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TERMO DE CONTRATO 

 

Contrato Administrativo CMA nº 03/2022 

Processo CMA nº 045/2022 

CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE (Art. 25 da Lei 8.666/93) 

 

CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 045/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA E A EMPRESA E&L 

PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA – CNPJ: 39.781.752/0001-

72, NOS TERMOS LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 

 

A Câmara Municipal de Anchieta, Poder Legislativo, Estado do Espírito Santo, com sede na 

Rua Nancy Ramos Rosa, nº 95, Portal de Anchieta, cidade de Anchieta, inscrito no CNPJ-

MF sob o nº 31.803.125/0001-83, neste ato representado por sua representante legal, senhor 

EDSON VANDO SOUZA, inscrito no CPF nº 034.773.177-50 e RG nº 1176576 SSP-ES, 

residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA – CNPJ: 39.781.752/0001-72, com 

sede na Av. Koehler, 1000, Quadra 03, Lote 02, Centro, Domingos Martins/ES, CEP: 29.260-

000, neste ato representada por seu representante legal Estevão Henrique Holz, portador do 

RG nº 1.087.262-SSP/ES e inscrito no CPF nº 979.001.257-87 brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Av. Kurt Lewin, 238, Centro, Domingos Martins/ES, CEP: 29.260-000, 

ajustam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO para prestação de serviço de licença de 

uso e manutenção de sistemas de gestão pública, nos termos da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, conforme os termos do Processo Administrativo de nº 045/2022, e de acordo com 

as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o seguinte:  
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a) concessão ao CONTRATANTE da licença de uso de Sistemas de Gestão Pública 

Integrada, através dos seguintes softwares: Sistema Integrado de Recursos Humanos e 

Folha de Pagamento (com os módulos de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Atos 

Administrativos e Legais, Rescisões, Férias e Contratos Funcionais, Ponto Eletrônico); 

Sistema de Almoxarifado; Sistema de Patrimônio; Sistema de Protocolo e Sistema de 

Compras, Licitações e Contratos. 

b) serviço de manutenção e atualização dos softwares indicados na alínea “a” desta cláusula, 

conforme definição contida nas alíneas “d” e “e”, da cláusula terceira deste contrato.  

Parágrafo primeiro. A presente contratação não confere ao CONTRATANTE direito de 

propriedade e/ou exclusividade na utilização dos sistemas, assim como seus módulos e 

partes, que continuam sob a propriedade da CONTRATADA, podendo esta, livremente, de 

qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, ceder, licenciar ou alienar a terceiros o 

SISTEMA, seus módulos, versões e as customizações efetuadas, sem que para tanto seja 

necessário qualquer autorização e/ou ciência da CONTRATANTE.   

Parágrafo segundo. A licença de uso ora concedida dá ao CONTRATANTE o direito, não 

exclusivo e intransferível, de usar o sistema unicamente para processamento de seus dados, 

em computadores de sua propriedade e dentro de suas dependências, conforme 

especificado neste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO: Fica a CONTRATADA, durante o prazo de 

vigência do presente contrato, obrigada a proceder a manutenção e atualização dos sistemas 

ora contratados.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEFINIÇÕES: Para fins da presente contratação, se adota 

as seguintes definições: 

a) INSTALAÇÃO: configuração do SOFTWARE às necessidades do CONTRATANTE, com 

cadastramento e preparação das bases de dados e dos módulos existentes do programa, 

com acionamento dos comandos e conexões necessários, deixando o SOFTWARE em pleno 

funcionando. JULIANA 
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b) TREINAMENTO: promoção de atividades a cargo da CONTRATADA, voltadas à 

capacitação do CONTRATANTE, seus funcionários e/ou prepostos, tornando-os aptos à 

operação dos sistemas.  

c) SUPORTE TÉCNICO: atendimento, por meio de visitas, de um profissional técnico ou 

terceiros, devidamente credenciado pela CONTRATADA, e/ou através de algum canal de 

mídia designado (telefone, e-mail ou internet) ao CONTRATANTE, com a finalidade de 

acompanhar o sistema, bem como esclarecer e solucionar dúvidas e problemas de operação 

do SOFTWARE, a ser prestado em dias úteis e em horário comercial, de segunda a sexta-

feira, das 8 h às 18 h. 

