
                                                                                   Diretoria-Geral

Contrato  de  assinatura  de  Ferramenta
Gerencial  Informatizada  na  área  de  Gestão  e
Fiscalização  de  Contratos  (ContratosGov)  que
entre  si  celebram  o  TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO  ESTADO  DE  GOIÁS  e  a  empresa
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA.

 

Pelo  presente  contrato  firmado  à  vista  dos  autos nº

201905000172692 , o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, situado

na Av. Assis Chateaubriand, nº195, Setor Oeste, cidade de Goiânia-GO, inscrito

no CNPJ sob o nº 02.050.330/0001-17, doravante denominado CONTRATANTE,

neste  ato  representado  por  seu  Diretor-Geral,  Rodrigo  Leandro  da  Silva,

brasileiro,  casado,  servidor  público,  residente  e  domiciliado  nesta  capital,  e  a

empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, com sede na Rua Brasílio

Vicente  de  Castro,  111,  sala  902,  andar  09,  Campo  Comprido,  Curitiba/PR,

inscrita  no  CNPJ  n.º  10.498.974/0001-09,  telefone  (41)  37781760,  neste  ato

representada por  seu Representante  Legal,  Rudimar  Barbosa dos Reis,  RG

4.086.763-5  SSP/PR  e  CPF  574.460.249-68,  e-mail:

r.reis@negociospublicos.com.br,  doravante  denominada  CONTRATADA,

celebram o presente  Contrato,  com fundamento  na  Lei  n.   8.666/1993,  e  as

cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  objeto  desta  contratação  é  a  assinatura  de  ferramenta

gerencial  informatizada  na  área  de  gestão  e  fiscalização  de  Contratos

(ContratosGov), observados o Termo de Referência e a proposta da Contratada,
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os  quais,  independentemente  de  transcrição,  são  partes  integrantes  deste

instrumento, naquilo que não o contrarie.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO

A  empresa  contratada  proporcionará  acesso  a  100  (cem)

usuários indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio de

licença de uso do software ContratosGov – Ferramenta Gerencial Informatizada

de Fiscalização e Gestão de Contratos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Designar gestor e fiscal para acompanhamento do Contrato;

b)  Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  desta

aquisição, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio

as falhas detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam

medidas corretivas por parte da CONTRATADA;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a

ser solicitados pela CONTRATADA;

d)  Permitir,  durante  a  vigência  do  Contrato,  o  acesso  dos

representantes ou prepostos da CONTRATADA ao local de prestação de serviços,

desde  que  devidamente  identificados  e  acompanhados  por  representante  do

CONTRATANTE;

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer

irregularidade constatada na execução dos serviços;

f)  Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA de acordo com as

condições estabelecidas neste Contrato;

g) Manter sigilo,  sob pena de responsabilidade civil,  penal  e

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou
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de  terceiros,   que  tomar conhecimento em razão da execução do Contrato,

devendo orientar os profissionais nesse sentido.

CLÁUSULA  QUARTA –  Constituem  obrigações  da

CONTRATADA:

a) Iniciar a execução dos serviços a contar da assinatura do

Contrato;

b) Executar os serviços contratados em conformidade com as

condições e os prazos estabelecidos neste Contrato;

c) Concluir todos os serviços contratados no prazo e condições

da proposta e do termo de referência.

d) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito,

qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços;

e)  Apresentar  os  documentos  fiscais  de  cobrança  em

conformidade com o estabelecido no Contrato;

f)  Comunicar,  por  escrito,  eventual  atraso ou paralisação na

execução  do  objeto,  apresentando  razões  justificadoras,  que  serão  objeto  de

apreciação pelo CONTRATANTE;

g) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e

qualquer  assunto  de  interesse  do  contratante,  ou  de  terceiros  de  que  tomar

conhecimento  em  razão  da  execução  do  objeto,  devendo  orientar  seus

empregados nesse sentido;

h) Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho,

dano  ou  prejuízo  causado  ao  patrimônio  do  contratante  ou  de  terceiros,

decorrente deste processo aquisitivo;

