
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 
 

CONTRATO Nº 003/2016 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

PROCESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 

O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TABAÍ, neste ato representado por 

seu Presidente, Sr. NELSO DA ROSA MACHADO, brasileiro, casado, vereador, 

inscrito no CPF sob o nº 354.165.800-20, portador da cédula de identidade nº 

4026152514, residente e domiciliado neste município de Tabaí, RS, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa RENATA OLIEVEIRA 

DUTRA ME, estabelecida em Taquari, na Rua da Paz, 170 - Prado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 10.791.946/0001-77, neste ato representada pelo Sr. José Luiz Dias Simão. 

Portador da Carteira de Identidade nº 3051951113, CPF Nº: 00370510089, brasileiro, 

casado, diretor responsável, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 

presente Contrato que foi especificado no Processo Administrativo de Licitação 

Dispensa n.º 003/2016. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Confecção de um novo 

WEBSITE, implantação de sistema de Gerenciamento (WEBSISTEM V7.0), para 

atualização de dados e conteúdo do WEBSITE conforme especificações técnicas 

expressas no Memorial Descritivo contido no Anexo I deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de empreitada por preço global. 

 

 



CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 

1. O preço total, incluídos todos os custos e encargos pagos ou devidos em decorrências 

da execução do objeto contratado, é de R$ 2.650,00 (Dois mil, seiscentos e cinquenta 

reais). 

2. A execução do Contrato se fará por preços unitários, e o respectivo pagamento será 

efetuado através de parcela única em até 30 (trinta) dias da apresentação da fatura / nota 

fiscal no Protocolo-Geral da Câmara, depois de revisadas e aceitas pela fiscalização do 

Contrato. 

3. As faturas / notas fiscais protocoladas não deverão portar vícios ou incorreções que 

atrasem ou impossibilitem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará 

o ônus decorrente do atraso. 

4. Os valores pagos em atraso, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, poderão ser 

corrigidos pelo índice INPC e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 

ao mês pro rata die, acumulado no período compreendido entre o final do prazo para 

pagamento da fatura / nota fiscal, previsto no item 2 supra, e o efetivo pagamento. 

5. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou 

imprudência da CONTRATADA serão por ela suportados. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Servirá de cobertura para o Contrato a dotação orçamentária de número: 

3.3.90.39.05.00.00.00 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO 

RECEBIMENTO 

1. O Contrato vigerá e será executado pelo prazo máximo de 2 (meses), a contar do 

recebimento da Ordem de Início dos Serviços e/ou da Nota de Empenho. 

2. O objeto, se executado de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato, será 

recebido: 

2.1. Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do requerimento formal da 

CONTRATADA, após a conclusão do objeto contratado;  



2.2. Definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, 

desde que atendidas todas as solicitações e/ou reclamações feitas pela fiscalização do 

Contrato. 

3. O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela perfeita execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste 

Contrato e em seus Anexos, e deles decorrentes: 

1.1. Prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência; 

1.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o Contrato, 

de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus Anexos, 

assumindo a responsabilidade técnica pela sua execução; 

1.3. Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do 

Contrato. 

1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

1.5. Fornecer todos os bens e recursos humanos necessários à execução do Contrato, em 

conformidade com as normas técnicas e legais pertinentes; 

1.6. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar 

pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas 

ou dolosas, que praticar; 

1.7. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os 

encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que 

forem pagos ou devidos em decorrência do Contrato; 

1.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2. As questões inerentes aos serviços serão tratadas entre a fiscalização do Contrato e os 

responsáveis técnicos da CONTRATADA. 



3. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços deverão 

ser fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de 

qualquer espécie para o CONTRATANTE. 

4. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade, eficiência e 

qualidade dos serviços, a fiscalização do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo 

técnico de profissional ou órgão não ligado diretamente ao Contrato, às expensas da 

CONTRATADA, a fim de apurar os dados necessários à adequada decisão sobre os 

serviços afetados. 

5. Qualquer dano causado pela CONTRATADA a terceiros será de responsabilidade de 

sua responsabilidade, não cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer ônus, nos 

termos do art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE: 

1.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do Contrato; 

1.2. Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Contrato.  

1.3. Fica designada a Servidora Ingrid Oliveira da Costa – Diretora Geral da Câmara, 

para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, conforme previsto no art. 

67 da Lei Federal 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

1. Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência escrita. 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) dias, após 

o qual será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (um ano); 



d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 

2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 

1. O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação 

nº 003/2016. 

2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pelas normas 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 

exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 

2. A hospedagem do site e de e-mail é exclusivamente feita pela CONTRATANTE, 

ficando a cargo desta as despesas.  

3. A CONTRATADA registrará o domínio junto à nic.br, sendo que a anuidade cobrada 

por este será quitada diretamente pela CONTRATANTE. 

3. A CONTRATADA não terá qualquer responsabilidade por dados ou mensagens 

veiculadas pela CONTRATANTE que possam vir a ser consideradas abusivas, 

ofensivas ou enganosas, assim como pela conduta da CONTRATANTE na Internet, 

ficando a cargo da CONTRATANTE arcar com toda a responsabilidade pelos danos 

que vier a causar a terceiros. 

5. Caso haja alteração nos módulos ou solicitação de criação de novas áreas que não 

contemplem os serviços solicitados neste contrato, a CONTRATADA realizará um 

cotação dos serviços solicitados para aprovação da CONTRATANTE. 

6. Uma vez aprovado o layout pela CONTRATANTE, não será permitida novas 

mudanças, ao menos que seja de fácil execução, segundo definição da CONTRATADA, 

ou que a CONTRATANTE pague separadamente por essa alteração, de acordo com o 

acertado entre as partes. 



7. A CONTRATADA detém todos os direitos de propriedade intelectual, código fonte e 

softwares do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

1. A CONTRATADA oferecerá treinamento e suporte online aos servidores da 

CONTRATANTE durante o período de validade deste contrato. 

2. Caso A CONTRATANTE necessite de suporte de forma presencial deverá solicitar 

com a CONTRATADA, a visita de um técnico, agendada previamente. 

3. A CONTRATADA cobrará um custo adicional pelo suporte presencial que deverá ser 

combinado entre as partes, incluindo adicional de deslocamento e despesas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

1. O Contrato poderá ser rescindido: 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

b) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

c) Judicialmente. 

2. No caso de rescisão por qualquer das hipóteses previstas na alínea “b” do item, é 

reconhecido ao CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666, 

de 1993, o direito à: 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da Administração; 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inc. 

V do art. 58 da Lei nº 8.666, de 1993; 

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 

das multas e indenizações a ela devidos; 



d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca 

de Taquari, quando não resolvidas administrativamente. 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma. 

 

Tabaí-RS, 15 de Agosto de 2016. 

 

________________________________________ 

Presidente da Câmara 

CONTRATANTE 

 

______________________________________ 

 

CONTRATADA 

 

Visto: 

 

 _____________________________ 

 Assessor (a) Jurídico (a), 

     OAB/RS n.º_______ 

 


