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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

o  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PARAIBUNA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.643.474/0001-52, neste oto 
representada pela Sra. Durvalína D'arc dos Santos e Silva,
Presidente do Instituto de Previdência Municipal, ora enn 
diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa LIMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 12.278.044/0001-67, com sede na Rua 
Arcanjo Banhara, n° 703, bairro Jardim Santana, município 
de Tremembé/SP, representada pelo Sr. Eliceu Machado 
de Lima, portador do RG 30.755.257-3, inscrito no CPF/MF 
sob n° 285.449.318-47, na forma de seu estatuto social, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA

resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços nos termos 
do artigo 24, II da Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
C presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em informática para prestação de serviços de HCSPEDAGEM 
DE SITE, CRIAÇÃC DC SITE, CCNTRCLE DE CCNTAS DE E-MAIL E 
ARMAZENAMENTO DE DADCS (BANCC DE DADCS), por um período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite da 
legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
2.1 - C objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do 

art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal n° 8666/93.
2.2 - A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no 

local estipulado e no prazo ajustado, após a notificação, os serviços que 
vierem a ser recusadas pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá 
pagamento enquanto não for safisfeifo o objefo desfa avença.
3.3 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou 
elaboração, será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas 
encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos d CONTRATADA, para 
que proceda ds correções apontadas, passando o prazo de observação a 
fluir novamenfe, afé nova comunicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
3 . 1 - 0  valor fofal do presenfe confrafo é de R$ 6.680,00 (seis mil, 

seiscentos e oitenta reais), sendo o pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais) na entrega do site e o restante em 12 (doze) parcelas de R$ 
290,00 (duzentos e noventa reais).
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3.2 - Havendo divergência ou erro no emissão do documento fiscal, 
fico interrompido o prazo poro pagamento, sendo iniciado novo contagem 
somente após o regularização desta documentação.

3.3 - Depois de transcorrido o prazo poro pagamento, definido em 30 
(trinta) dias corridos, contados do odimplemento do obrigação contratual o 
mesmo será efetivado pelo Tesouraria do CONTRATANTE, através de depósito 
em conto bancário do CONTRATADA.

3.4 - Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de 
atualização, durante o primeiro ono de vigência desta avença, e em 
nenhuma hipótese seró concedida atualização de preços sobre parcelas 
em atraso. Umo vez transcorrido esse prazo poderão ser corrigidos pelo 
variação do IPC-FIPE observado no mesmo período, ou por índice oficial que 
vier o substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4 . 1 - 0  prazo entrega do site seró de 30 (trinta) dio, vigorando por um 

período de 12 (doze) meses.do assinatura deste instrumento contratual.
4.2 - Este contrato vigorará desde suo assinatura e por todo o período 

de execução dos serviços, oté suo aceitação e respectivo pagamento, 
podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 do Lei Federal 8666/93, em 
suo redação otuol, persistindo, no entanto, os obrigações, especialmente os 
decorrentes do garantia do referido objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1 - Executar os serviços objeto deste contrato, observando os 

orientações recebidas do CONTRATANTE, permitindo o acompanhamento e 
fiscalização do mesmo.

5.2 - Ficar responsável pelos despesas de locomoção, hospedagem e 
alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.

5.3 - Manter, durante todo o execução do contrato, em 
compatibilidade com os obrigações assumidos, todos os condições de 
habilitação e qualificação.

5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, do infortunístico do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e 
dos decorrentes de controle médico de saúde ocupocionol de seus 
funcionários e empregados utilizados poro o consecução do objeto desta 
avença e outros resultantes do execução deste contrato, obrigondo-se o 
soldá-los no época própria. A inadimplência do CONTRATADA, com 
referência o estes encargos, não transfere õ CONTRATANTE o 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato; do mesmo formo que o CONTRATANTE está isenta de qualquer 
vínculo empregotício com funcionários, ou prepostos, do CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos donos de qualquer natureza, que venham o 
sofrer seus empregados, terceiros, ou o CONTRATANTE, em razão de 
acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos.do
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CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela 
CONTRATANTE.

