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Termo Aditivo - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC

PROCESSO 19.0.000004465-5
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº
32/2019, CELEBRADO ENTRE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS E A EMPRESA ZETRASOFT LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, SEM
ÔNUS
PARA
O
CONTRATANTE,
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
SOLUÇÃO INTEGRADA TECNOLÓGICA E
OPERACIONAL PERMITINDO O CONTROLE
E ADMINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE
CONTROLE DE MARGEM CONSIGNÁVEL A
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.053.190/0001-36, com sede na Praça dos
Girassóis, s/nº, centro, Palmas/TO, neste ato representado por seu Diretor-Geral o Senhor JONAS
DEMOSTENE RAMOS, brasileiro, portador do RG nº 2.257.484-1 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº
455.662.839-34, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa ZETRASOFT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.881.239/0001-06, situada à Rua Pernambuco, nº 1.077, 7º Andar, Bairro Funcionários, Belo
Horizonte/MG, neste ato representada por sua procuradora, a Senhora IVANI MUNHOZ, brasileira, gerente
administrativa, portadora do RG nº 35.271.076-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 149.010.348-12,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado o presente TERMO ADITIVO,
observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 32/2019, por mais
12 (doze) meses e, a inclusão de Cláusulas devido à entrada da vigência da Lei Geral de Proteção de
Dados- LGPD, conforme solicitação da CONTRATADA evento 3595900.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
2.1. As Partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 32/2019, por mais 12
(doze) meses, ou seja, pelo período de 02/05/2021 a 01/05/2022, perfazendo um total de 36 (trinta e seis)
meses.
2.2. A prorrogação do Contrato em epígrafe dar-se-á nas mesmas condições técnicas pactuadas
no Instrumento inicial e sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA INCLUSÃO, DO ADITAMENTO:
3.1. As Partes resolvem, de comum acordo, INCLUIR, no Contrato nº 32/2019 os seguintes termos:
A cessão do Direito de uso do licenciamento do SISTEMA constitui o bem objeto do presente co
modato, e o SISTEMA tem por objetivo possibilitar o controle efetivo da realização de descontos
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em folha de pagamento dos servidores do COMODATÁRIO, administrado pelo COMODATÁRI
O. O SISTEMA possui MÓDULO PORTAL DE BENEFÍCIOS, que disponibiliza produtos e servi
ços elegíveis ao desconto em folha de pagamento ofertados pelo COMODATÁRIO aos seus servi
dores públicos, de forma a promover inclusão financeira e acesso a benefícios, por meio de integra
ção de soluções, com inovação e segurança aos servidores públicos do COMODATÁRIO.
A cessão do Direito de uso do Licenciamento do SISTEMA, permite à ZETRASOFT o desenvolvi
mento e execução de serviço de recuperação de crédito, de acordo com práticas e políticas que vis
am reduzir a inadimplência e o endividamento dos servidores públicos do COMODATÁRIO como
mecanismo de controle e melhor execução dos serviços. Esse desenvolvimento é realizado através
de estudos estratégicos e análises cuidadosas de relatórios mensais extraídos após o processamento
da margem consignável e cruzamento de informações consolidadas, permitindo alongamentos de c
ontratos, descontos parciais e a atualização do empréstimo consignado respeitando a movimentaçã
o do vínculo realizado pelo órgão.
DA CONFORMIDADE E GOVERNANÇA – LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DA
DOS):
As partes resolvem, de comum acordo, incluir no contrato os seguintes parágrafos, obrigações ger
ais relativas ao dever de observância da LGPD:
Como obrigação do COMODATÁRIO:
Cumprir integralmente com todas as obrigações legais relativas à proteção de dados pessoais, nom
eadamente aquelas decorrentes da ‘Lei Geral de Proteção de Dados’ - “LGPD” (Lei nº 13.709/201
8) e demais dispositivos legais correlatos, atuando, na relação jurídica, na condição de ‘CONTRO
LADORA’;
Como obrigação do COMODANTE:
Cumprir integralmente com todas as obrigações legais relativas à proteção de dados pessoais, nom
eadamente aquelas decorrentes da ‘Lei Geral de Proteção de Dados’ - “LGPD” (Lei nº 13.709/201
8) e demais dispositivos legais correlatos, atuando, na relação jurídica, na condição de ‘OPERAD
ORA’;
DA ANTICORRUPÇÃO:
As Partes, por si e por seus administradores, diretores, empregados e agentes, obrigam-se a: (i) co
nduzir suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáve
is; (ii) repudiar e não permitir qualquer ação que possa constituir ato lesivo nos termos da Lei nº 1
2.846, de 1º de agosto de 2013, e legislação correlata; (iii) dispor ou comprometer-se a implement
ar, durante a vigência deste Contrato, programa de conformidade e treinamento voltado à prevençã
o e detecção de violações das regras anticorrupção e dos requisitos estabelecidos neste Contrato; (i
v) notificar imediatamente a outra parte se tiverem conhecimento ou suspeita de qualquer conduta
que constitua ou possa constituir prática de suborno ou corrupção referente à negociação, conclusã
o ou execução deste Contrato, e declaram, neste ato, que não realizaram e nem realizarão qualquer
pagamento, nem forneceram ou fornecerão benefícios ou vantagens a quaisquer autoridades gover
namentais, ou a consultores, representantes, parceiros ou terceiros a elas ligados, com a finalidade
de influenciar qualquer ato ou decisão da administração pública ou assegurar qualquer vantagem i
ndevida, obter ou impedir negócios ou auferir qualquer benefício indevido.
CLÁUSULA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:
4.1. O presente Termo Aditivo vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº 32/2019 e aos
autos 19.0.000004465-5, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
5.1. A publicação resumida do presente Termo no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo
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único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:
6.1. São mantidas e inalteradas as cláusulas do Contrato original e do Primeiro Termo Aditivo, desde que
não colidentes com o presente Instrumento.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente Termo, por meio de assinatura
eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, para que produza seus efeitos.
Documento assinado eletronicamente por Ivani Munhoz, Usuário Externo, em 05/04/2021, às
17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 06/04/2021,
às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 3612809 e o código CRC 93FAEF7A.

19.0.000004465-5

3612809v2

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003230144&infr…

3/3

