E oUTRAS AVENçAS

|k§TRUMENTO PARTICLTLAR DE CoMoDATO

r,tr'001/20í8, QUE ENTRE St

CELEBRAM O MUNIC|PIO DE NERÓPOL§ E A ZETRASOFT LTDA.

A ZETRASOFT LTDA, com sede em Belo Horizonte

CNPJ/MF sob

o

-

MG na Rua Pernambuco. l,lo 1.077

-

70 andar, inscrita no

no 03.881.239/0001-06, representada na forma do seu Contrato Social pela seu sócia

ROSANGELA VIEIRA ARAÚJO, portador da Cédula de ldentidade no 1.930.057-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob o no 044,825.128'00, doravante simplesmente denominado GOMODANTE e o MUNIG|PIO DE NERÓPOLIS,

ESTADO DE GOIAS, inscrito no CNPJ no 01.105.626/0001-25, pessoa jurídica rle direito público intemo, com a

sede de sua Prefeitura na Praça Antônio Dutra, n0,01, Setor Central, Neropolis

- G0,

CEP: 75.460-000,

representada porseu Prefeito, o Sr. GIL TAVARES, inscrito no RG sob o no'ii93458 2auia, e no CPF/MF

no

233.198.791-20, residente e domiciliado no Municipio de Nerópolis- GO, doravante simplesmente denominado

COMODATARIO, resolvem, por este lnstrumento, celebrar

o presente.contratp',de comodato pelas

seguintes

cláusulas e condiçóes:

CIáUSULA PRIMEIRA

Conforme dispoe

o

permissivo, contido no artigo 579

e

seguintes do Código Civil,

o

COMODANTE dá em

comodato ao COMODATARIO, e este aceita, a cessão do Direito de Uso do Licenciamento do ECONSIG

-

Sistema Eletrônico, via lnternet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em
Folha de Pagamento, e Outras Avenças e Módulo do Servidor de propriedacle do COMODANTE, descrito e
caracterizado no descritivo Íuncional que se encontra sob Registro de Títulos qDocumentos no cartório de

10

Ofício de Registro de Titulos e Documentos de Belo Horizonte, conforme artigo 1,27 inciso Vll da lei 6015fr3, de

forma pública onde qualquer interessado pode solicitar sua cópia devidarnente autenticada, doravante
denominado simplesmente Descritivo Funeional. Para fins de definiÇão nestc instrumento, o termo SISTEMA
se refere ao eConsig.

Parágrafo Primeiro

-

A cessão do Direito de uso do licenciamento do SISTh:MA constitui o bem objeto do

presente comodato, e o SISTEMA tem por objetivo possibilitar o controle efetivo da realizaçáo de descontos em
folha de pagamento dos servidores do MUNICípp Oe NEROPOLIS, administrado pelo COMODATÁRP.

PaÉgrafo Segundo

- Neste ato contratual, o COMODATÁRP declara que o SISTEMA, - eConsig Sistema

Eletrônico, via lnternet, de Reserva de Margem
Pagamento,

e

Outras Avenças

e

Controle de ConsignaçÕcs, com desconto em Folha de

e Módulo do Seruidor,

-

de propriedade Ca empresa ZETRASOFT

- foi

contratado de forma exclusiva para administrar e controlar os créditos consignados dos servidores públicos do
MUNIC|PIO DE NEROPOLTS, desta forma, torna-se inviável que outio sistema de outra empresa possa ser
contratada.
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TNSTRUMENTO PARTICU!.ÁR

DE oCMODATO E oUTRAS AVENçAS N000í NUl, QUE ENTRE SI

c

CELEBRAM O MUNIC|PIO DE NEROPOLIS E AZETRASOFT LTDA.

o coMoDATÁRo

Primeira, pelo período
util2ará o SIsTEMA, gratuitamente e para o fim previsto na Cláusula

deste instrumento, conforme artigo 57,
de 60 (sessenta meses) meses, contados a partir da data de assinatura
g66§/g3. A gratuidade supracitada não se estende às consignatárias conveniadas pelo
inciso ll da Lei Federal no.