5.6 - Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada 
contra a CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, estes deverão 
comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira 
condição de empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o 
final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual 
condenação.

6.7 - Não subcontratar.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES.
6.1 - O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente 

de procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de 
falência, insolvência civil, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, 
dissolução, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da 
CONTRATADA, de forma que prejudique a execução do objeto, de qualquer 
outro fato impeditivo da continuidade da sua execução, ou, ainda, na 
hipótese de sua cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros. A 
inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, nos casos 
enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as 
consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal 8666/93, em 
sua redação atual.

6.2 - A CONTRATADA se sujeita às sançães previstas nos artigos 86, 87 e 
88 da Lei Federal 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

6.3 - A aplicação de uma das sançães não implica na exclusão de 
outras previstas na legislação vigente.

6.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório, e consequentemente o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE.

6.5 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até 
seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos d CONTRATADA, mesmo 
que referentes a outras avenças, ou deduzidas de eventual garantia de 
contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para 
cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E
DAS TOLERÂNCIAS.

7.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que 
decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que 
a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

7.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por 
omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, de cláusulas e 
condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato não
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poderá liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas cláusulas e condições, 
as quais pernnanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO.
8.1 - A CONTRATANTE exercerá a tiscalização geral dos serviços 

contratados, podendo, para esse fim, designar prepostos, aos quais a 
CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
fiscalização dos mesmos, facultando-lhe o livre acesso aos seus depásitos e 
instalações, contratadas, bem como a todos os registros e documentos 
pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, 
a qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

8.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e 
a aplicação dos métodos construtivos e ensaios pertinentes, bem como a 
quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços executados.

8.3 - A fiscalização poderá sustar, qualquer trabalho que esteja em 
desacordo com o disposto neste contrato.

8.4 - Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para 
eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA NOMEAÇÃO
9.1 - Fica designado a servidora Durvalina D'arc dos Santos e Silva, 

responsável pelo Setor de Direto, para acompanhar, fiscalizar e controlar a 
execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da 
Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, responsabilizando-se pelo 
recebimento e conferência dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e 
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida 
de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, 
assinam o presente instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DIREITOS AUTORAIS
11.1 - Todo o material utilizada para desenvolvimento do website 

(Scripts de programação, cádigos fontes e outros) são de autoria da LIMA E 
JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, que estará licenciando-os ao cliente para 
utilização somente no website do CONTRATANTE.

Sendo assim limitado o acesso a profissionais autorizados pela LIMA E 
JUNIOR INFORMÁTICA LTDA e também vetada a comercialização do 
mesmo.
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11.2 - Caso o CONTRATANTE deseje ter acesso aos materiais 
confeccionados e citados acima a LIMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA 
reserva-se no direito de cobrar 3 (três) vezes o valor do mesmo do website, 
avaliado em R$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais) com juros e correção 
monetária.

11.3 - O CONTRATANTE é responsável por não permitir a copia ou 
reutilização total ou parcial por terceiro de qualquer material confeccionado 
pela LIMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, ocorrendo tal tato será cobrado o 
valor acima citado (parágrafo 13.2) para cada ato realizado de desacordo 
mesmo.

11.4 - A CONTRATADA também reserva-se no direito de agir de acordo 
com a LEI N° 9.610/1998.

11.5 - Todo conteúdo do Website (fotos, textos, imagens, noticias e 
outros) e de propriedade do CONTRATANTE, a CONTRATADA não exerce 
nenhum direito e responsabilidade sobre o mesmo.

11.6 - A CONTRATADA em momento nenhum poderá ser definida 
como responsável por ações movida por terceiros contra o CONTRATANTE.

Paraibuna, 20 de junho de 2013.

INSTITUTO DE PREVI
Durvalina D'an

ICIPAL DE PARAIBUNA
Silva - presidente

LIMA E JUI^jpR INFORMÁTICA LTDA
Eliceu Maòhado de Lima

Testemunhas:

w v k )
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PARECER j u r í d i c o

Ref.: Contrato de Prestação de Serviços 
Assunto: Forma de contratação

Sra. Presidente,

Trata-se de necessidade de contratação de 
empresa para desenvolvimento e manutenção do sitio oficial em 
cumprimento a legislação aplicável ao órgão.

