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CONTRATO 036/2017 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA/RS, entidade de direito público, inscrito no 

CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, n° 939, representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, residente e domiciliado na 

Rua Felipe Werlang, nº 209, inscrito no RG nº 1065950816, CPF nº 951.856.900-20, designado 

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA - ME, estabelecida na Rua Pinheiros, nº 430, Bairro Centro, na cidade de Trindade do Sul 

/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 11.940.967/0001-70, neste ato representada pelo seu Sócio 

Administrador Sr. MARCELO OTAWICZ SILVA, inscrito no CPF nº 052.874.789-41, 

residente e domiciliada na cidade de Chapecó/SC, doravante denominada CONTRATADA.  

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo, constante do Processo Licitatório nº 023/2017, Dispensa de 

Licitação nº 016/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

a) A Contratada compromete-se a desenvolver a página da Web Site da Prefeitura 

Municipal de Nova Boa Vista, contendo todos os módulos e seções descritas no 

orçamento fornecido, bem como, a conceder a hospedagem do site e de contas de e-

mails. 

b) A Contratada compromete-se a realizar todas as alterações de caráter técnico nos 

módulos disponibilizados e a corrigir todos os problemas de ordem técnica do Web 

Site e das contas de e-mails fornecidas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar 

do momento da solicitação pela Contratante. 

c) A contratante compromete-se em efetuar as alterações e inclusões dos conteúdos na 

página da Web Site da Prefeitura, tais como textos, legislação municipal, editais, 

portarias, decretos, contratos, extratos de contratos, fotos e demais materiais que 

desejar disponibilizar. Os arquivos e conteúdos municipais pertinentes a atos legais 

do poder executivo devem ser publicados no formato PDF para garantir assim a 

veracidade e evitar a violação dos conteúdos ali veiculados. O Web Site contemplará 

também a disponibilização das páginas referentes ao Portal da Transparência e demais 

exigências legais contidas na Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009. Estes 

serviços de manutenção e assistência técnica na hospedagem de site e contas de e-

mail da CONTRATANTE, compreendem a Prefeitura Municipal em seus diversos 

departamentos. 

 

CLÁUSSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 

O objeto deste contrato será executado em regime de preço global.  

 

CLÁUSSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
3.1. - O preço certo e ajustado entre as partes é de R$. 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) para o desenvolvimento do site e de R$. 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais para a 

hospedagem de site e e-mails. 

3.2. - O pagamento será feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação de nota fiscal, através de depósito bancário em conta corrente ou 
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poupança em nome do licitante vencedor. Os encargos fiscais e sociais correrão a conta do 

CONTRATADO. 

3.3. - O valor contratual é fixo e sem reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado por Aditamento Contratual se assim as partes concordarem. Em havendo renovação, o 

valor será reajustado pelo IGP-M acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

CLÁUSSULA QUARTA - DO PRAZO 

4.1. - A Contratada compromete-se, com relação aos serviços de hospedagem de site e e-

mails a prestá-los por um período de 12 (doze) meses, contados da data do termino do 

desenvolvimento do site, sendo que o prazo de desenvolvimento não poderá exceder a 60 

(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.  

 Parágrafo Único – O Município poderá rescindir de forma unilateral a contratação aqui 

avençada, desde que comunique a parte Contratada com antecedência de 60 (sessenta) dias. 

 

CLÁUSSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. - A despesa deste contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:  

RUBRICA: 0301 04 122 0016 2005 33903900000000 0001 - Outros Serviços de 

Terceiro Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSSULA SEXTA - DA GARANTIA 

6.1. – Fica dispensada a garantia prevista no artigo 56 da Lei 8.666/93, no presente 

contrato.  

 

CLÁUSSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. - Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados, sendo que para isto fica 

designado através da Portaria 4408/2017 como fiscal deste contrato o Secretário Municipal de 

Finanças Eder Knob, sendo que o mesma, irá atestar o devido recebimento dos serviços, através 

de um Termo de Recebimento Provisório, em seguida estando este em acordo emitirá um Termo 

de Recebimento Definitivo, obedecendo sempre os prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

7.2. - O CONTRATADO declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

7.3. - A existência e a atuação da Fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne aos serviços 

contratados e suas conseqüências e implicações próximas ou remotas. 

 

CLÁUSSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla 

defesa em processo administrativo. 

8.2. - O CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do valor estipulada na 

cláusula 3ª o valor de qualquer multa porventura imposta ao CONTRATADO, em virtude do 

descumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de 

rescisão contratual, ficando a mesma obrigada a recompor aquele valor inicial em 48 (quarenta e 

oito) horas. 

8.3. - O valor da multa corresponderá à gravidade da infração até o máximo de 5% (cinco 

por cento) do valor do contrato, em cada caso. 
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8.4. - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximira o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 

8.5. - Em caso de atraso no cumprimento do cronograma dos serviços, objeto do contrato, 

será aplicável ao CONTRATADO multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado dos serviços em atraso, por dia útil excedente do respectivo prazo. 

 

CLÁUSSULA NONA - DA RECISÃO 

9.1. - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo 

unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba ao 

CONTRATADO qualquer indenização , sem embargo da imposição das penalidades que se 

demonstraram cabíveis em processo administrativo regular. 

 

CLÁUSSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

10.1. - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58 da Lei nº 8.666/93, 

que exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato. 

 

CLÁUSSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU DA TRANSFÊRENCIA 

11.1. - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 

em parte. 

Parágrafo Único. O CONTRATADO poderá subcontratar partes dos serviços, 

respondendo, perante o CONTRATANTE, com exclusividade, pela fiel execução da 

integralidade de todos os serviços previstos neste contrato. 

 

CLÁUSSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ISENÇÕES DE 

RESPONSABILIDADES 

12.1. - A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer ato de terceiros, através da 

prestação de serviços aqui pactuada, como por exemplo, acessos indevidos, ações de “hackers”, 

bem como a sua destruição, ou utilização indevida. 

12.2. - A CONTRATADA estará isenta da prestação de serviços se a CONTRATANTE 

infringir qualquer cláusula deste contrato. 

12.3. - Em caso de indisponibilidade do acesso decorrente de ato de terceiro, estará o 

CONTRATANTE desobrigado do pagamento do período. 

12.4. - Se o CONTRATANTE der causa à indisponibilidade do acesso, estará a 

CONTRATADA isenta da prestação do serviço, sem no entanto, deixar de receber a quantia 

mensal contratada. 

12.5. - A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer insucessos comerciais do 

CONTRATANTE decorrentes dos serviços aqui prestados, bem como por perdas e danos, lucros 

cessantes ou qualquer outra indenização também decorrente de eventual indisponibilidade dos 

serviços, quer por ação própria, que por terceiros. 

 

CLÁUSSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO 

13.1. - Constituirá encargo exclusivo do CONTRATADO o pagamento de tributos, 

tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu 

objeto. 

 

CLÁUSSULA DECIMA QUARTA – DO FORO 
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14.1. – Fica designado o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir qualquer dúvida 

referente a este contrato, ficando excluído qualquer outro. 

   

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três 

vias de igual teor e forma diante de duas testemunhas que também assinam para que produza 

efeitos legais. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS, EM 16 DE 

MARÇO DE 2017. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA 

Daniel Thalheimer 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 

Contratado 

 

 

 

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

 

1)__________________________                  2)  __________________________ 

NOME: Andre Barp                    NOME: Fábio Steilmann 

      CPF: 695.792.960-49      CPF:.807.087.900-97 

 

 

 