COMODATÁRP.

o presente instrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo e por qualquer das
de fazêJo, com
partes, desde que a intereesada nranifeste expressamente e por escrito sua intenção

parágrafo primeiro:

antecedência minima de 90 (noventa)dias.

parágrafo Segundo - Devido ao fato de ser um contrato a título gratuito, todo o custeio com a execução dos
usuárias do sistema, de acordo com a
serviços objeto desta contrataçã0, deverá ser arcado pelas consignatárias
processadas e taxa de implantaçã0, excluindo-se
natureza da consignação que opera, e da quantidade de linhas
praticados ou a serem a praticados pelo
a responsabilidade do MUNlGiplo DE NEROPOLIS quanto aos atos
COMODATARIO.

Durante

o

periodo

de vigêrrcia do presente

instrumento,

o COMODANTE será responsável pelos bens

contidas no descritivo funcional, bem como pela
necessários ao uso do SISTEMA, conforme especificações
relativas à instalação e manutenção do slsTEMA'
cobrança e repasse às consignatárias clos custos e despesas

paÉgrafo primeiro -

o

no SISTEMA
coMoDANTE obriga-se a guardar sigilo sobre os dados registrados

as penalidades da Lei de Acesso à lnformação (Lei
relativos aos servidores do GoMoDATARlo, conforme e sob

federal no. 12.527

111),

parágrafo Segundo

-

público e como meio de eficácia
Em obediência a Lei 8666/93, o presente contrato é meio

desde já as partes acordam que

dando ampla

a publicação deste instrumento dar-se-á com assinatura deste instrumento

e total publicidade, reconhecendo que uma vez assinado toma-se público

para todos os

interessados,

Zetrasoft
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INSTRUMENTo PARTICULAR DE C0M0DAT0

E OUTRAS AVENçAS pü$0í/20í8, QUE ENTRE St

CELEBRAM O MUNTCíPIO DE NERÓPOLIS E AZETRASOFÍ LTDA,

O COUOORTÁRIO, em hipótese alguma poderá ceder, emprestar ou dar em sub-comodato, no todo ou em
parte, o SISTEMA objeto do presente contrato, sem a préúa e expressa anuência do COMODANTE.

rêmu§-[lH,QúÍÍ,iTÀ,,.,, ,,,
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São obrigaçoes do COMODATÁRE:

l.

Efetuar a gestão e uso do SISTEMA;

lt.

Manter os dados cadastrais do SISTEMA, das empresas consignatárias, usuários e respectivos perfis
de acesso, conforme detalhado no descritivo funcional;

Executar rotinas periódicas de integração entre o SISTEMA e o Sistema de Folha de Pagamento em

Iil.

vigor no COMODATÁRIO, conforme também detalhado no descritivo funcional;

Alimentar o SISTEMA com todas as informações necessárias para a sua deüda utilizaçã0, tais como

M,

cadastro de empresas consignatárias com respectivos códigos de verbas de desconto, cadastro de
órgãos/secretarias, cadastro de matriculas e de margens de servidores, e de contratos existentes;

Responsabilizar-se por utilizar o SISTEMA de acordo conl o que estahelecem as normas contidas no

V

descritivo funcional, ou seja, em consonância com as especificaçÕes técnicas, funcionalidades e
operação do SISTEMA, bem assim com estrita observância das disposições legais

e dos

bons

costumes;

Observar rigorosamente as normas contidas no descritivo funcional, relativas

VI

à

segurança do

SISTEMA, o seu escopo de utilização e os procedimentos que devem ser adotados no caso de ocorrer
necessidade de alterações no mesmo.

ut.

