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Processo n° 02/2018 
Assunto: Dispensa de Licitação n° 01/2018 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Manutenção e atualização de site vinculado ao órgão PRODESP sistema de leitura 
para deficiente visual, sistema de áudio das sessões, galeria de fotos, e-maus ilimitados, 
domínio sp.gov.br, inclusão do trabalho desenvolvido pelo Legislativo (Lei, Resolução, ata, 
etc), transparência, Links interessantes, publicação de notícias, filmagem das sessões 
ordinárias e extraordinárias e transmissão de informações multimídias. 

CONTRATO N° 0312018 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEB SITE ENTRE 
PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA-SP, de personalização judiciária, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no. 51.842.326/0001-05, com sede na Avenida 
Paschoal Guzzo, 1087, Centro, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato 
representada pelo Presidente da Câmara Municipal, o Sr. MESSIAS DE BRITO GONDIM, 
portador do RG n° 9.155.010-5-SSP/SP, e do CPF (MF) n° 957.461.618-53, residente e 
domiciliado na Rua dos Vereadores, no 1032 neste município de Guzolândia-SP, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MCW BRASIL 
WEB DESIGNER LTDA - ME, com sede na Rua José Barbosa n° 56-50 - Bairro Centro - 
Cep 15350-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.479.443/0001-00, 
neste ato representado pelo seu diretor José Henrique Tognolo Ferreira, brasileiro, casado, 
Administrador, Carteira de Identidade com RG n°. 41.026.171-3SSP/SP e CPF n°. 
351.303.928-09, residente em Auriflama/SP, Estado de São Paulo, e pelas condições 
descritas no presente instrumento doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO de 
manutenção e atualização de Web Site, inserção de domínio e hospedagem rede mundial - 
Internet, entre pessoas fisicas e/ou jurídicas, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

DO OBJETO DO CONTRATO 
Cláusula 1a•  O presente contrato tem como OBJETO, manutenção e atualização de site 
vinculado ao órgão PRODESP sistema de leitura para deficiente visual, sistema de áudio das 
sessões, galeria de fotos, e-maus ilimitados, domínio sp.gov.br, inclusão do trabalho 
desenvolvido pelo Legislativo (Lei, Resolução, ata, etc), transparência, Links interessantes, 
publicação de notícias, filmagem das sessões ordinárias e extraordinárias e transmissão de 
informações multimídias com a seguinte descrição técnica: 

a) Layout gráfico com o número de infinito numero de fotos e rigoroso design gráficos, que 
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serão entregues pelo CONTRATANTE e colocados do tamanho, definição e forma definidos 
pelo CONTRATADO, compatíveis com o website e com a qualidade do material apresentado. 

b) Programação em (html, javascript, flash, php, mysql, etc). 

c) Contendo todo o planejado de acordo com as normas da Prodesp, incluindo sistema de 
leitura para deficiente visual, áudio das sessões, módulo administrativo, pesquisa de Leis e 
Documentos publicados. 

d) Sistema de Email's institucionais, monitorados e pré-módulo de vídeo. 

DO CRÉDITO 

Cláusula 2a•  As despesas oriundas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 

01-Poder Legislativo 
01 01 00 - Câmara Municipal 
01.031.0001.2001.0000 - Manutenção das Funções Legislativas 
006 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

DA EXECUÇÃO 
Cláusula 3  . O CONTRATADO se obriga a manter e atualizar o site de acordo com as normas 
exigidas em site de órgão público, sendo que havendo necessidade de alteração, o comunicará 
o CONTRATANTE no prazo prévio de uma semana. 

Parágrafo único. Uma vez autorizado a alteração pelo CONTRATANTE, poderá ser permitida 
nova mudança pelo CONTRATANTE, caso não esteja correto. 

Cláusula 4a  No serviço estabelecido neste contrato, o CONTRATADO somente fornecerá a 
mão-de-obra necessária, responsabilizando-se o CONTRATANTE pelo fornecimento de 
todos os materiais para a confecção do website, de acordo com a solicitação do 
CONTRATADO. 

Cláusula 5a  A manutenção e atualização do website será feita pessoalmente pelo 
CONTRATADO, facultando-lhe a contratação de ajudantes, os quais terão vínculo único e 
direto com o mesmo, que ficará exclusivamente responsável pelo pagamento de todos os 
encargos existentes. 

Cláusula 6a . Quaisquer danos causados a terceiros e provenientes da execução do trabalho, 
agindo dolosa ou culposamente, serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO, 
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mesmo que praticados pelos seus ajudantes. 

Cláusula 	O CONTRATADO terá completa e irrestrita liberdade para executar seu 
trabalho, não necessitando de predeterminar horários ou funções, ficando assim, 
caracterizado, que o mesmo exerce de maneira autônoma seus serviços, não mantendo 
nenhum vínculo trabalhista com o CONTRATANTE, porém deverá executar o seu serviço de 
forma urgente, quando o site estiver com defeito ou fora do ar. 

Cláusula 8.  O CONTRATADO receberá a matéria a ser atualizada no site, no período e 
horário de expediente normal e se compromete inseri-Ia em até dois dias após o recebimento. 

DA HOSPEDAGEM E DO DOMÍNIO 

Cláusula 9a  . A hospedagem será feita através do Provedor à Internet escolhido direta e 

exclusivamente pelo CONTRATANTE, sem nenhuma intermediação pelo CONTRATADO. 

