
 

  
 

CONTRATO Nº 002/2023 
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE 
SISTEMAS DE GESTÃO – WEB E OUTROS SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE CHAPADÃO DO CÉU, ESTADO DE GOIÁS, E A 
EMPRESA, PÚBLICAS SOLUÇÕES LTDA ME. 
 

 
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.859.340/0001-30, com sede na Av. Ema, Quadra 
52, nesta cidade, aqui representada por seu Presidente, Vereadora EUNICE FICHER 
DALTO, brasileira, casada, agente político, portadora da C.I. nº. 492159731-68 SSP/GO 
e inscrita no CPF sob o nº. 492.159.731-68, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE e por outro lado, a empresa PÚBLICAS SOLUÇÕES LTDA ME inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.590.567/0001-30, sito à R.2 N. s/n, Qd.07 lt 110 - Bairro Parque 
Solar Do Agreste A, Município RIO VERDE - GO Cep 7590725, neste ato representada 
pelo sócio BRUNO QUELUZ DOS SANTOS, RG: 5134873 SPTC/GO, CPF: 019.025.011-
95, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a Locação de software de Sistemas de Gestão – web para 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta através de empresa especializada em 
Tecnologia da Informação incluindo quando necessários serviços de Treinamento, Conversão 
de dados, Customização, Manutenção Corretiva, Legal e Atendimento Técnico Especializado, 
atendendo as características e especificações técnicas legais junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO: 
 
2.1 – O presente CONTRATO, decorrente da dispensa de Licitação por Valor, rege-se 
pelos termos do inciso II do art. 75 Lei nº 14.133/2021, vinculando-se a proposta de 
preço apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO: 
 
3.1 – A gestão e fiscalização do CONTRATO ficarão sob responsabilidade do funcionário 
nomeado por portaria. 



 

 
 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO CONTEÚDO E DOCUMENTAÇÃO  
 
4.1 – Cada sistema LOCADO através do presente contrato é constituído de material 
legível por máquina, diretamente carregável (programa objeto), processando no 
mínimo sob o sistema operacional Windows, na modalidade de rede local, sendo 
acompanhado da documentação necessária à sua utilização, ou seja, o Manual de 
Referência do Sistema com seus respectivos Códigos Fontes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE USO DO SGBD 
 
5.1 - A implantação dos sistemas será realizada pela CONTRATADA em computadores 
de propriedade do CONTRATANTE e da CONTRATADA, e estar disponível à Contratada 
em data acordada para a implantação dos sistemas. 
5.2 - Nos casos em que a CONTRATANTE necessite de equipamentos superiores aos já 
existentes para configurar e instalar os Sistemas e o SGBD, diferente do utilizado pela 
Administração, a mesma terá que fornecer esses equipamentos provisoriamente até 
que a administração possa adquiri-los por processo de licitação, não ultrapassando 30 
dias. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA e LEGAL 
 
6.1 - A manutenção corretiva dos Sistemas Aplicativos nos termos deste contrato, 
caracteriza-se pela execução, nas instalações da Contratada, das seguintes atividades: 

6.1.1 - Execução de alterações em programas de computador, visando a 
correção de erros de lógica que possam surgir em virtude de situações atípicas e a 
adequação a questões legais que venham mudar procedimentos de execução dos 
sistemas. 

6.1.2 - Execução de alterações e ajustes nas especificações originais do sistema 
e em seus programas de computador, que se fizerem necessárias em função de 
alterações na legislação federal reguladora das atividades abrangidas pelo sistema 
aplicativo, desde que, em tempo hábil, o CONTRATANTE comunique, por escrito, à 
CONTRATADA, a necessidade de tais modificações; Ficam aqui excluídas das alterações 
pactuadas como “Atualização”, obrigações assumidas pelo Contratante junto a 
Sindicatos e Associações, tais como convenções Coletivas de Trabalho; 

6.1.3 - Envio ao Contratante dos programas alterados e documentação 
correspondente que permita sua instalação e uso. 

6.1.4 - A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua 
implementação no sistema objeto desta prestação de serviços serão efetuadas com 
base no entendimento majoritário dos usuários da empresa, doutrinadores e 
jurisprudência pátria. 