d) MANUTENÇÃO: adoção por parte da CONTRATADA, por meio do seu suporte técnico, 

de medidas e ações tendentes à correção, solução, esclarecimento de dúvidas, e demais 

problemas na execução do SOTWARE, podendo a CONTRATADA, a seu critério, proceder 

a substituição da cópia que apresentarem problemas por outra devidamente corrigida. 

e) ATUALIZAÇÃO: manter atualizadas as funções existentes nos módulos do SISTEMA, com 

relação às variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas 

externas que decorram de determinação governamental, desde que, em tempo hábil, o 

CONTRATANTE comunique, por escrito, à CONTRATADA, da necessidade de tais 

atualizações, assim como envie à mesma a legislação que servirá de base às atualizações 

pelo CONTRATANTE eventualmente solicitadas.  

f) CUSTOMIZAÇÃO: adaptação do sistema às peculiaridades do CONTRATANTE. 

Parágrafo primeiro. A “atualização” definida nesta cláusula (item “e”), não inclui os serviços 

necessários ao atendimento de obrigações assumidas pelo CONTRATANTE junto a 

Sindicatos e Associações, tais como Convenções Coletivas de Trabalho, etc. 

Parágrafo segundo. Pela manutenção/atualização ora contratadas, obriga-se ainda a 

CONTRATADA a manter o “SISTEMA” tecnicamente atualizado, fornecendo as novas 

versões que venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de rotina 

ou melhoria de desempenho. Todas as versões liberadas pela CONTRATADA, mencionadas 

acima, serão colocadas à disposição do CONTRATANTE sem ônus adicional. 
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Parágrafo terceiro. A interpretação das normas legais aplicáveis à Administração Pública, 

editadas durante o prazo de vigência da presente contratação, a serem implementadas no 

“SISTEMA”, serão levadas a efeito com base no entendimento majoritário dos usuários da 

CONTRATADA, doutrinadores e jurisprudência pátria. Em caso de exiguidade de tempo para 

implementação das modificações de natureza legal, decorrente do curto espaço de tempo 

entre a publicação da norma e a sua entrada em vigor, a CONTRATADA indicará as soluções 

alternativas para atender, temporariamente, às exigências da nova Lei, até que os módulos 

possam ser atualizados definitivamente.   

Parágrafo quarto. Todas as alterações e/ou customizações do sistema, sugeridas pelo 

CONTRATANTE, passarão a ser de propriedade exclusiva da CONTRATADA, caso venham 

a ser implementadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA INSTALAÇÃO: Para fins do disposto na alínea “a”, da cláusula 

terceira deste contrato, compromete-se a CONTRATANTE em disponibilizar à 

CONTRATADA, sempre que por essa solicitado, os seus equipamentos, que deverão 

atender às configurações apropriadas e necessária aos SOFTWARES ora contratados.     

 

CLÁUSULA QUINTA – DO TREINAMENTO: Compromete-se a CONTRATADA a fornecer 

aos servidores e funcionários, previamente designados pelo CONTRATANTE, treinamento 

adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas. A CONTRATANTE 

se compromete a disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, pessoal do seu 

quadro de servidores e funcionários, habilitados e afeiçoados com as rotinas das áreas de 

informática que estarão à frente da operação diária do sistema.  

Parágrafo primeiro. O local e data dos treinamentos de que trata esta cláusula será 

estabelecido de acordo com o Plano de Treinamento, solicitado no Termo de Referência.    

Parágrafo segundo. Se durante o treinamento, a critério da CONTRATADA, verificar-se o 

aproveitamento insatisfatório de qualquer dos servidores ou funcionários do CONTRATANTE 

para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado ao CONTRATANTE que 

deverá providenciar a substituição do servidor. 
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Parágrafo terceiro. Qualquer treinamento adicional, decorrente da eventual substituição 

pelo CONTRATANTE de servidor já treinado, poderá ser por esse solicitado, mediante prévio 

orçamento e em data a ser estabelecida pela CONTRATADA, de comum acordo com a 

CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO: Para fins da prestação do serviço de 

SUPORTE TÉCNICO, conforme estabelecido na alínea “c”, da cláusula terceira deste 

contrato, as partes se comprometem a: 

a) A CONTRATANTE: 

a.1) consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram treinadas para a 

utilização do sistema;    

a.2) enviar à CONTRATADA solicitação, por escrito ou através dos meios estabelecidos, com 

detalhes e precisão, descrevendo os problemas ou pendências relativas ao software, bem 

como identificando os programas envolvidos; 

a.3) informar à CONTRATADA o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome 

do responsável pela requisição do serviço. 