Permitir a troca de informaçoes on line nos sistenus das consignatárias e o sistema eGonsrg tendo
como objetivo de facilitar a integraçâo das consignatárias com Sisterna

permite que as consultas

e

operações sejam realizadas

e0onsig uma vez que,

no sistema da

ele

consignatária que

.J

automaticamente solicita a requisição no e0onsig.
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TNSTRUMENTO pARTtCUtáR

DE COMODATo E OUTRAS AVENçAS N''u01/2018, QUE ENTRE Sl

É

CELEBRAM O MUNrcIPIO ['E NEROPOLIS E A ZETRASOFT LTDA.
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São obrigaçoes do COMO0ÂNTE:

l. Garantir

a disponibilidade do SISTEMA;

ll. Garantir a integridarle, sigilo e sogurança dos dados armazenados em seu DATACENTER, inclusive

a

execução e guarda de cópias de segurança de dados e sistemas;

lll. Disponibilizar

versôes atualizadas

do SISTEMA, cujas

implantaçoes cleverão

ser programadas

em

conjunto com o GOMODATARIO;

lV.

Manter o COMODATAi1IO informado de qualquer alteração de rotinas do SISTEMA;

V.

Firmar contrato

de Cessão de

Direito

de Uso do

Licenciamento

financeiras, comerciais e/ou assistenciais para atividade

do STSIEMA com as

instituições

de reserva de margem e controle de

consignaçÕes;

VI.

Manter o CQMODATARIO informado de eventuais problemas no sítio da lntemet, que possam causar
intenupção do uso do SISTEMA;

Vll.

lnformar ao GOMODAIAHO, com antecedência, eventual manutenção do SISTEMA ou no sítio da
intemet onde está hospqdado;

Vlll.

Promover o treinamento dos usuários indicados pelo COMODATARIO; conforme CúUSULA SÉnmn
deste instrumento;

X.

Fomecer suporte técnico ao GOMODATARIO na utilização do SISTEMA em horário comercial, nos dias
úteis das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, horário de Brasília;

X.

Fomecer tempestivamente as informações a serem lançadas na folha de pagamento do COMODATÁRP,
em cronograma preestabelecido entre ambas as partes;

Xt.

Manter uma infraestrutr,r;'a adequada com certiÍicado digital para garantir a segurança e integridade dos
dados para o DATACEiITER em que será instalado o SISTEMA.
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ENTRE Sl
E OUTRAS AVENçAS l-10001/2018, QUE
II,§TRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO
LTDA.
CELEBRAM O MUNIC|PIO DE NERÓPOLIS E AZETRASOFT

pelo funcionamento do slsTEMA de acordo com

xll. Responsabilizar-se
contidas

no descritivo funcional, ou seja, em

consonância

o que

estabelecem as normas

com as especiÍicações

técnicas'

estrita observância das disposições legais e dos
funcionalidades e operação do slsTEMA, bem assim com
bons costumes;

xlll.

serviços, pelas
E facultado a coMoDANTE o direito de restringir o acesso aos

consignatárias

para utilização do slsTEMA'
inadimplentes ou que não firmaram contrato

o

treinamento, disposto na cláusula sexta, inciso

vlll

deste instrumento, é o processo de transferência de

para que estes possam operáJo conetamente e será ministrado
conhecimento para os usuários do slsTEMA
a mesma perÍeiçâu técnica, em conformidade com
pela ZETRASOFT - ou por terceiros indicados por ela com
o descritivo funcional;

sem Ônus para 0
- o treinamento ocorrerá no momento da implantação do slsTEMA,

parágrafo primeiro

através de video conferência, via web, tele aulas
GoMoDATARIO e será realizado à distância, podendo ser
gravadas ou outros meios que possibilitem

a

capacitação, sem que haja

a

necessidade do treinamento

presencial.

parágrafo segundo

- Não há limite de participantes para o treinamento,

ttem horário fixo estabelecido,

o
e hora da conveniência do USUÁRp e do CgMODANTE' Caso
poderá remarcá-lo ate o limite de três vezes'
coMoDATARto, por algum motivo, perca o treinamento,
mediante autorização e
este limite de remarcaçã0, o treinamento só será mar'cado

podendo este ser ministrado no dia

ultrapassando

disponibilidade do COM0DANTE.

