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TERMO DE CONTRATO N. º 001/2019, CELEBRADO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PELA 
EMPRESA LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
UNIFICADA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, 
PATRIMONIAL E CONTÁBIL QUE ATENDA ÀS 
NECESSIDADES E ESPECIFICIDADES DO 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

 
 
 
 

 
CONTRATANTE: Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado do Planejamento, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.355.075/0001-46, neste ato representado pelo Secretário o Sr. 

Eduardo Corrêa Tavares, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº. 

3603499-SSP/SC, CPF nº. 007.357.239-07, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Odilardo 

Silva, nº. 940, Apartamento 404 - Laguinho, CEP: 68900-000, nomeado por meio do Decreto nº 1.107, 

de 12 de abril de 2018 (DOE/AP nº 6659, de 12 de abril de 2018, págs. 4 e 5). 

 

CONTRATADA: Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, inscrita no CNPJ (MF) n.º 72.624.679/0001-

09, localizada no SCLN 403, Bloco B, Sala 101/105, Asa Norte, CEP : 70.835-520 - Brasília-DF, 

representada por seus sócios Diretores o Sr. Walace Zloccwick Maia, portador da Cédula de 

Identidade n.º M5-878.949-SSP/MG e CPF (MF) n.º 901.718.536-87 e o Sr. José Claudio Dias 

Gonçalves, portador da Cédula de Identidade nº 725.807-SSP e CPF (MF) nº 297.808.881-87. 

 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo de Contrato n.º 

001/2019-SEPLAN, instruído no Processo nº 28810.00022/2019, sujeitando-se as partes às normas 

disciplinares da Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 25, inciso II, § 1º c/c Art. 13, Inciso III e às 

seguintes cláusulas: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.  O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de instalação, implantação, 

integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de 

Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, 

Financeira, Patrimonial e Contábil que atenda às necessidades e especificidades do Governo do 

Estado do Amapá, incluindo todos seus poderes constituídos, integrando-se aos demais sistemas 

corporativos do estado em total consonância com a legislação pertinente.  
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Os serviços serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, o qual integra este 

instrumento, independente da transcrição. 

 
 1.1. – Característica Principal do Sistema: 

 

1.1.1. Que o sistema atenda as exigências da STN com a Matriz de Saldos Contábeis-MSC, exigida 

pela União, conforme Nota Técnica SEI nº 2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-MF, com fundamento 

no art.48, § 6º, da LRF, e alteração do Decreto nº 7.185/2010 decorre do alinhamento com a nova 

redação da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), 

alterada pela Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 

 

1.1.2. A revisão impõe aos entes da Federação, em seu âmbito, a utilização de Sistema Único de 

Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial por todos os Poderes e seus respectivos órgãos, 

sendo tal sistema, mantido e gerido pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia administrativa e 

financeira e a independência dos Poderes (§ 6º do art. 48 da LRF).   

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

2.1. A presente contratação tem suporte na modalidade Inexigibilidade de Licitação na Justificativa nº                    

002/2019-CPL/SEPLAN; e tem como fundamento legal no Art. 25, Inciso II, § 1º c/c com o Art. 13. 

Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais normas que regem a espécie, as 

quais as partes sujeitam-se a cumprir. 

 

 
            CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1. O valor estimado da contratação é de R$ 9.118.220,11 (nove milhões, cento e dezoito mil, 
duzentos e vinte reais e onze centavos). 
 

3.2. No valor acima estão incluídas as despesas com serviços relacionados à implantação da 

solução conforme discriminado, treinamento presencial dos servidores do Estado do Amapá e 

manutenção corretiva, preventiva e suporte técnico. 

3.3. PRODUTOS 

3.3.1. A Contratada cederá sem custo para o Governo do Estado do Amapá o licenciamento de uso 

perpétuo da versão 2019 do SIAFE-AP, incluindo novas versões do módulo de planejamento e da 

ferramenta OLAP Flexvision. 

