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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2016 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2016 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, devidamente inscrita no C.N.P.J/MF sob o n° 01.632.993/0001-87, com sede à 

Av. 27 de Dezembro n° 424, Centro, Cidade de São João da Ponta ( PA.) , CEP 68.777-000 , neste 

ato representada pelo seu Presidente Senhor Enivaldo Pereira Palheta, brasileiro, solteiro, 

agente político, portador do RG n° 3953013 SSP-PA, inscrito no CPF sob o n° 826.981.712-00 , 

residente e domiciliado  à Rua Principal da Localidade Deolândia, Município de São João da 

Ponta, Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 

DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no C.N.P.J 

sob o n° 07.343.918/0001-82, com sede comercial  à Rua Celso Machado n° 3880, Bairro Novo, 

Cidade de São Francisco do Pará , neste ato representada pelo Sr Raimundo Nonato Machado 

Damasceno, brasileiro,casado, inscrito no CPF sob o n° 226.981.322-72, portador do RG n° 

1326952-SSP/PA., doravante denominada CONTRATADA, conforme consta do Processo 

Administrativo de Dispensa de Licitação n° 001/2016, que se regerá pelas normas constantes 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujas disposições aplicam-se a este 

CONTRATO, mediante as  cláusulas contratuais  seguintes: 
 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBLETO 
 

1.1= Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa prestadora de serviço 
especializada em: 
 

1.2=Implantação e manutenção do Portal Eletrônico, Site Institucional da Câmara Municipal e 
veiculação ao Portal de Transparência Pública. 
 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
 

2.1=A contratada se obriga a prestar os serviços constantes na Cláusula Primeira, até 31 de 
dezembro de 2016, a partir da assinatura do presente instrumento contratual e expedição da 
Ordem de Serviço, com a implantação do Portal Eletrônico no prazo de 10 ( dez) dias. A 
manutenção do Site Institucional da Câmara Municipal e veiculação de transparência pública, 
com data limite 31 de dezembro de 2016;  
 

 2.1 = O presente contrato, poderá ser prorrogado de conformidade com o disposto no Inciso II, 
do Art. 57 da Lei n° 8.666/93, para execução da manutenção  do Site Institucional e veiculação de 
transparência pública.  
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1= Pelos serviços ora contratados, a Contratante pagará a Empresa Contratada, a importância 
global de R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais), a serem pagos em 06 ( seis ) parcelas 
mensais e iguais de R$ 920,00 ( novecentos e vinte reais ). 
 

3.2= Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução dos serviços constantes da 
proposta de prestação de serviços, mediante apresentação das respectivas notas fiscais, 
devidamente atestadas pela Secretária Geral da Câmara Municipal, para pagamento no prazo de 
10 (dez) dias que se seguirem. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA:  DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
 
4.1= RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão 
por conta da dotação orçamentária: 33.90.39.00 – R$ 5.520,00, na programática: 
01.031.0001.2.001; 
 

 4.2= RECURSO FINANCEIRO: Transferência Constitucional ao Poder Legislativo. 
   
5 - CLÁUSULA QUINTA: DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO OBJETO DO CONTRATO 
 
5.1= Ocorrendo o aditamento contratual na forma estabelecida no art. 57, Inciso IV, da Lei 
Federal n° 8.666/93, poderá haver a atualização dos valores iniciais do contrato, obedecendo 
para tanto o Índice Oficial, INPC-IBGE, acumulado nos últimos 12 ( doze ) meses anteriores. 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA:  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1= Observar fielmente as Cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento 
contratual; 
 

6.2=  Remunerar a Contratada de acordo com o valor e forma de pagamento ora ajustado; 
 

6.3= Fornecer a Contratada, todas as informações necessárias ao pleno e desembaraço 
cumprimento da prestação a ela contratualmente imposta; 
 

6.4= Fiscalizar a execução do objeto do presente contrato; 
 

6.5= Comunicar a Contratada, qualquer insatisfação quanto ao serviço prestado; 
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1= Dar fiel e integral cumprimento ao contido em sua proposta, bem como às Cláusulas e 
condições estipuladas por força deste contrato; 
 

7.2= É de inteira responsabilidade da Contratada a execução do objeto deste contrato, não 
podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente sendo de sua responsabilidade, toda mão-de-
obra necessária à execução dos trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, além de 
material necessário a efetivação da prestação dos serviços constantes da proposta apresentada; 
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7.3= As despesas com encargos diversos, inclusive os relativos às taxas, impostos, emolumentos, 
danos eventuais a terceiros que venha a incidir, proveniente da prestação desse serviço, é de 
inteira responsabilidade da Contratada; 
 

7.4= Responsabilizar por todo e qualquer dano ou prejuízo causado a Contratante em virtude de 
seu serviço; 
 

7.5= Durante a vigência deste contrato, a Contratada garante a perfeita prestação de serviços 
aqui contratada e se compromete a eliminar eventuais erros, sem ônus para a Contratante; 
 

7.6= A Contratante obriga-se a manter o portal Eletrônico, em plenas condições, dando garantia 
de acesso e funcionamento, bem como manter todas as condições de habilitação e qualificação 
contidas no Processo de Dispensa de Licitação n° 001/2016.  
 

7.7= Os dados gerados no sistema, são de propriedade da Contratante, assim sendo, mesmo após 
a rescisão contratual ou término do contrato, a Contratada deverá entregar a chave “senha” do 
banco de dados para o completo acesso as informações nele contida. 
 

7.8= É vedado a cessão e ou transferência deste contrato, no todo ou em parte; 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA:  DA  RESCISÃO 
 
8.1= O presente contrato poderá ser rescindido pela Contratante ou pela Contratada, se a outra 
parte causar uma quebra fundamental do contrato que a prive dos benefícios deste termo; 
 

8.2= A Contratante poderá rescindir o contrato, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e de qualquer indenização dos seguintes casos: 
 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da Contratada;  
 

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada; 
 

c) O cometimento de infrações à legislação trabalhista por parte da Contratada; 
 

d) Razões de interesse público; 
 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato; 

 
f) Rescindindo o contrato, a Contratada responderá por perdas e dano decorrente da rescisão 

que deu causa. 
  
9 - CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 9.1= A publicação resumida deste instrumento contratual no Mural da Câmara Municipal, é 
condição indispensável de sua eficácia e será providenciada pela Contratante, nos termos do 
Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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10 - CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 
 
10.1= Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Vigia - PA.,com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas  do presente contrato.    
         
10.2= E por estarem justos e contratados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
 
  Sala das Sessões da Câmara Municipal de São João da Ponta- Pará, 15 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
           
                                                    _____________________________________________________________ 
CONTRATANTE:                           CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA  
                                      Representante: ENIVALDO PEREIRA PALHETA 
                                                                                 Vereador Presidente 
 
 
 
 
 
                                                    _____________________________________________________________ 
CONTRATADA:                              DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA-ME 
                                                                         CNPJ N° 07.343.918/0001-82 
                                      Representante: RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª _____________________________________ 

 
 
2ª______________________________________ 
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