
 

 

CONTRATO Nº 008/2021 QUE ENTRE SI FAZEM O 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS - ISSA E A 

EMPRESA MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA. 
 

O INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ANÁPOLIS - ISSA, autarquia municipal, inscrita no CNPJ nº 05.469.074/0001-95, com sede na 

Rua 15 de dezembro, nº 641, Centro, CEP 75.024-070, Anápolis/GO, ora denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente e abaixo assinado, Eduardo Milke, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 769.571.951-04, ora denominado de 

CONTRATANTE e a empresa MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.615.788/0001-50, estabelecida na Rua Apinages esquina 

com Rua Bororos, nº 174, Quadra 117, Lote 24/26, 1º andar, Bairro Santa Genoveva, Goiânia, Goiás, 

CEP 74.672-430, neste ato representada por seus sócios, Daniel Martins de Oliveira, brasileiro, 

casado, empresário, portador do CPF/MF nº 061.069.511-87, Carteira de Identidade nº 4340724 

SSP/GO, residente a Rua 36, Quadra G-17, Lote 4/7, Apto 1.502, Ed. Residencial Shateou 

Bouganville, Setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP 74.150-240, e/ou José Hosanan Inácio, brasileiro, 

casado, empresário, portador do CPF/MF nº 467.767.371-34, Carteira de Identidade nº 2.004.990 

SSP/GO, residente e domiciliado à Rua das Gameleiras, Qd. 26-B, Lote 11, Residencial Aldeia do 

Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-220, e/ou André Graciano Costa, brasileiro, divorciado, 

empresário, portador do CPF nº 791.543.361-04, Carteira de Identidade nº 3.127.384 DGPC/GO, 

residente e domiciliado à Alameda das Sibipirunas, Qd. 27-B, Lt. 44-A, Residencial Aldeia do Vale, 

Goiânia, Goiás, CEP 74.680-510, ora denominada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às 

normas das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, suas alterações subsequentes e demais normas aplicáveis 

à espécie, lavra-se o presente contrato, nos termos do processo administrativo nº 000000238/2021 

(Pregão Eletrônico nº 001/2021), mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO e DO REGIME DE EXECUÇÃO:  

1.1. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e implantação de Sistema de Gestão Pública 

em plataforma Web, disponibilizado, gerenciado, hospedado, acessado de forma 100% Online, em 

nuvem, contemplando as seguintes fases: locação, implantação, conversão da base de dados 

atualmente existente, treinamento de administradores/usuários, manutenção corretiva e legal e 

suporte técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da lei, bem como a 

responsabilidade de registro de parecer junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, quanto aos 

serviços contratados, para atender a demanda do ISSA, conforme especificações estabelecidas no 

Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021. 

1.2. Regime de Execução: Os serviços serão executados em regime de execução indireta, na 

modalidade de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.  
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente contrato vigerá pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de 

Anápolis, podendo ser prorrogado pelas partes, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: O preço total ajustado e ao qual o CONTRATANTE 

se obriga a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 63.600,00 (sessenta e três 

mil e seiscentos reais). 

3.1. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato 

será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e 

necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente instrumento, 

sendo responsável pelo pagamento de todas as despesas com salários, diárias, alimentação, 

transporte, encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, seguros, hospedagem, ferramentas 

e equipamentos de trabalho, equipamentos de EPI, materiais de consumo, insumos, utensílios, lucros 

e quaisquer outras incidentes sobre o serviço, não se admitindo qualquer adicional. 

3.2. O preço total do objeto não poderá ser reajustado, exceto na incidência de acréscimo, nos termos 

especificados no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 



 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:  

4.1. O pagamento da CONTRATADA será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, no valor unitário 

de R$ 5.300,00 (três mil e trezentos reais), em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota Fiscal, 

devidamente conferida pelo Fiscal do Contrato, com a devida comprovação de regularidade junto a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, e, após Certificação da Controladoria Geral do 

Município de Anápolis. 

4.2. Após emissão da nota fiscal, deverão atestar a nota um representante do Setor de Compras e 

Licitações do ISSA, juntamente com o Diretor Administrativo Previdenciário e o Fiscal do Contrato.  