3.4. SERVIÇOS SOB DEMANDA 

3.4.1. Estes serviços, por sua natureza estimativa, serão demandados por registro de Ordem de 

Serviço na ferramenta de controle do projeto. Os números de horas discriminados na tabela abaixo, 

constituem limites para o consumo por parte da Contratada, sem que haja por parte desta, 

obrigatoriedade de pagamento de saldo de horas remanescentes ou serviços não demandados. 

 

3.4.2. Hora de suporte presencial – R$ 302,00 (trezentos e dois reais) 

 

3.4.3. Hora de suporte remoto – R$ 241,70 (duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos) 
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Descrição 

Presencial Remota 

 

Total (R$) Hr Vlr.Total (R$) Hr Vlr.Total(R$) 

1-Instalação versão SIAFE-AP e Flexvision 

nos equipamentos da SEPLAN-AP. 24 7.248,00 40 9.668,00 16.916,00 

2-Migração e conversão das tabelas de 

apoio, dados do Security, saldos de 

encerramento do exercício anterior e 

documentos envolvidos no processo de 

restos a pagar registrado no encerramento 

do exercício anterior à implantação da 

versão 2019 do SIAFE-AP no Poder 

Executivo. 0 0,00 400 96.680,00 96.680,00 

3-Migração e conversão dos saldos de 

encerramento e restos a pagar registrados 

no exercício anterior do sistema da 

Assembleia Legislativa para o SIAFE-AP. 160 48.320,00 400 96.680,00 145.000,00 

4-Migração e conversão dos saldos de 

encerramento e restos a pagar registrados 

no exercício anterior dos respectivos 

sistemas do Tribunal de Contas do Estado 

do Amapá, Ministério Público do Estado do 

Amapá e Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá para o SIAFE-AP. 600 181.200,00 1500 362.550,00 543.750,00 

5-Configuração e parametrização do 

SIAFE-AP segundo as necessidades 

específicas da SEPLAN-AP. 200 60.400,00 1020 246.534,00 306.934,00 

6-Integração com sistemas externos do 

Poder Executivo 720 217.440,00 1800 435.060,00 652.500,00 

7-Integração com sistemas externos do 

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, 

Ministério Público do Estado do Amapá, 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá 1900 573.800,00 4800 1.160.160,00 1.733.960,00 

Total 3604 1.088.408,00 9960 2.407.332,00 3.495.740,00 
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3.5. TREINAMENTO 

3.5.1. Os treinamentos são presenciais e contratados sob demanda, através de registro de Ordem 

de Serviço na ferramenta de controle do projeto, tais como: 

 

Descrição – Treinamento Und Unitário – R$ Quantidade Valor – R$ 

Execução LOA Turma 23.524,61 1 23.524,61 

Execução Orçam. Financ. e 

Patrimonial 
Turma       14.891,72 6 89.350,32 

OLAP Flexvision Turma 33.884,07 1 33.884,07 

Orçamento e Elaboração da 

LOA 
Turma       9.136,47 4 36.545,88 

Planejamento PPA Turma 5.827,19 4 23.308,76 

Segurança Turma 12.301,86 1 12.301,86 

Workshop TI Turma 23.524,61 1 23.524,61 

TOTAL ............................................. 123.090,53 18 242.440,11 

 
 

3.6. MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO 

3.6.1. Os serviços de Configuração dos Relatórios Contábeis para adequação ao novo PCASP e 

atendimento às exigências legais estão incluídos nos valores da manutenção mensal. 