 



 

 
 
6.1.5 - Os serviços de manutenção serão executados sempre sobre a última 

versão do Sistema desenvolvido pela CONTRATADA. 
6.1.6 - A chave de ativação periódica do sistema com duração de no mínimo 30 

dias. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
7.1 – Cabe a Contratante: 

7.1.1 – Indicar os locais onde a Contratada deverá prestar os serviços, objeto 
do contrato; 

7.1.2 – Suprir a necessidade de equipamento e infraestrutura para a utilização 
dos sistemas bem como suas implantações; 

7.1.3 – Permitir a execução dos serviços em suas instalações; 
7.1.4 – Acompanhar o fornecimento/ execução e expedir instruções verbais ou 

escritas sobre a sua execução podendo impugnar em desacordo com os licitados, os 
quais deverão ser substituídos correndo as despesas oriundas destes por conta da 
CONTRATADA; 

7.1.5 – Ter reservado o direito de não mais adquirir os produtos/objetos da 
CONTRATADA, caso a mesma não cumpra o estabelecido no presente CONTRATO, 
aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21; 

7.1.6 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento de 
acordo com as disposições do presente CONTRATO; 

7.1.7 – Enviar a CONTRATADA o documento comprovante de arrecadação 
competente toda vez em que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal de 
prestação de serviços; 

7.1.8 – Denunciar as infrações cometidas pela CONTRATADA e aplicar-lhe as 
penalidades cabíveis nos termos da Lei Federal nº 14.133/21; 

7.1.9 – Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos 
na Lei Federal nº 14.133/21. 

7.1.10 – Participar de todos os treinamentos oferecidos pela empresa; 
7.1.11 - Proporcionar treinamentos específicos para os funcionários, tais como 

das Regras da Sefip, Dirf, Rais, Balancete, Balanço Geral, bem como o envio de tais 
informações aos órgãos competentes. 
7.2 – Da reprodução e da Propriedade: 

7.2.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU obrigasse, como 
CONTRATANTE, na pessoa de seus representantes, empregados, gerentes ou 
procuradores, a não fornecer ou tornar disponível a terceiros, gratuita ou 
onerosamente, provisória ou permanentemente, qualquer material, documentação 
e/ou cópia dos sistemas, nem mesmo modificar as suas características, sem o prévio e 
expresso consentimento da Contratada. 

7.2.2 - A CONTRATANTE não poderá, de forma alguma, comercializar ou 
fornecer a documentação técnica e códigos fontes do projeto para outra entidade ou  



 

 
 

empresa, exceto os executáveis de cada sistema para unidades ligadas a administração 
municipal como órgãos da administração pública direta e indireta e instituto de 
seguridade social. 

7.3.3 - O Sistema fornecido é de propriedade da CONTRATADA, reconhecendo 
que o mesmo contém segredos de fabricação, que deverão ser integralmente 
protegidos; 
7.4 – É dever da CONTRATANTE: 

7.4.1 - Determinar todas as medidas de segurança perante o seu pessoal e 
terceiros, para que não seja violado o segredo do Sistema Fornecido;  

7.4.2 - Comunicar imediatamente à CONTRATADA em caso de ocorrer 
reprodução do Sistema fornecido por terceiros, levando de imediato e formalmente 
ao seu conhecimento, para que possa tomar as atitudes convenientes para defender o 
seu direito de propriedade; 

7.4.3 - Não utilizar as especificações do Sistema por sua própria conta, ou por 
terceiros, com vistas a criar outro com a mesma destinação. 

7.4.5 - A CONTRATANTE como responsável pela supervisão, administração e 
controle do uso do Sistema, se obriga a tratar como segredo industrial confidencial, 
quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, modelagem de banco de 
dados, fluxogramas, diagramas lógicos, utilizando os apenas para as finalidades 
previstas neste contrato, não podendo revela lós ou facilitar a sua revelação a 
terceiros; 

7.4.6 - A CONTRATANTE deverá proteger o Sistema e suas informações, 
mediante métodos não menos rigorosos do que aqueles por ele usados para proteger 
as suas próprias invenções, fórmulas, processos e modelos sigilosos contra a 
divulgação a terceiros. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
8.1 - São obrigações e responsabilidades da Contratada: 

8.1.1 - Prestar os serviços, objeto do contrato na forma pactuada; 
8.1.2 - Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer 

anormalidade existente na prestação dos serviços, mesmo que não sejam de sua 
competência; 

8.1.3 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, em situações referentes a utilização do 
sistema; 

8.1.4 - A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a 
Contratada das responsabilidades previstas neste contrato; 

8.1.5 - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização da CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO 
DO CÉU; 

 



 

 
 
8.1.6 – Ser responsável pela implantação, os serviços de conversão dos dados 

existentes, pelos layouts fornecidos pela contratante, customização e instalação dos 
sistemas e treinamento necessários à transferência dos conhecimentos que 
possibilitem o domínio dos sistemas por parte do CONTRATANTE; 

8.1.7 – Implantar os sistemas na Administração Direta e Indireta da CÂMARA 
MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU. 