Cláusula 10. O CONTRATANTE deverá entregar o login e a senha, assim que estejam 

disponibilizados pelo provedor para acesso à internet, ao CONTRATADO para que este possa 

disponibilizar o site na WEB através do provedor escolhido. 

Cláusula 11. O registro do domínio junto à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo) será feito única e exclusivamente pelo provedor em contato direto com 

o CONTRATANTE, sendo de responsabilidade do CONTRATADO informar todos os dados 

que o cliente ou o provedor requisitarem sobre o web site para efetuar o registro. 

DO PAGAMENTO 
Cláusula 12. Será cobrado um valor mensal de R$ 666,00 (seiscentos sessenta e seis mil 
reais), perfazendo o valor global de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois 
reais), com finalidades manutenção, atualização do website, filmagem das Sessões Ordinárias 
e Extraordinárias e transmissão de informações multimídias no site da Câmara Municipal de 
Guzolândia. 

DA RESCISÃO 
Cláusula 13. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes 
descumpra o disposto neste contrato. 

Parágrafo primeiro. Caso o CONTRATANTE dê motivo à rescisão do contrato, será obrigado 
a pagar ao CONTRATADO por inteiro a retribuição compactuada. 
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Parágrafo segundo. Caso o CONTRATADO dê motivo à rescisão do contrato, terá direito à 
retribuição proporcional ao que tiver realizado até então, mas responderá por perdas e danos. 

Cláusula 14. Na hipótese de o CONTRATADO pedir a rescisão do contrato sem que a outra 
parte tenha dado motivo, terá direito à retribuição proporcional ao que tiver realizado até 
então, mas responderá por perdas e danos. 

Cláusula 15. Na hipótese de o CONTRATANTE pedir a rescisão do contrato sem que a outra 
parte tenha dado motivo, será obrigado a pagar ao CONTRATADO por inteiro a retribuição 
compactuada. 

Cláusula 16. Aplica-se ao processo de rescisão todas as disposições atinentes à matéria 
normalizadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, respeitado a ampla defesa e o contraditório. 

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATADA 

Cláusula 17. Fornecer os serviços contratados, obedecendo aos critérios seguintes: 

1- Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos serviços licitados; 
II- A CONTRATADA, por sua conta e risco, manterá os empregados necessários, se 
obrigando a cumprir todas as normas trabalhistas, tributárias, previdenciárias e securitárias 
referentes a estes trabalhadores, especialmente o recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS, FGTS e outras, não tendo a contratante nenhuma responsabilidade trabalhista para com 
este empregado, sem solidária ou subsidiariamente; 
III- A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes do objeto licitado, necessários à boa e perfeita execução do presente Contrato, 
responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos e subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a 
CONTRATANTE e a terceiros; 
IV- Os danos e prejuízos mencionados no item anterior serão ressarcidos a CONTRATANTE 
no prazo máximo de 48 horas, contado de notificação administrativa ao contratado, sob pena 
de multa; 
V- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, preposto ou 
subordinado; 
VI - Constituirá ônus exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto; 
VII - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o 
acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65 § l da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações; 
VIII - A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
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ficando sujeita, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, ás penalidades 
estabelecidas nos incisos, 1, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do ajuste; 
IX- Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA às 
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores 
alterações, sendo 1% (um por cento) do valor da parcela mensal, por dia de atraso; 
X - Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos incisos 1, III e IV do art. 87 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços licitados; 
XI - As multas serão autônomas, e a aplicação de uma não exclui a outra; 
XII - A Rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e por escrito pela 
Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração, por inexecução total ou parcial do ajuste, sem prejuízos das consequências 
legais; 
XIII - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
XIV- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as consequências 
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93; 
XV - O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste 
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei de Licitações; 
XVI - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar o preço avençado o valor de 
qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições 
estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual; 
XVII - As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o 
máximo de 20% (vinte por cento) do valor do preço do objeto licitado, em cada caso, ficará 
resguardado o direito de ampla defesa; 
XVIII - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-empreitada, 
no todo ou em parte. 

DO PRAZO 

Cláusula 18. O presente contrato tem o prazo de validade de 12 (doze) meses a se iniciar em 
18 de janeiro de 2018 e se encerrar em 31 de dezembro do mesmo ano, podendo ser 
prorrogado através de Termo Aditivo Contratual, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei 
8.666/93, a critério e conveniência do Poder Legislativo Municipal, por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 
limitada à sessenta meses. 

GERAL 
Cláusula 19. Além das cláusulas contratuais deste termo, os contratantes declaram conhecer e 
sujeitar-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, especialmente o 
caso de rescisão administrativa prevista no seu artigo 77. 
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Nada neste Contrato afeta quaisquer direitos legais dos consumidores que não possam ser 
renunciados ou limitados pelo contrato. 

DO FORO 
Cláusula 20. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem 
o foro da comarca de Auriflama-SP. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

GuzolândialSP, em 18 de janeiro de 2018. 

PELA CONTRATANTE: 

IRÁ 

s  .r  Brito Gondim 
Presiden 

PELA CONTRATADA: 

José enr (ue tgnolo Ferreira 
G. 4 .026.171-3 SSPISP 

MCW Brasil Web Designer Ltda - Me 

TESTEMUNHAS 

 

Kenia Vieira Lofego Dias M li 'fuza de Oliveira 
RG: 25.955.515-OSSPISP 	 R : 26.249.772-4SSPISP 

VISTO ASSESSORIA JURÍDICA: 