4.3. Caso a entrega dos documentos seja recusada ou a correspondente Nota Fiscal/Fatura apresente 

incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou 

documento fiscal, a depender do evento. 

4.4. No caso de falha ou inexecução do objeto contratado, ou, ainda, caso seja apurada alguma 

irregularidade documental na habilitação jurídica ou fiscal da CONTRATADA ou na Nota Fiscal 

apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes 

tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA para o saneamento da irregularidade. 

4.5. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em conta e agência a ser 

informada pela CONTRATADA. 

4.6. A Nota Fiscal deverá ser entregue e protocolada na sede do CONTRATANTE, durante o horário 

de expediente (segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30) ou enviada via correio eletrônico destinado 

ao endereço compras@issa.go.gov.br. 

4.7. Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na sede do CONTRATANTE, o 

pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

4.8. O recurso destinado ao pagamento do objeto de que trata este contrato está previsto na Dotação 

Orçamentária nº 04.122.0400.2.038.3.3.90.39. 

4.9. O pagamento a ser efetuado à CONTRATADA deverá obedecer à ordem cronológica de 

exigibilidade das obrigações estabelecidas pelo CONTRATANTE, de acordo com o disposto no 

artigo 5º caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA – O prazo de entrega 

dos serviços inicia-se imediatamente após a assinatura do presente instrumento e publicação do 

extrato no Diário Oficial do Município de Anápolis, e dar-se-á pelo prazo de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

5.1. A prestação dos serviços dar-se-á na sede do CONTRATANTE, ou a critério deste, na forma 

prevista e constante do ANEXO I do Pregão Eletrônico nº 001/2021. 

5.2. Na existência de dúvidas dos gestores e técnicos do ISSA quanto ao objeto contratado, a 

CONTRATADA se obriga a prestar os devidos esclarecimentos no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados da solicitação. 

5.3. Como parte integrante da entrega dos serviços, fica estabelecido o dever da CONTRATADA de 

disponibilizar pleno acesso do CONTRATANTE e/ou da empresa prestadora de serviços que a 

suceder, ao sistema e à base de dados, para consultas, emissão de relatórios e a migração citada no 

subitem 5.4 abaixo, durante e ao final do contrato, se for o caso. 

5.4. É obrigação da CONTRATADA efetuar, por meio de profissionais próprios, a migração da base 

de dados do Instituto contida no sistema legado, de forma automatizada, em tempo hábil, com vistas 

a garantir a normalidade das rotinas e processos internos do CONTRATANTE, tanto no início como 

ao término deste contrato, e após este prazo, se necessário.  

5.5. Fica estabelecido que a base de dados e as informações geradas durante todo o processo de 

utilização do sistema contratado são de propriedade do CONTRATANTE, não se admitindo 

quaisquer restrições ou impedimentos que dificultem seu uso pelo Instituto, durante ou após o prazo 

contratual, competindo ainda a CONTRATADA: 

5.5.1. Manter o Sistema aberto para consultas mesmo depois de findado o contrato de prestação de 

serviços; 

5.5.2. Permitir que o sistema seja em plataforma Web, disponibilizado, gerenciado, hospedado, 

acessado de forma 100% Online, em nuvem; 
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5.5.3. Contemplar suporte ao Sistema por: telefone, chat, e-mail, acesso remoto, pessoalmente 

(visitas técnicas), sempre prezando por disponibilidade, agilidade, presteza, eficiência e qualidade; 

5.5.4. Realizar visitas técnicas periódicas e mensais, nas épocas de geração de arquivos de prestação 

de contas e outros momentos que se fizerem necessários; 

5.5.5. Adaptar o sistema para adequar-se aos procedimentos/regras de negócio do ISSA que o sistema 

não atenda completamente ou parcialmente; 

5.5.6. Fornecer treinamentos completos e consistentes acerca da utilização de cada módulo do 

sistema; 

5.5.7. Garantir que todos os módulos do sistema sejam 100% integrados; 

5.5.8. Disponibilizar todas as funcionalidades necessárias em cada setor, se não existirem, devem ser 

desenvolvidas, validadas e disponibilizadas em tempo hábil; 

5.5.9. Permitir que o sistema disponibilize os relatórios necessários à rotina de cada setor, se não 

existirem, deverão ser desenvolvidas, validadas e disponibilizadas em tempo hábil.  

