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 CONTRATO Nº 05/2018 

 

 

 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, presente, de um lado, a 

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVERIAS/SP, representado por seu Vereador Presidente, Sr. 

Pedro Paulo Cardeal Campos, doravante denominada simplesmente CÂMARA e/ou 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa FREDNEY HENRIQUE BORGES- ME, inscrita 

no CNPJ sob nº. 10.610.878/0001-00, representada, neste ato, POR FREDNEY HENRIQUE 

BORGES, brasileiro, inscrito no CPF sob nº. 312.826.638-86, portador da cédula de identidade 

nº. 41.756.090-4, estabelecida à Rua Tenente Manoel Barbosa, nº 661, Vila Zélia no município 

de Lorena/SP, CEP.:12.606-400, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo 

em vista o constante no processo Administrativo nº.06/2018 e Convite nº.01/2018, resolvem 

celebrar o presente CONTRATO que será regido pela Lei nº. 8.666/93, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as normas gerais vigentes, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

elaboração, implantação e hospedagem do site sob endereço eletrônico 

http://www.cmsilveiras.sp.gov.br e dos serviços de alimentação e manutenção de todos os 

trabalhos desenvolvidos pelo legislativo, inclusive do Link ao Portal da Transparência do 

Estado, Ouvidoria, atendendo todos os serviços de transparência e publicidade para 

Câmara Municipal de Silveiras – SP.  
  

 
 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

 2.1. O valor do presente Contrato pela execução de todo o seu objeto em 12 (doze) 

meses é de 25.480,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), sendo R$ 7.540,00 ( 

sete mil quinhentos e quarenta reais) para a elaboração, implantação e hospedagem do 

site e R$ 17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais) sendo a manutenção e 

atualização mensal, nele já incluídos os preços dos materiais, tributos, contribuições 

sociais, previdenciárias e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do 

presente contrato. 
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1.2 No preço total mensal já deverão estar computados todos os custos com salários, encargos 

sociais, ficais, administrativos, comerciais e trabalhistas, bem como todos os tributos 

incidentes sobre os serviços, equipamentos, materiais e mão de obra aplicáveis. 

1.3 Os preços propostos não poderão ser reajustados durante o período de 12 meses, na forma 

do inciso 1º do artigo 28, da Lei 9.069 de 29 de junho de 1995. Poderão ser alterados após 

esse período, caso esse seja prorrogado. 

 

1.4 O pagamento à Contratada (o) será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, a qual deverá ser apresentada com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência 

 

 

 

 

 CLAÚSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

 

  O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, à partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.  

 

 

CLAÚSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES  

 

  Esse contrato pode ser alterado e prorrogado, nos casos previstos pela Lei nº 

8666/93, sempre através de Termo Aditivo. 

 

 

CLAÚSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

  As despesas com o presente contrato correrão por conta do orçamento da Câmara 

Municipal de Silveiras, especificado na seguinte dotação orçamentária:  

01. Câmara Municipal. 

2001. Gestão das Ações Legislativas  

33.90.39.08-  Manutenção de softwares. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1 Caberão a Contratante:  

 

a) Proporcionar a Contratada, em tempo hábil, todas as informações necessárias à execução dos 

serviços, bem como eventuais esclarecimentos solicitados; 

b) Designar representantes com competência técnica para acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à continuidade da 

prestação dos serviços que não deve ser interrompido pelo Contratante; 

c) Efetuar pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;  
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d) Comunicar formal, circunstâncias e tempestivamente à Contratada, qualquer anormalidade 

havida durante a execução do contrato; 

e) Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do contratante, para 

execução dos serviços contratados, quando necessário;  

f) Proporcionar à Contratada todas as facilidades administrativas e técnicas, dentro da 

normatividade permitida, de forma que possa desempenhar adequadamente as suas atribuições 

e executar os serviços avençados, de acordo com os requisitos estabelecidos no presente 

instrumento. 

 

 6.2 Caberá a Contratada: 
 

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços, tais como salários, seguros acidente, indenizações, vale-refeição, vale transporte, 

taxas, impostos, contribuições e outras que porventura venham ser criadas e exigidas;  
 

b) Responder quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ao patrimônio do 

Contratante ou de terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução dos serviços; 
 

c) Manter a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e 

eficaz;  

 

d) Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de (48 quarenta e oito) 

horas, após a notificação ou solicitação; 
 

e) Comunicar ao Presidente da Casa, ou ao responsável pelo setor correspondente, por escrito, 

quaisquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários quando da execução 

dos serviços; 
 

 f) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação em 

dias;  
 

g) Assumir todos encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção conexão ou contingência; 
 

 h) Entregar as Notas fiscais/faturas na sede do Contratante, ou via email em um prazo não 

inferior a 05 (cinco) dias antecedentes a data de vencimento das mesmas. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES  

 

7.1 Pelo atraso, inexecução dos serviços contratados, garantida defesa, serão aplicadas as 

sanções legais previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93, a saber: 

, 

a) Advertir por escrito, caso necessário, quando a Contratada praticar irregularidades; 
 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual, Municipal e do Distrito federal enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 
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CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

  8.1 A inexecução total ou parcial deste contrato, por parte da Contratada, assegurará ao 

Contratante o direito de rescisão nos termos do artigo 77 da Lei de licitações, bem como nos 

casos citado no artigo 78, assegurado a contraditória e ampla defesa, sempre mediante 

notificação por escrito e comprovado. 
 

 8.2 A rescisão poderá ser:  
 

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração do Contratante nos casos 

enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei 8666/93;  
 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no respectivo processo, desde que 

haja conveniência para a administração do Contratante;  
 

c) judicial, nos termos da legislação; 
 

 

CLAUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
 

 9.1 Incumbirá ao Contratante providenciar, a sua conta, a publicação deste Contrato e de todos 

os Termos Aditivos a ele referente, no jornal de circulação do Município e no preâmbulo da 

Câmara Municipal no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da respectiva assinatura. 

 

CLAUSULA DÉCIMA – PARTES INTEGRANTES  
 

 

10.1 Fazem parte integrante do presente contrato, a Proposta da Contratada e os elementos 

apresentados que tenham servido de base para julgamento do Edital da Carta Convite nº 

01/2018, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, 

independentemente de transcrição. 

 

 

10.2 Ficam, também fazendo parte deste contrato, as Normas vigentes, instruções, Ordens de 

Serviços e mediante Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser 

necessárias durante a vigência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

10.1 Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cachoeira Paulista/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais especializada que seja. E, 

por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes. 

 

Silveiras/SP, 20  de fevereiro de 2018. 

 

mailto:Email-silveirascm@terra.com.br


                         CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SILVEIRAS 
                                       VEREADOR PROFº. ANTÔNIO DE SANTA TEREZINHA MACIEL 

                  ESTADO  DE  SÃO  PAULO 
                             Rua Maestro João Batista Julião,100, Centro, Cep. 12.690-000 

                     Fone (12) 3106-1115 / 3106-1188 – CNPJ 01.650.934/0001-31 

                    Email-silveirascm@terra.com.br / secretaria@cmsilveiras.sp.gov.br 
                  PORTAL   DO   VALE   HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de  Silveiras  

CONTRATANTE  

 

 

 

 

 

FREDNEY HENRIQUE BORGES-ME  

CONTRATADA  

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

______________________________   ________________________________ 

Nome:        Nome: 

CPF:        CPF: 
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