a.4) produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para 

evitar transtornos como perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de 

hardware ou operação indevida. 

a.5) disponibilizar “meio de acesso à rede mundial de computadores (INTERNET)”, ou seja, 

um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e softwares de 

comunicação. Nos casos onde houver filtros de pacotes (FIREWALL) a CONTRATADA 

deverá solicitar a CONTRATANTE as devidas liberações nos filtros, mantendo assim 

permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade e eficiência na prestação 

do serviço (SUPORTE TÉCNICO e MANUTENÇÃO). O não atendimento do disposto no item 

anterior implicará na cobrança de um adicional de hora técnica, para a reconfiguração do 

sistema de comunicação, o qual será pago pela CONTRATANTE junto com a fatura mensal, 

obedecendo à tabela de preço de hora técnica vigente. 
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a.6) disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários para o pleno funcionamento 

dos sistemas licenciados, ceder instalações e equipamentos e cooperar efetivamente com a 

operação de instalação, desenvolvida, dentro do seu horário de expediente, nos dias e 

horários previamente agendados entre as partes. 

a.7) manter pessoal habilitado e adequadamente treinado para a operação do sistema e para 

a comunicação com a CONTRATADA, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas 

com o SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as 

circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos. 

a.8) definir os responsáveis pela área de Tecnologia da Informação por escrito. 

b) A CONTRATADA: 

b.1) fornecer o sistema acompanhado de um manual on-line e instalado, pela CONTRATADA 

ou por terceiro devidamente credenciado, na plataforma de hardware/software requerida. 

b.2) tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada por 

escrito, de algum problema constatado no software. 

b.3) manter total sigilo das informações constantes dos arquivos da CONTRATANTE, caso, 

eventualmente, seja necessário está disponibilizá-lo para a solução das pendências e/ou 

problemas verificados.  

b.4) permitir que a CONTRATANTE efetue a execução de 1 (UMA) cópia dos arquivos 

fornecidos nos meios magnéticos originais do produto contratado, para fins de segurança 

(“backup”), com a finalidade exclusiva de propiciar a recomposição do conteúdo do meio 

físico original em casos de perda de seus arquivos, na forma do inciso I, do art. 6º, da Lei 

9.609/98. 

b.5) fornecer ao CONTRATANTE as novas implementações e as correções dos eventuais 

erros existentes no produto licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas 

entre as especificações contidas na documentação dos mesmos e a sua operação. 

b.6) manter em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar a assistência técnica 

adequada ao CONTRATANTE, usuário das versões implantadas e liberadas. 
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b.7) responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer pagamento de ordem 

trabalhista, previdenciária e encargos sociais, decorrente dos seus técnicos na prestação dos 

serviços, nas dependências do estabelecimento do CONTRATANTE   

b.8) prestar assistência ao CONTRATANTE, solucionando dúvidas na implantação e durante 

o processamento do sistema. Essa assistência poderá ser por escrito, e-mail, telefone, visita 

à sede do CONTRATANTE ou na própria sede da CONTRATADA. 

b.9) A contratada deverá estar preparada para iniciar a operação no prazo de 03 (três) dias 

corridos da data de assinatura do contrato. O prazo de vigência e execução é de 12 meses, 

contados da data de sua assinatura. 

Parágrafo primeiro. Para fins de atendimento do suporte técnico e manutenção, 

compromete-se o CONTRATANTE a disponibilizar à CONTRATADA, os equipamentos com 

as devidas configurações exigidas, programas e arquivos envolvidos no problema, para que 

o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência.  

Parágrafo segundo. Fica a CONTRATADA exonerada de qualquer responsabilidade, em 

razão de resultados produzidos pelo SISTEMA, decorrente da afetação do programa e/ou 

sistemas, a partir algum tipo de programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como 

“VÍRUS”, por falha de operação ou indevida operação por pessoas não autorizadas, bem 

como pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou 

comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo sistema. 

Parágrafo terceiro. Qualquer atualização à legislação nacional, das variáveis do 

SOFTWARE licenciado, fica condicionada, única e exclusivamente, às condições 

estabelecidas para a atualização contratada através do presente instrumento. 