 

Descrição Und Período Unitário 

Manutenção e suporte Mês Até 31/12/2019 R$ 94.420,00 

Manutenção e suporte Mês De 01/01/2020 a 31/12/2020 R$ 136.390,00 

Manutenção e suporte Mês Após 01/01/2021 R$ 186.750,00 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A despesa com este Termo de Contrato, no corrente exercício (2019), no valor estimado de R$ 
1.418.330,11 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e trinta reais e onze centavos), 

correrá à conta da Nota de Empenho nº 2019NE00034 de 24/05/2019 devidamente apropriada no 

elemento de despesa 3390.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, vinculado no Programa: 

0005-Gerenciamento Administrativo-Eixo Gestão e Finanças, na Ação: 2303 – Gestão de Contratos e 

Convênios, Fonte de Recursos 101 da vigente Lei Orçamentária Anual. 
 

4.2. A despesa para os exercícios subsequentes será alocada à dotação orçamentária prevista para 

atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. A Contratante efetuará o pagamento dos serviços contratados até o 10º (décimo) dia útil, de cada 

mês de acordo com Cronograma de Desembolso, mediante apresentação dos documentos abaixo 

descritos, em conformidade com o Decreto Estadual nº 1.278 de 17 de fevereiro de 2011. 

 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º § 3º, da Lei n o 8.666, 

de 1993; 

 

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir; 

 

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor ou servidores 

competentes, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

em relação aos serviços efetivamente prestados; 

 

5.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento   

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante; 

 

5.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

 

5.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

 

5.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

 

5.7. Será considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento; 

 

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa; 

 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

 

5.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa; 
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5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação; 

 

5.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante, não  

será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente; 

 

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

 

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n o 123, de 2006; 

 

5.13.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de Ordem Bancária, no Banco do 

Brasil, Agência nº 3477 e Conta Corrente nº 462446.  
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

 

6.1. Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis pelo o período de 12 (doze) meses, após 

qual, poderão ser atualizados, anualmente, visando a sua adequação aos novos preços de mercado 

mediante aplicação da variação nominal do Índice Geral de Preços de Mercado — IGP-M (FGV) ou 

outro índice oficial que vier a substituí-lo; 

 

6.2. O reajuste somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante motivação e 

comprovação, por parte da CONTRATADA; 

 

6.3. A utilização do Índice Geral de Preços de Mercado-IGP-M (FGV) se justifica por se   tratar de    

serviço contínuo sem dedicação exclusiva de mão-de-obra e ainda visando à recomposição dos 

valores contratados em vista dos efeitos inflacionários, além de ser mais vantajoso para a 

Administração; 

 
6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a   partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

6.5. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se 
não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o 
prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

7.1. GARANTIA CONTRATUAL - será exigido da CONTRATADA, no momento da assinatura do 

contrato, a prestação de garantia contratual pela execução das obrigações assumidas, no valor de 

5% do valor contratado, cabendo à contratada optar por uma das modalidades previstas em lei: 

caução em dinheiro ou título da dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia; 
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7.1.1. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término do contrato, 

caso não haja pendências, observado o disposto no art. 56, § 40, da Lei Federal no 8.666/93, se for o 

caso; 

 

7.1.2. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA se obrigará 

a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data em 

que for notificada pela CONTRATANTE; 

 

7.1.3. Quando se tratar de caução em dinheiro, a CONTRATADA fará o devido recolhimento em 

entidade bancária e conta indicada pela CONTRATANTE. Em se tratando de fiança bancária, deverá 

constar do instrumento a renúncia expressa pelo fiador dos benefícios previstos nos arts. 827 e 836 

do Código Civil; 

 

7.1.4. Encerrada a vigência contratual e desde que devidamente adimplidas todas as obrigações da 

Contratada, inclusive a ausência de possíveis débitos de execução ou de pagamentos, o Fiscal do 

contrato convocará a empresa contratada para recolher a garantia. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº  8.666, de 1993; 

 

8.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato; 

 

8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Termo de Referência e na proposta; 

 

8.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos; 

 

8.4.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

 

8.4.2. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

 

8.4.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

 

 

8.4.4. A satisfação da Administração usuária; 

 

8.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 

§§ 1 0 e 2 0 do art. 67 da Lei n o 8.666, de 1993; 
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8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 

da Lei n O 8.666, de 1993; 

 

8.7. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as rotinas previstas no Termo de 

Referência; 

 

8.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
9.1. São obrigações da Contratante: 

 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou servidores 

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

9.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

9.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

Contratada. 