 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA: 

 
9.1 - A Contratada oferece garantia de funcionamento do sistema, dentro das 
especificações originais ou ajustadas através de manutenção evolutiva / adaptativa, 
durante todo o prazo de validade do contrato. 
9.2 - Esta garantia compreende a alteração de programas de computador visando 
eliminar erros de lógica que possam surgir eventualmente em virtude de situações 
atípicas; essas alterações serão realizadas sempre sobre a última versão do sistema 
liberada pela Contratada. 
9.3 - A Contratada não oferece garantia por danos diretos, indiretos, incidentais ou 
consequentes que possam advir do mau uso do sistema contratado, bem como não se 
responsabiliza por danos causados ao sistema por vírus de computador, falhas de 
energia elétrica, ar condicionado, elementos radioativos, poluentes ou outros 
assemelhados. 
9.4 - A Contratada se responsabiliza por danos ou prejuízos causados por falhas ou 
falta de cópias de segurança (backup´s). A segurança dos arquivos oriundos da 
utilização dos “Softwares” é de responsabilidade de sua responsabilidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
 
10.1 – O presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31 de 
dezembro de 2023, podendo ter sua duração prorrogada por igual período com 
fundamento nos arts. 107 e 124, I, “a” da Lei 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
11.1 - Os empenhos das despesas oriundas deste contrato serão custeados por 
recursos da Dotação Orçamentária: 01.01.01031.0001.2101-339040-100 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PESSOA JURÍDICA. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR: 
 
12.1 - O preço total dos serviços de locação do Software será de R$ 32.340,00 (trinta e 
dois mil, trezentos e quarenta reais), sendo 12 parcelas mensais iguais a R$ 2.695,00 
(dois mil seiscentos e noventa e cinco reais). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
13.1 –  A Contratada emitirá, no primeiro dia útil de cada mês, a nota fiscal referente 
aos serviços prestados no mês anterior de LOCAÇÃO do software, conforme relatório  
dos Sistemas Implantados, sendo que o período de locação só será contado a partir a 
validação da implantação a ser emitida pela Equipe interna de validação da CÂMARA 
Municipal.  
13.2 - As notas fiscais emitidas pela Contratada deverão ser pagas pelo Contratante 
em até 15 (quinze) dias úteis contados da data de sua emissão. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
14.1 – Este CONTRATO pode ser alterado nos casos previstos na Lei Federal nº 
14.133/21, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
14.2 – A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS: 
 
15.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE, 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.1.1 – Advertência; 
15.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado na comunicação oficial; 
15.1.3 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 

15.1.4 – 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 resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
15.2 – Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força 
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 
 
15.3 – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficará sujeita ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da CONTRATADA e, no 
que couber, às demais penalidades referidas na Lei Federal nº 14.133/21. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO: 
 
16.1 – O CONTRATO poderá ser rescindido pelos motivos previstos na alínea “a” do 
Inciso I, art 124, da Lei Federal nº 14.133/21. 
16.2 – A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei Federal 14.133/21, não dará 
à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
16.3 – A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial 
ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes 
deste CONTRATO, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas 
neste ajuste até a completa indenização dos danos. 
16.4 – O presente CONTRATO poderá ser denunciado, por qualquer das partes, 
mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias por meio de 
correspondência protocolizada. 
16.5 – Fica expressamente acordado que em caso de rescisão, nenhuma remuneração 
será cabível, salvo o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA previstas no presente CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 
17.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas e permanecer quite perante 
os fiscos municipal, estadual e federal, bem como perante às justiças Estaduais, 
Federais e Trabalhistas. 
 
 
 
 
 



 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO GESTOR 
 
18.1 - Em atendimento ao que preconiza o art. 117, caput e §§ da Lei nº 14.133/21, 
será designado servidor para assistir e subsidiar informações da execução deste 
contrato, mediante portaria, o qual será denominado gestor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 - A Contratada está autorizada a divulgar, a qualquer tempo, sem necessidade de 
qualquer tipo de remuneração, em “homepages” e quaisquer outros meios, que o 
CONTRATANTE é seu cliente e utiliza seus “Softwares”. 
19.2 - Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 
entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos firmados anteriormente. 
19.3 - As partes por si obrigam se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, 
documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do 
Software LOCADO ou ADQUIRIDO, ou 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.  
19.4 - A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo será proporcional 
aos efeitos do prejuízo causado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Aplica-se a Lei n.º. 14.133/21, com suas posteriores modificações, aos 
casos omissos do presente Contrato. 

§ 1º. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas, do presente 
Contrato, o Foro da Comarca de Serranópolis, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

§ 2º. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e 
contratado, foi lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, o 
qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e por 
02 (duas) testemunhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU, 

ESTADO DE GOIÁS, em 02 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Eunice Ficher Dalto Bruno Queluz Dos Santos 
VEREADORA – PRESIDENTE PÚBLICAS SOLUÇÕES LTDA ME 

 
 
 
 
  

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª............................................................... 
CPF: 
 
2ª .............................................................. 
CPF: 
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