Parágrafo quarto. Somente é permitido ao CONTRATANTE a reprodução de CÓPIA DE 

RESERVA (“backup”), para a finalidade e condições estabelecidas no item “b.4” desta 

cláusula, considerando-se qualquer outra cópia do sistema objeto deste contrato, além 

daquela, como cópia não autorizada e, sua mera existência, caracterizar-se-á como violação 

aos direitos de propriedade da CONTRATADA, sujeitando o CONTRATANTE, e o 

servidor/funcionário responsável pela cópia indevida, às penalidades previstas no presente 

contrato e legislação em vigor. 
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Parágrafo quinto. Sem prejuízo das sanções estabelecidas no parágrafo anterior, caso o 

CONTRATANTE venha a desenvolver um novo módulo ou produto que caracterize cópia, no 

todo ou em parte, dos sistemas objeto deste contrato, quer seja do dicionário de dados, quer 

seja do programa, será considerado como parte integrante do SISTEMA, tornando-se de 

propriedade da CONTRATADA e ficando, portanto, o seu uso condicionado a estas cláusulas 

contratuais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS ADICIONAIS: Não estão inseridos como suporte 

técnico ou manutenção, e serão cobrados à parte, mediante orçamento prévio, os serviços 

consistentes em: 

a) correções de erros provenientes de uso e operação indevido dos SISTEMAS; 

b) recuperação de arquivos de dados, quando possíveis, provocados por erros de 

operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros em 

programas específicos do CONTRATANTE; 

c) serviços de consultoria jurídica;  

d) serviços de migração e conversão de dados de/para e/ou outros equipamentos;  

e) alteração na forma original dos programas ou módulos de programas que compõem o 

SISTEMA; 

f) personalização e customizações do SISTEMA;  

g) consultas inerentes ao sistema operacional, utilitários ou produtos que não levam a 

marca da CONTRATADA;  

h) treinamentos específicos a usuários já treinados e/ou novos usuários.    

 

CLÁUSULA OITAVA - O VALOR GLOBAL: A execução se dará por empreitada de preço 

global, no valor total de R$ 12.407,64 (doze mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), sendo R$ 4.135,88 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e 

oito centavos) por mês. 
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Item Descrição Unid. Quant. Valor Mensal Valor Total 

01 

Sistema Integrado de 

Recursos Humanos e 

Folha de Pagamento 

Mês 3 R$ 1.251,08 R$ 3.753,24 

02 
Sistema de 

Almoxarifado 
Mês 3 R$ 721,20 R$ 2.163,6 

03 Sistema de Patrimônio Mês 3 R$ 721,20 R$ 2.163,6 

04 Sistema de Protocolo Mês 3 R$ 721,20 R$ 2.163,6 

06 
Sistema de Compras, 

Licitações e Contratos 
Mês 3 R$ 721,20 R$ 2.163,6 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 12.407,64 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE:  

Parágrafo primeiro. O pagamento será efetuado em até 03 (três) parcelas mensais no prazo 

de até 30 (trinta) dias, no valor de R$ 4.135,88 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos), contados da data da apresentação da nota fiscal por parte da 

CONTRATADA; 

Parágrafo segundo. A nota fiscal será enviada ao fiscal do contrato que atestará ou não a 

regularidade do que consta no documento; 

Parágrafo terceiro. Havendo inconsistência, a nota será devolvida para regularização, e o 

prazo previsto no item 11.1, começará a fluir a partir da regularização; 

Parágrafo quarto. Em caso de descumprimento do prazo para pagamento, o valor será 

corrigido por dia, de acordo com os índices de correção monetária do IPCA; 
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Parágrafo quinto. Caso haja prorrogação do contrato, o valor poderá sofrer reajuste desde 

que solicitado e contratado até o aditivo de prorrogação; 

Parágrafo sexto. Para cômputo do prazo de periodicidade anual de reajuste, será levado 

em conta a data da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO: O prazo de vigência da presente contratação será até 

o dia 20/11/2022 (cerca de 03 meses), contados do dia da publicação do extrato do Contrato 

na Imprensa Oficial. 