5.6. O recebimento mensal se dará primeiro de forma provisória, mediante termo circunstanciado 

assinado pelas partes, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, para efeito de 

verificação da conformidade da execução do serviço com as especificações trazidas no Termo de 

Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021.  

5.7. O recebimento mensal em sua forma definitiva também será mediante termo circunstanciado 

assinado pelas partes, em 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, constatada a qualidade 

do serviço e consequente aceitação do Fiscal do Contrato.  

5.8. Se eventualmente for detectado problema na execução do serviço, será feito o registro formal e 

a CONTRATADA será notificada pelo Fiscal do Contrato para providenciar as correções, que 

deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da 

notificação. 

5.9. Se for necessário a estipulação de prazo de prorrogação para regularização da pendência, ficará 

a cargo do Fiscal do Contrato, comunicando a Presidência do ISSA sempre que necessário, consoante 

a complexidade da solução que deverá ser adotada. 

5.10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (§ 2º do art. 73, da Lei 8.666/93). 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. Cumprir fielmente os serviços discriminados no Termo de Referência e nos demais documentos 

anexos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021. 

6.2. Realizar diretamente os serviços contratados, sendo vedada a subcontratação, total ou parcial. 

6.3. Ser responsável pelo cumprimento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais, 

previdenciários e outros advindos do presente contrato, relativos aos seus empregados, sócios ou 

contratados.  

6.4. Responder por quaisquer danos que venham a ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

por seus empregados ou prepostos, no exercício de suas tarefas. 

6.5. Cumprir e fazer cumprir todos os termos do presente contrato, sob pena de resilição unilateral 

do mesmo.  

6.6. Promover as alterações e adequações do Sistema de Gestão quando necessárias ou requisitadas 

pelo CONTRATANTE e Órgãos Fiscalizadores aos quais se submete, bem como subsidiar, por 

escrito, resposta a eventuais questionamentos delas decorrentes e suas consequências. 

6.7. Permitir a fiscalização dos serviços, pelo CONTRATANTE, para o fiel cumprimento das 

condições acordadas. 

6.8. Constatada falha da CONTRATADA no envio das informações decorrentes do presente 

contrato, tecnicamente comprovadas, aquela deverá providenciar no prazo de 02 (dois) dias úteis sua 

correção, podendo o CONTRATANTE suspender o pagamento, e, persistindo a falha ou havendo 

iminência de prejuízo ao CONTRATANTE, este poderá rescindir o Contrato, após aviso prévio por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, inclusive exigindo o ressarcimento/pagamento 

do valor correspondente. 

6.9. Ressarcir ao CONTRATANTE e a terceiros, eventuais multas ou despesas advindas da falha ou 

inexecução dos serviços contratados.  



 

6.10. Fornecer ao CONTRATANTE suporte ao sistema por: telefone, MSN (chat), pessoalmente 

(visitas técnicas), sempre prezando por disponibilidade, agilidade, presteza, eficiência e qualidade, 

bem como fornecer treinamentos completos e consistentes acerca da utilização de cada módulo do 

sistema. 

6.11. Realizar visitas técnicas periódicas mensais, nas épocas de geração de arquivos de prestação de 

contas e outros momentos que se fizerem necessários. 

6.12. Adaptar o sistema para adequar-se aos procedimentos/regras de negócio do CONTRATANTE 

que o sistema não atenda completamente ou parcialmente, inclusive quanto ao Sistema 

Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social – SIPREV/Gestão. 

6.13. Integrar todos os módulos do sistema, e disponibilizar todas as funcionalidades necessárias em 

cada setor, e, caso não existam, desenvolvê-las, validá-las e disponibilizá-las em tempo hábil. 

6.14. A CONTRATADA obriga-se a tratar como segredos comerciais e confidenciais, quaisquer 

informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e 

modelos relativos aos serviços ora contratados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas 

neste ajuste, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação à terceiros. 

