
CÂMARA MUNICIPAaSILÁSDIA 
Estado de Mato Grosso do Sul 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2019 

Processo n° 00412019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ADEQUAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇO, PARTE 

INTEGRANTE DESTE PROCESSO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM EDUARDO E. DA SILVA 

MDWEBMARKETING ME. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA — MS, com sede na Alameda Prof. 
Arthur Hoffig n° 1.175 Jd. Camargo Brasilândia-MS — CEP: 79.670.000 — Fone (67) 
35461204, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 15.410.152/0001-30, Representada por sua 
Presidente, Senhora MARIA JOVELINA DA SILVA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada nesta cidade, portadora do RG 677852 SSP/MS e CPF: 543.011.491-04, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EDUARDO E. DA SILVA 
MDWEBMARKETING ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.11.047.725/0001-51, com sede à Rua Antonio Maria Coelho, n° 87, bairro 
centro, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato 
representada por titular o Sr. EDUARDO EFRAIN DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 001.182.492 SSP/MS e do 
CPF/MF n. 011484.231.09, residente e domiciliado na Rua Avenças, n° 42,Vila 
Morumbi, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 
CEP:79.052.062, com poderes para representar a empresa nos termos do Contrato 
Social, doravante denominada simplesmente Contratada, tem entre si justo e 
avençado, e celebram o presente Contrato sujeitando-se às normas preconizadas na 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 
da autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho 
constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00412019 gerado pela DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N.00212019 e seus anexos, que faz parte integrante e complementar 
deste Contrato, como se nele estivesse contido. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e 
condições nele contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, 
têm entre si, justos e acordados, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para 
Adequação e Manutenção de Site. 

Item Especificações Un Qtdade Valor Unit 
01 Contratação 	de 	empresa 	especializada 	em 

Adequação e Manutenção de site: 
Sistemas de Informação ao cidadão 

12 Meses 600,00 

Módulos para Legislações; 
Módulos para Inclusão de Editais de Licitações; 
Módulo pra Inclusão de Resultados Licitatórios; 
Módulos de contratos; 
Hospedagem 	em 	servidor 	dedicado, 
gerenciamento e suporte portal institucional; 
Inclusão módulos vídeos institucionais; 
Inclusão 	módulo 	para 	áudio 	em 	mp3 das 
sessões, subdivididas por vereador; 
Informativos 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica fixado o valor total do presente Contrato 
em R$ 7.200,00(Sete mil e duzentos reais) anual, sendo, portanto R$ 600,00 
(Seiscentos reais) por mês. 
2.1 O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços até o limite de 
25% do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO: O pagamento será depositado na 
• Conta Corrente 2026-5, Agência 5306 do Banco Bradesco; 

3.1 Havendo erro na fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 
neste caso, qualquer õnus para o Município. 
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
3.3 É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova 
de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como certidão 
negativa de Débito da Previdência Social; Certificado de Regularidade do FGTS; 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL: Sem 

4t4 CÂMARA MI  
Estado de Mato Grosso do Sul 
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Certificado de Regularidade Trabalhista; Conforme Resolução do TCE-MS n. 54 de 
14 de Dezembro de 2016; 
3.4 O pagamento será efetuado até o 5° dia útil após a entrega e aceite do 
produto/serviço, contados da data de apresentação da Nota fiscal/fatura, 
devidamente conferida e atestada. 
3.5 Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação; 
3.6 As notas fiscais/fatura correspondentes, serão discriminativas, constando o 
número do contrato firmado. 

CLÁSULA QUARTA — DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES: A execução 
do presente serviço deverá ocorrer a partir da assinatura deste presente instrumento 
contratual. 

a) — Apresentar novo layout do site no prazo máximo de até 20 dias; 
b) — Proceder à manutenção (online) do site mensalmente. 

CLÁSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste é de 12 (doze) 
meses contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período 
sucessivo, mediante termo aditivo nos termos do art. 57 da lei federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Sem prejuízo das 
demais disposições deste contrato e dos termos do Processo do Pregão em questão 
constituem obrigações da CONTRATADA: 

6.1 Prestar os serviços conforme especificações na proposta de preço e anexos 
contidos no processo e demais clausulas deste contrato; 

6.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

6.3 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo CONTRATANTE; 

6.4 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE; 

6.5 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25 % 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de 
empenho; 
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prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do processo n. 
004/2019, constituem obrigações do Município: 

7.1 Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 

7.2 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
à prefeita execução do contrato; 

7.3 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

7.4 Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas 
no presente contrato; 

• 7.5 Fiscalizar, a execução do objeto contratual, não eximida a CONTRATADA da 
integral responsabilidade pela observação do objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não 
poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

CLÁUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: Além das disposições 
presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a 
Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE DO CONTRATO: Os preços serão fixos e 
irreajustáveis e presumem-se inclusos todos os tributos incidentes ou que venham a 
incidir sobre a prestação de serviços. 

10.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o 
desequilíbrio econômico — financeiro do contrato, em face de aumento de preços, 
devidamente justificado e comprovado. 

10.1.1 — Caso ocorra a variação nos preços, o contratado deverá solicitar 
formalmente a Câmara Municipal, devidamente acompanhado de documentos que 
comprovem a procedência do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão 
contratual pode ser operada: 

11.1 Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos 
incisos I à XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei no 8.666/93. 

11.2 Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a part 
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interessada em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, 
com 30 (trinta) dias de antecedência. 

11.3 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde 
que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as 
consequências previstas no art. 80, Incisos I à IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES: O descumprimento das 
condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às 
penalidades previstas na Lei n° 10.520/2002 e legislação complementar. 

12.1 A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará 

1111 	impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 
será descredenciada do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV, do art. 4° da referida Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e nas demais cominações 
legais, assegurado o direito à prévia e ampla defesa, se: 
Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este contrato, se convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta. 

12.1.1 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
12.1.2 Ensejar o retardamento na execução do objeto deste contrato; 
12.1.3 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
12.1.4 Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato; 
12.1.5 Comporta-se de modo inidôneo; 
12.1.6 Cometer fraude fiscal; 

12.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento 
de normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, a Câmara 
Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, 
esta corresponderá à 10 % (dez por cento) valor contratado. 

12.3 As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a rescisão do contrato. 

12.4 Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada 
a esta multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado. 

12.5 A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 
notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta cláusula. Decorrido este prazo, 
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CÂMARA MUN.ICIPAl DE RRASILÂNDIA 
Estado de Mato Grosso do Sul 

a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada. 

12.6 Os valores apurados a título de multa serão de multa serão retidos quando da 
realização do pagamento á CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão 
ser cobrados administrativa ou judicialmente após a notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos 
destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação 
correrão por conta da dotação orçamentária: 

01.031.101 LEGISLAR É PRECISO 
2.001 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES ADM DA CÂMARA MUNICIPAL. 
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA FISCALIZAÇÃO: Fica designada a Servidor: 
Sérgio Marcelo Andrade Juzenas, CPF: 973.127.621-15, para fiscalização deste 
instrumento contratual, conforme prevê a Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO CONTRATUAL: As partes elegem o foro 
da Comarca de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este termo de contrato, 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Brasilândia-MS, 12 de abril de2019 

Contratada 
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CPF: 840.413.401-44 CPF: 921.733.061-20 

Silva Modesto 

CÂMARA MUNICIPAL DF  
Estado de Mato Grosso do Sul 

Testemunhas: 
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