Parágrafo único. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas 

na Lei 8.666 e também no caso de fornecimento do respectivo objeto pelo Município de 

Anchieta – ES, bem como no caso de realização de novo processo licitatório, com a 

implantação, treinamento e migração dos sistemas pela Câmara Municipal de Anchieta, sem 

ônus à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO: A CONTRATADA declara 

expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar o uso do software 

objeto deste contrato e que a licença aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito 

autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais 

nacionais ou estrangeiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS: A CONTRATADA garante ao 

CONTRATANTE assistência imediata, em razão de problemas e/ou defeitos eventualmente 

decorrentes do sistema e/ou da atuação/operação por parte de seus técnicos e/ou terceiros 

por ela autorizados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS: Os recursos necessários para 

cobertura do disposto do presente instrumento, correrão à conta da seguinte dotação: 

33904006000 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 
JULIANA 
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Parágrafo único.  Os elementos de despesas que, por força de eventual prorrogação do 

presente, forem liquidados em exercícios futuros, correrão a conta das respectivas rubricas 

orçamentárias correspondentes e/ou que venham a substituir aquela estabelecida no caput 

desta cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO: Considerar-se-á rescindido este contrato, 

de pleno direito, por qualquer das partes e a qualquer tempo, independente de formalidade 

judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas quaisquer das seguintes hipóteses: 

a) Inadimplemento das obrigações por qualquer das partes. 

b) O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas na Lei 8.666 e 

também no caso de fornecimento do respectivo objeto pelo Município de Anchieta – ES, 

considerando que é obrigação do Executivo Municipal gerir e manter um sistema único de 

execução orçamentária e financeira, bem como no caso de finalização de novo processo 

licitatório, com a implantação, treinamento e migração dos sistemas pela CMA. 

 

 Parágrafo único. No término do contrato, por qualquer modalidade, fica a Contratada, desde 

já, autorizada a promover a desinstalação imediata dos sistemas contratados. Todavia, 

desinstalados os sistemas a Contratada deverá manter disponível à Contratante o banco de 

dados gerados pelo sistema durante a contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO: O presente contrato rege-se 

pelas normas constantes da Lei Federal N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, especificamente as cláusulas previstas nos incisos IX, XI, XII e XIII do artigo 55. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: Pelo descumprimento 

parcial ou inexecução total deste contrato, poderão ser aplicadas as seguintes sanções e 

penalidades: 

a) Pela CONTRATANTE, garantida a prévia defesa à CONTRATADA:  JULIANA 
SALLES 
VELTEN:068
62510754
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a.1) Advertência; 

a.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual; 

a.3) suspensão temporária de participar de processos licitatórios; e 

a.4) impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

b) Pela CONTRATADA: 

b.1) suspensão da prestação do serviço de atendimento (suporte técnico e manutenção), em 

razão de atraso nos pagamentos, superior a 30 (trinta) dias;  

b.2) paralisação dos serviços objeto deste contrato, na ocorrência de atraso nos pagamentos 

superiores a 60 (sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES RECÍPROCAS: As partes 

por si, seus servidores, funcionários e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer 

dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou 

aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, de dados gerais em razão do presente 

contrato, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido 

confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, 

reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo se houver 

consentimento expresso, em conjunto das mesmas. A responsabilidade das partes com 

relação à quebra de sigilo será proporcional aos efeitos do prejuízo causado. 

Parágrafo primeiro. O SISTEMA é fornecido na forma de código objeto, não sendo permitido 

ao CONTRATANTE, ou qualquer de seus representantes, prepostos, servidores, 

funcionários, procuradores ou terceiros interessados, de qualquer forma, total ou 

parcialmente, a título gratuito ou oneroso, provisório ou permanentemente: 

a) alterar, ceder, sub-licenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar, 

transferir, o sistema objeto do presente contrato, assim como seus manuais ou quaisquer 

informações relativas ao mesmo. 

b) Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de programa(s), rotinas ou 

quaisquer partes da estrutura do SISTEMA, ampliá-los, alterá-los ou descompilá-los de 
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qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica anuência da CONTRATADA, ficando 

estabelecido, desde já, que quaisquer alterações que deva ser efetuada no sistema, ainda 

que de interesse da CONTRATANTE e autorizada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, 

só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela 

mesma. 

Parágrafo segundo. O responsável pela fiscalização do referido contrato será servidor 

indicado pela Presidente em ato próprio. 