parágrafo Terceiro

-

presume-se que os participantes do treinamento

- usuários do slsTEMA - possuem

que serão
do empréstimo consignado e sobre os dados
conhecimento profissionalsuÍiciente sobre os negócios
imputados no SISTEMA

parágrafo euarto
implantação do

-

coMoDATÁRP, no momento da
As consignatárias já credenciadas e cadastradas ao
usuários do
seus usuários realizado conjÚntamente com os

slsrEMA, terão o treinamento de

COMODATARIO, sempre realizado à distância
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E
INSTRUMENTO PARTIGUL"AR DE COMODATO

Sl
ouTRAS AVENçAS N0001/2018, QUE ENTRE

LTDA'
CELEBRAM O MU NIG|PIO I}E NERÓPOLIS E AZETRASOFT

-

paÉgrafo euinto

o

será realizado separadamente do
treirramento para as consignatárias não financeiras

sempre realizado à distância'
treinamento das consignatárias financeiras,

parágrafo sexto

- o treinamento para as consignatárias que não estejam credenciadas

e cadastradas ao

deverá ser agendado com o departamento
coMoDATARro no momento da imprantação do srsTEMA,
para sua realizaçã0,
possibilidade de agendamento de dia e hora
comercial do GoMoDANTE, que verificará
sempre realizado à distância.
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Federal
art. 5g1 do código civir e no artigo 77 da Lei
É permitida a rescisão do contrato nos termos do

no

os casos que deram causa a
g.ô66/93, em qualquer dos casos, a rescisão deverá ser motivada especificando
prazo de 90 (noventa) dias
por escrito, oportunidade de solução dentro do
esta rescisã0, onde será concedido,
da data da resPectiva notificaçã0.

considerar-se-á rescindido

o presente contrato, oportunidade em que o

CoMoDANTE poderá vetar a

seguintes
de quarquer notificação judiciar ou extrajudicial, nos
utirização do srsTEMA, independentemente
CASOS:

a)

o

de qualquer cláusula ou condição prevista neste
não cumprimento, por parte do CoMODATARIO,

contrato;

b)

para finalidade diversa daquela preüsta na cláusula
se o GOMODATARIO vier a utilizar o slsTEMA
Primeira

os dados e informações
parágrafo único: No caso de rescisã0, o CoMODANTE obriga-se, a repassar todos
registradas no sistema, no prazo de até 90
rerativas às operações ou serviços das CoNSTGNATARTAS,
prazo de solução previsto no caput desta cláusula'
(noventa) dias contados a partir do termino do

..

o

presente instrumento

-

r r-i

... . .:

ll.t i' '
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: -:t,

trabalhista entre
de comodato não enseja a criação de quarquer vinculo

o

COMODATÁRO E O COMÕDANTE.
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INI}TRUMENTO PARTICUIÁR DE COMODATO

E oUTRAS AVENçAS

11000í/20í8, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICIPIO DE NERÓPOLIS E A ZETRASOFÍ LTDA.

o presente

legislação vigente'
contrato rege-se, no que couber, pelo cÓdigo civil e demais

giáusUüDÉÇlMA,PRlHrÉiRA''-'rr--''-'
As partes etegem o foro da comarca de Nerópolis

r-rt'

'r,,,.,

"

- Goiás, com renúncia a qualquer outro, por mais

presente instrumento'
privilegiado que seja, para dirimir controvérsias originárias do

e
o presente instrumento em 02 (duas) vias de igualteor
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam
forma, na presença de testemunha.

Nerópolis - G0, 19 de abril de 2018'

Ti

Gomes

Secretária de Finanças

intemo

da'Silva Junior
Secretário MuniciPal de Administração

Secretário

A-\n

LTDA

êilTavares'

CNPJ No. 03;88í.239/000í'06

Prefeito MuniciPal

COMODANTE

COMODATÁRlo
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

CPF

CPF
079.482.23G30

Analista de Contratos
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