja negado resposta ou não seja satisfatória; 
- Possibilitar o gestor acompanhar e responder o pedido; 
- Dispor de campo para observações; 
- Permitir anexação de arquivo; 
 
8.4 Sistema de protocolo e gestão de processos online: 
 
- De acordo com as normas do Controle Interno da Câmara Municipal de Garanhuns 
e Resolução do Tribunal de Contas do Estado: 
- Disponibilizar o sistema online; 
- Proporcionar atualização automática do sistema, quando houver novas versões ou 
sempre que houver alterações por parte do Tribunal de Contas ou por esta Casa; 
- Realizar backup diário automático, garantindo a segurança dos dados e arquivos 
digitalizados; 
- Permitir anexar documentos digitalizados ao protocolo e organizar; 
- Disponibilizar o funcionamento do protocolo Central e Setorial; 
- Controlar efetivamente a tramitação do Protocolo em todos os setores da Entidade 
em todas as fases; 
- Permitir número de usuário ilimitado; 
- Permitir número de pontos de protocolo ilimitado; 
- Permitir a mobilidade do funcionamento, com acesso de qualquer computador que 
contenha internet ou dispositivo móvel; 
- Proporcionar o acompanhamento detalhado, de todos os protocolos cadastrados 
no setor; 



 
- Permitir o efetivo atendimento, solução e arquivamento do protocolo; 
- Possuir clareza no manuseio para facilitar a localização de documentos; 
- Dispor a página de forma a facilitar e agilizar a abertura de protocolo; 
- Gerar histórico das tramitações; 
- Emitir etiqueta de protocolo  
- Permitir anexação de documentos a protocolo existente; 
- Controla o status (situação/modo) do protocolo; 
- Controlar os prazos das tramitações 
- Controlar os prazos dos protocolos 
- Controlar a entrada e saída de documentos 
- Fornecer informação de documentos requeridos de acordo com o assunto 
selecionado 
- Registrar as consultas de protocolo no arquivo 
- Permitir reabertura de protocolo 
- Permitir registrar os pareceres dos setores 
- Disponibilizar serviço de acesso via internet ao solicitante e solicitado; 
- Disponibilizar relatórios personalizados 

 

9.0 CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
9.1 A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ensejará a sua rescisão 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
  
9.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma 
legal, quando cabível. 

 
9.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
 
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
10.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita as 

seguintes penalidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
  

a) Advertência, por escrito;  

b) Multa diária por atraso injustificado para prestação dos serviços, de 0,4% 
(zero vírgula quatro por cento) sobre o valor global contratado;  



 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado, pela 

inexecução parcial ou total do contrato, na forma do art. 87 da Lei n° 
8.666/93;  

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública;  

f) Rescisão contratual, com multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o 
valor total do contrato, sem prejuízos de perdas e danos cobráveis 
judicialmente.  

 
10.2 As multas a que se referem as alíneas acima incidirão sobre o valor global do 

contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS ou quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 

 
10.3 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula será da competência 

exclusiva da Presidência deste Poder.  
 
10.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, 
sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 
 
11.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, deverá fiscalizar, como lhe 

aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e 
condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e 
comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer 
irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam 
tomadas as devidas providências. 

 
11.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do serviço, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório; 

 
11.3 A CONTRATADA se responsabiliza pela total qualidade dos serviços a serem 

executados. 
 
 
12.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 
12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem 

o Foro da Comarca de Garanhuns-PE, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 



 
 
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 

Garanhuns, 04 de abril de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS 
CNPJ n° 11.478.534/0001-44 

Carla Patrícia Gomes de Oliveira 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

TENOSOFT SOFTWARE LTDA ME 
09.144.881/0001-99 

Fábio Xavier da Silva 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