CLAUSULA DECIAM OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS:  A execução obedecerá às regras 

previstas no artigo 66 e seguintes da Lei 8666/93, e os casos omissos, serão resolvidos de 

acordo com as demais legislações vigentes;  

 

DÉCIMA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta, para nele 

serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

 

E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as 

disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, firmando-o em três vias de igual teor 

e forma. 

Anchieta/ES, 25 de agosto de 2022. 

 

EDSON VANDO SOUZA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

CONTRATANTE 

 

 

ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ 

E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA  

CONTRATADA 

JULIANA SALLES 
VELTEN:0686251
0754
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Contrato

RESUMO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 237/2022

CÓDIGO CIDADES: 2022.073E0700001.10.0016
Processo Administrativo nº. 13172/2022.
Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, 
Inciso III da Lei 8.666/93.
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES.
Contratada: DUAL SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS 
LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER 
REALIZADO PELA DUPLA SERTANEJA JOÃO FELIPE & 
RAFAEL, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 30 MINUTOS 
E INÍCIO ÀS 22 HORAS DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 
2022 (QUINTA-FEIRA).
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência: o prazo de vigência do contrato será de 60 
(sessenta) dias, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no veículo de imprensa oficial do Município.

Viana, ES, 24 de agosto de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 921850

RESUMO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 238/2022

CÓDIGO CIDADES: 2022.073E0700001.10.0015
Processo Administrativo nº. 13237/2022.
Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, 
Inciso III da Lei 8.666/93.
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES.
Contratada: AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR 
09684246781.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM 
DURAÇÃO DE UMA HORA E 30 MINUTOS A SER 
REALIZADO PELO CANTOR RICKSON MAIOLI, NO DIA 
04 DE SETEMBRO DE 2022 (DOMINGO).
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência: o prazo de vigência do contrato será de 60 
(sessenta) dias, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no veículo de imprensa oficial do Município.

Viana, ES, 24 de agosto de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 921851

RESUMO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 240/2022

CÓDIGO CIDADES: 2022.073E0700001.10.0017
Processo Administrativo nº. 13230/2022.
Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, 
Inciso III da Lei 8.666/93.
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES.
Contratada: BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER 
REALIZADO PELO CANTOR RICHARD VIANA, COM 
DURAÇÃO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, NO DIA 
02 DE SETEMBRO DE 2022 (SEXTA-FEIRA).
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Vigência: o prazo de vigência do contrato será de 60 
(sessenta) dias, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no veículo de imprensa oficial do Município.

Viana, ES, 24 de agosto de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 921853

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 
236/2022

CidadES:  2022.073E0500002.02.0016
Processo Administrativo nº. 13201/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 245/2022
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES através do 
Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: RM PERSONAL CHEFF LTDA.
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA 
(DESJEJUM, MARMITEX, KIT LANCHE E COFFEE 
BREAK).
Valor: R$ 138.040,00 (cento e trinta e oito mil e 
quarenta reais).
Vigência: o contrato terá início na data da sua 
assinatura, na forma do parágrafo único do art. 61 da 
Lei 8.666/1993, e terá vigência de 12 (doze) meses.

Viana, ES, 24 de agosto de 2022.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Protocolo 921859

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 
239/2022

CÓDIGO CIDADES: 2022.073E0600001.09.0005
Processo Administrativo nº. 12950/2022.
Dispensa de Licitação com fulcro no artigo 24, Inciso 
IV da Lei 8.666/93.
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Contratada: DISTRIBUIDORA DE HOR-
TIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE 
EM PÓ INTEGRAL), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ENSINO DE VIANA.
Valor: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e 
quatrocentos reais).
Vigência: o prazo de vigência do Contrato de 
Fornecimento será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados do dia posterior à data de sua publicação no 
veículo de imprensa oficial do Município.

Viana, ES, 24 de agosto de 2022.
LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Protocolo 921865

Câmaras

Anchieta

Contrato

EXTRATO DE CONTRATO
Proc. Administrativo nº 45/2022

Contrato nº 03/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Anchieta/ES
CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 
ME - CNPJ: 39.781.752/0001-72
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
cessão de licença de uso de Software Integrado de 
Gestão Pública para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Anchieta, no exercício de 2022.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 12.407,64 (doze mil, 
quatrocentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 20/11/2022.
Anchieta/ES, 26 de agosto de 2022.

EDSON VANDO SOUZA
Presidente

Protocolo 921656
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