i) Manter, durante todo o processo, as condições de habilitação

e qualificação exigidas na contratação;

j)  Realizar  treinamento  ilimitado  aos  servidores  designados
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para operar o sistema, na quantidade indicada na proposta, visando a regular

utilização da solução e todas as suas funcionalidades;

k)  É  vedada  a  reprodução,  divulgação  ou  utilização  de

quaisquer informações de que os profissionais alocados tenham tomado ciência

em razão da execução dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito,

do Gestor do Contrato;

l)  Atender  ao  chamado  para  atendimento  nas  condições

pactuadas no termo de referência.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor total anual do Contrato é de R$ 88.600,00 (oitenta e

oito mil e seiscentos reais), conforme proposta anexa.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa  decorrente  desta  contratação correrá  à  conta  do

Programa  de  Trabalho  2020.0452.02.061.1024.2087,  tendo  por  natureza  de

despesa o código 3.3.90.40.14, constantes do vigente orçamento, conforme Nota

de Empenho nº 0048, emitida em 7.4.2020, no valor de R$ 88.600,00 (oitenta e

oito mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA  SÉTIMA –  DA  ENTREGA  E  CRITÉRIOS  DE

ACEITAÇÃO DO OBJETO

O objeto deste Contrato será recebido da seguinte forma:

I - O prazo de entrega das licenças é de 20 (vinte) dias corridos

a  contar  do  dia  seguinte  da  reunião  de  planejamento  do

contrato;

II  - Após a assinatura do contrato será agendada reunião de

abertura e planejamento do contrato, no prazo de até 7 (sete) dias corridos após a
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convocação;

III - A Implantação e Customização terá o prazo de conclusão

de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do dia seguinte da reunião de

planejamento do contrato;

IV - O Termo de Aceite Provisório será emitido após o início da

implantação e customização;

V - O Termo de Aceite Definitivo será emitido após a conclusão

do prazo de Implantação e Customização;

VI  -  Findando-se  a  Implantação  e  Customização  inicia-se  a

Operação Assistida que se dará durante a vigência do contrato.

Parágrafo  segundo –  O  recebimento  não  exclui  as

responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

CLÁUSULA  OITAVA –  DO  FATURAMENTO  E  DO

PAGAMENTO

O  pagamento  será  realizado  em  até  30  (trinta)  dias

consecutivos após o recebimento definitivo dos produtos, apresentação da Nota

Fiscal e ateste do gestor do contrato.

§1º Os autos de pagamento serão instruídos, no mínimo, com

os seguintes documentos:

I – Certidão de Regularidade do FGTS;

II – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos

Federais e à Dívida Ativa da União;

III  – Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e

Municipal do domicílio ou sede da contratada;

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

§2ºQuando do pagamento, será efetuada a retenção tributária

prevista na legislação aplicável.
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§3ºNos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que

a  Contratada  não  tenha  concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela,  é calculada

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e

a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I  =  Índice  de  compensação  financeira  =  0,00016438,  assim

apurado:

I = (TX)

I = (6/100)

      365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

§4º  A ausência  de  qualquer  documento  ou  a  ocorrência  de

qualquer fato de responsabilidade da contratada que impeça a regular tramitação

do procedimento  de pagamento  implicará  na suspensão do prazo previsto  no

caput da presente cláusula, isentando o contratante de qualquer responsabilidade

pelo atraso no pagamento.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

O valor acima poderá ser  reajustado após 12 (doze)  meses

contados da  data  limite  para  apresentação da proposta,  em obediência ao

comando do art. 40, XI, e art. 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93, c/c arts. 2º e 3º da
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Lei nº 10.192/2001, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir

da data de sua assinatura, prorrogáveis na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

O CONTRATANTE, a seu critério e quando couber, garantida a

prévia defesa da CONTRATADA, aplicará as seguintes penalidades, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93:

I –  Nos casos de inadimplemento que não gerem inexecução

do contrato:

a) advertência por escrito;

b) multa  de 0,1% (zero vírgula um por  cento)  ao dia,  até o

trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não

realizado;

c) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da

parte do fornecimento ou serviço não realizado, por dia subsequente ao trigésimo.