 

 
9.2. São obrigações da Contratada: 

  

9.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de  

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 
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9.2.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

 

9.2.3.  Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  

 

9.2.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

 

9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

 

9.2.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;  

 

9.2.7.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante;  

 

9.2.8.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;  

 

9.2.9.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração;  

 

9.2.10.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

 

9.2.11.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços;  

 

9.2.12.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na  

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização  do  trabalho  do  

menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou insalubre;  

 

9.2.13.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

9.2.14.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato;  
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9.2.15.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

9.2.16.  Todas as demais previstas no Termo de Referência, parte integrante deste instrumento.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n o 8.666, de 1993 e da Lei 12.846, de 2013, á 

 Contratada que: 

 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

10.1.6. Não mantiver a proposta; 

 

10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo; 

 

10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 

10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; 

 

10.1.10 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei n O 8.666, de 1993, 
e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto n o 4.054, de 19 de setembro de 2008; 

 

10.1.11. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n o 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
 
10.1.12. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
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10.1.13. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

 

10.1.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 
na   Lei n o 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº  6.161, de 2000; 

 

10.1.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n o 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis; 

 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o 

direito à prévia e ampla defesa; 

 

11.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei n o 8.666, de 1993; 

 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

 

12.1. É vedado à Contratada: 

 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 

13.1. A critério da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser acrescido ou suprimido em 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado atualizado, observado o disposto no art. 

65, parágrafos 1º e 2º da Lei n.0 8.666/93; 

 

13.2. O acréscimo ou supressão contratual não poderá exceder os limites estabelecidos no §1º do 

art. 65 da Lei n.0 8.666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
 

             14.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 36 (trinta e seis) meses, contados 

da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 

obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, da Lei no 

8.666, de 1993. 
 

             14.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

             14.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, e nas demais normas de licitações e contratos administrativos, além de, 

subsidiariamente, e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n o 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 

17.1. Fica eleito o Foro desta Cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

instrumento. 
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                    E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em três vias de igual teor e 

um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

  
 
 

Macapá, 24 de maio de 2019. 

 
 
 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
CONTRATANTE 

Secretário de Planejamento 
 
 
 

WALACE ZLOCCOWICK MAIA 
LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 

CONTRATADA 
 
 
 

JOSÉ CLAUDIO DIAS GONÇALVES 
LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 

 

1. _____________________________     

 CPF:  

 

 2. ________________________________ 

CPF:                      
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pela SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAMENTO, para fazer face e cobertura ao Contrato nº. 001/2019-SEPLAN, com 

a empresa LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
 

                                         Serviços de Implantação (sob demanda) 

 
Serviços  

 
Valor Total – R$ 

Conforme Item 3.4 3.495.740,00 

 

 
Custo com Treinamento (sob demanda) 

 
Treinamento 

 
Turmas 

 
Valor Total – R$ 

Conforme ítem 3.5 Diversas 242.440,11 

 

                                  
Custo com Manutenção Corretiva, Preventiva e Suporte Técnico 

EXERCÍCIO 2019 

Nº de Parcelas Liberação de Recursos Elemento de Despesa Fonte Valor (R$) 

01 Maio 339039 101 94.420,00 

02 Junho 339039 101 94.420,00 

03 Julho 339039 101 94.420,00 

04 Agosto 339039 101 94.420,00 

05 Setembro 339039 101 94.420,00 

06 Outubro 339039 101 94.420,00 

07 Novembro 339039 101 94.420,00 

08 Dezembro 339039 101 94.420,00 

TOTAL (2019) ........................................ 755.360,00 

EXERCÍCIO 2020 

Nº de Parcelas Liberação de Recursos Elemento de Despesa Fonte Valor (R$) 