6.15. A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias aos serviços prestados, em até 25% do valor inicial atualizado 

do edital, conforme previsto na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

7.1. Fornecer, em tempo hábil, todos os dados, documentos e informações necessárias à prestação 

dos serviços contratados. 

7.2. Além das obrigações previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do ajuste, caberá 

à CONTRATANTE: 

7.2.1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

7.2.2. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do serviço; 

7.2.3. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato; 

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente 

designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 

7.2.5. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos 

serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

7.2.6. Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços; 

7.2.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 

suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE; 

7.2.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES: 

8.1. Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência ou infração administrativa pela 

CONTRATADA, quanto às suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja 

parcial ou integral, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

8.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

8.1.2. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

8.1.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

8.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 



 

8.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

8.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a administração pública com o consequente 

descredenciamento junto os sistemas eletrônicos de realização de certames licitatórios pelo prazo de 

até cinco anos; 

8.1.7. 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 

Contratante pelos prejuízos causados; 

8.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 49, do Decreto nº 10024/2019 e art. 87, incisos III 

e IV, da Lei nº 8.666/1993, a Contratada que: 

8.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

8.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

8.3. 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 no 

Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993. 

8.4. 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 Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

8.5. A multa prevista nesta CLÁUSULA OITAVA não tem caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

8.6. As multas que não forem recolhidas à Tesouraria do Instituto, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da data de recebimento da notificação, serão descontadas no pagamento da 

CONTRATADA, podendo o CONTRATANTE cobrá-las diretamente, judicial e/ou 

extrajudicialmente. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO – O presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação judicial a CONTRATADA, nas 

seguintes hipóteses: 

a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;  

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, subcontratar, 

transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato; 

d) as demais situações descritas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

9.1. A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer 

em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.  
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Ocorrendo a rescisão do presente 

contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de 

participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas 

no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

10.1. A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas 

as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 

comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a 

esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

10.2. DO REGIME JURÍDICO - As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo 

a CONTRATADA plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as 

condições ora pactuadas e demais exigências legais. A CONTRATADA responde exclusivamente 

por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a 

causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a 



 

CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciação 

da lide. 

10.3. A CONTRATADA deverá fazer por escrito suas orientações ao CONTRATANTE e aos seus 

prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência. 

10.4. As alterações contratuais supervenientes serão processadas de acordo com o preceituado no art. 

65 da Lei nº 8.666/93. 

10.5. Aplicam-se aos casos omissos o disposto na Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente na Lei nº 

8.666/93, admitindo-se, quando necessário, a confecção de termos aditivos para a regulamentação 

de dispositivos.  

10.6. DOS DIREITOS DA CONTRATANTE – Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de 

realizar procedimento licitatório durante o prazo de execução do objeto deste contrato, para assegurar 

a continuidade dos serviços, bem como os direitos previstos no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e a garantia 

total, pela CONTRATADA, dos serviços pactuados. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES – As condições 

estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 001/2021 e seus Anexos e na proposta apresentada pela 

CONTRATADA junto ao processo administrativo nº 000000238/2021 são partes integrantes deste 

instrumento, independentemente de transcrição.  

11.1. Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que 

venham a ser necessárias, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e 

CONTRATADA, tais como reajustes legalmente permitidos, a prorrogação de prazos e normas 

gerais de serviços.  
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente contrato 

rege-se pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, e, Decreto Federal nº 

10.024/2019, suas posteriores alterações e normas correlatas, e pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Código 

Civil Brasileiro. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUCESSÃO E FORO – As partes firmam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas 

abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, 

elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Anápolis, Estado de Goiás, inobstante qualquer 

mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigado a manter um representante 

com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste 

referido foro.  
 

Anápolis, 13 de setembro de 2021. 
 

 

________________________________________ 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Anápolis – ISSA  

CNPJ n° 05.469.074/0001-95  

CONTRATANTE 
 

 

_________________________________________ 

Megasoft Informática Ltda. 

CNPJ nº 37.615.788/0001-50 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME: ________________________________  

CPF nº ________________________________      

NOME: _______________________________ 

CPF nº ________________________________           

 