II – pela inexecução total ou parcial do contrato:

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

b) suspensão temporária do direito de participar em licitações e

impedimento de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos.

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração  Pública  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 que a contratada ressarcir

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base na alínea anterior.
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§ 1º As multas estipuladas nesta cláusula serão cobradas pelo

CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente e serão

descontadas do valor das parcelas de pagamento vincendas.

§ 2º A aplicação das sanções previstas no art. 87, bem como

no art.  88 da Lei nº 8.666/93, serão imediatamente comunicadas ao Conselho

Nacional de Justiça, a fim de serem disponibilizadas em cadastro nacional próprio

e de amplo acesso e, no caso de reabilitação, esta será comunicada igualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA RESCISÃO

Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78

da Lei nº 8.666/93, constituem motivos para a rescisão do Contrato:

I – pelo CONTRATANTE:

a) atraso injustificado na execução do Contrato, bem como a

sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

b) subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do

objeto contratado, bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão,

cisão ou incorporação que afetem a execução do Contrato;

c)  desatendimento  às  determinações  regulares  do

CONTRATANTE e que tais recomendações estejam em linha com as obrigações

da CONTRATADA previsto no Contrato e seus anexos;

d) cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de

registro próprio efetuado pelo representante do CONTRATANTE;

e)  razões  de  interesse  público  de  alta  relevância  e  amplo

conhecimento, a critério do CONTRATANTE, exaradas no processo administrativo

a que se refere este Contrato;

II – pela CONTRATADA:

a) no caso de inadimplência do CONTRATANTE, previstos no

 

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3236-5201 – www.tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201905000172692

Assinado digitalmente por: RODRIGO LEANDRO DA SILVA, DIRETOR(A) GERAL, em 13/04/2020 às 20:35.
Para validar este documento informe o código 303933188913 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201905000172692

Assinado digitalmente por: PATRICIA MAIA DA SILVEIRA, SECRETÁRIA (O) EXECUTIVA (O) DE DIRETORIA DE ÁREA, em 14/04/2020 às 13:59.
Para validar este documento informe o código 304108885391 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


inciso XV, artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único - Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito

de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei n.º 8.666/93,

aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo

do mesmo artigo,  bem como as do artigo 80 da referida Lei,  na extensão do

disposto neste contrato.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA –  DA  LEGISLAÇÃO

APLICÁVEL

Aplicam-se à execução do presente Contrato a Lei n. 8.666, de

21 de junho de 1993 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO

A gestão  do  presente  contrato  ficará  a  cargo  da  Diretoria

Financeira, com apoio técnico da Diretoria de Informática.

Parágrafo único. A existência e a atuação da fiscalização em

nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA,

no que concerne à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA ASSINATURA DIGITAL

O  presente  contrato  e  os  eventuais  termos  aditivos

eventualmente  celebrados,  poderão  ser  assinados  digitalmente,

preferencialmente,  por  meio  de  certificado  digital,  emitido  no  âmbito  da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, observados os padrões

definidos pela referida infraestrutura, bem como mediante a utilização de outro

meio  de  comprovação  da  autoria  e  integridade  de  documentos  em  forma

eletrônica,  que  utilize  identificação  por  meio  de  nome  de  usuário  e  senha,

inclusive  mediante  uso  da  ferramenta  de  assinatura  do  Sistema de  Processo
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Administrativo  Digital  –  PROAD,  do  TJGO,  ou  outro  sistema  que  venha  a

substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA   – DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato,

é competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Goiás.

Goiânia, 13 de abril de 2020.

Rodrigo Leandro da Silva
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

CONTRATANTE
assinado digitalmente

Rudimar Barbosa dos Reis
Instituto Negócios Públicos Ltda

CONTRATADA
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