09 Janeiro 339039 101 136.390,00 

10 Fevereiro 339039 101 136.390,00 

11 Março 339039 101 136.390,00 

12 Abril 339039 101 136.390,00 

13 Maio 339039 101 136.390,00 

14 Junho 339039 101 136.390,00 

15 Julho 339039 101 136.390,00 

16 Agosto 339039 101 136.390,00 

17 Setembro 339039 101 136.390,00 

18 Outubro 339039 101 136.390,00 

19 Novembro 339039 101 136.390,00 

20 Dezembro 339039 101 136.390,00 

TOTAL (2020) ............................................. 1.636.680,00 

EXERCÍCIO 2021 
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Nº de Parcelas Liberação de Recursos Elemento de Despesa Fonte Valor (R$) 

21 Janeiro 339039 101 186.750,00 

22 Fevereiro 339039 101 186.750,00 

23 Março 339039 101 186.750,00 

24 Abril 339039 101 186.750,00 

25 Maio 339039 101 186.750,00 

26 Junho 339039 101 186.750,00 

27 Julho 339039 101 186.750,00 

28 Agosto 339039 101 186.750,00 

29 Setembro 339039 101 186.750,00 

30 Outubro 339039 101 186.750,00 

31 Novembro 339039 101 186.750,00 

32 Dezembro 339039 101 186.750,00 

TOTAL (2021) ................................ 2.241.000,00 

EXERCÍCIO 2022 

Nº de Parcelas Liberação de Recursos Elemento de Despesa Fonte Valor (R$) 

33 Janeiro 339039 101 186.750,00 

34 Fevereiro 339039 101 186.750,00 

35 Março 339039 101 186.750,00 

36 Abril 339039 101 186.750,00 

TOTAL (2022) ................................... 747.000,00 

TOTAL EXERCÍCIOS (2019,2020, 2021 e 2022) 5.380.040,00 

  

Custo com Serviços de Implantação (sob demanda): R$ 3.495.740,00 

Custo com Treinamento (sob demanda): R$ 242.440,11 

Custo com Manutenção Corretiva, Preventiva e Suporte Técnico: R$ 5.380.040,00 
 

                             Importa o presente Cronograma de Desembolso no valor total estimado de R$ 
9.118.220,11 (nove milhões, cento e dezoito mil, duzentos e vinte reais e onze centavos). 
 

 

Macapá-AP, 24 de maio de 2019. 
 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 

CONTRATANTE 
Secretário de Estado do Planejamento  

 
 
 

WALACE ZLOCCOWICK MAIA 
LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 

CONTRATADA 
 

 
JOSÉ CLAUDIO DIAS GONÇALVES 

LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
CONTRATADA 
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PLANO DE APLICAÇÃO 
 
 
 

PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pela SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO – SEPLAN, para fazer face e cobertura ao CONTRATO Nº. 001/2019 - SEPLAN, 

com a EMPRESA LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
 

 
Fonte 

 
NATUREZA DA 

DESPESA 

 
PROGRAMA 

 
AÇÃO 

 
Valor (R$) 

 

101 

 

3390.39 

 

0005 

 

2303 

 
9.118.220,11 

  
TOTAL 

9.118.220,11 

 

 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 9.118.220,11 (nove milhões, cento e 
dezoito mil, duzentos e vinte reais e onze centavos). 
 

 

Macapá-AP, 24 de maio de 2019. 

 

 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
CONTRATANTE 

Secretário de Estado do Planejamento  
 
 
 

WALACE ZLOCCOWICK MAIA 
LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 

CONTRATADA 
 
 

JOSÉ CLAUDIO DIAS GONÇALVES 
LOGUS SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 

1. ____________________________    

 CPF:  

 

 2. ____________________________ 

CPF:                     