' Nos termos do art. 24, II da Lei de
Licitação, para os contratos com valores inferiores a R$
8.000,00 (oito mil reais) anual é dispensável o procedimento 
licitatório.

A menor proposta para prestação dos serviços 
foi de R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais) para 
desenvolvimento e manutenção do site, portanto, inferior ao 
limite estabelecido na lei supracitada para contratação sem o 
competente procedimento licitatório, com dispensa pelo valor.

‘ Diante do exposto, o contrato de prestação de
serviços pode ser firmado mediante a dispensa do procedimento 
licitatório nos termos do art. 24, II da Lei de Licitação.

S.m.j, é o parecer.

Paraibuna, 19 de junho de 2013.

TEREZINHA DO CAPMO DE LIMA
A s s e s s o r i a  J u r i d i c a
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Consultoria em TI e Tecnologia WEB 
CNPJ: 12278044/()()01-67

Proposta n9 003/2013 
Tremembé, 15 de março de 2013.

A/C Li na

Em prosseguimento aos nossos entendimentos, estamos formalizando o orçamento para 
prestação de serviços de desenvolvimento do site dessa conceituada empresa (IPMP).

1. Apresentação

A empresa INFTECWEB focaliza seu campo de atuação em programação visual, web 
design, identidade corporativa, sinalização, produção editorial e outros. Entre seus 
clientes do ramo de órgãos públicos, destacam-se: Câmara Municipal Natividade da 
Serra e Câmara de Lavrinhas. Atende empresas de pequeno, médio ou grande porte 
buscando sempre solucionar as necessidades de comunicação de seus clientes. 
Acompanha as fases de planejamento, design e produção, buscando oferecer um 
produto final condizente com a qualidade do projeto inicialmente apresentado.

2. Projeto

a) Desenvolvimento do site do instituto de previdência de Paraibuna, incluindo as 
seguintes seções: .•f'' '

>  Home 
Conselhos
Palavra do Presidente

>  Benefícios 
Aposentadorias 
Pensões

>  Legislação

>  Publicações

/

/ ,

Rua: Arcanjo Banhara, 703 -  Jardim Santana -  Ticmcmbé . 
Tel.: (IIJ  8867-8975 -  E-mail: eliceu@inftecweb.com ' 
Tel.: (12) 8868-6067 -  E-mail: d ias@inftecwebxom

m
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>  Financeiro 

Balancete Receita 
Balancete Despesa 
Demonstrativos

>  Multimídia 
Álbum de Fotos

>  Contato

Obs: Essas são algumas sugestões de seções para o site do Instituto de Previdência 
de Paraibuna. O conteúdo definitivo será estruturado de acordo com o 
planejamento estratégico, a ser definido entre o cliente e a INFTECWEB.

b) Será desenvolvimento um sistema de atualização dinâmica de conteúdo: Algumas
seções serão atualizadas internamente, pelo próprio cliente, através de um sistema 
de atualização dinâmica de notícias e imagens. A área administrativa do sistema de 
publicações inclui: inserção/exclusão/alteração de notícias,
inserção/exclusão/alteração de imagens, edição/aprovação de matérias, acesso aos 
departamentos e acessos restritos.

c) A INFTECWEB dará treinamento local à equipe responsável pela administração do 
site e manutenção do conteúdo.

3. Etapas de desenvolvimento do projeto

etapa: Planejamento ,

a) Listagem dos objetivos a serem satisfeitos;
b) Definição do conteúdo; ^
c) Organização do conteúdo (estruturação dos níveis hierárquicos de informação);
d) Arquitetura de informação: mapa do site e navegação;
e) Diagrama estrutural de cada página de acordo com o mapa do site.
f) Definição de estratégias

2  ̂ etapa: Design I I
a) Criação e desenvolvimento dos elementos de interface: i
b) Diagramação do conteúdo (textos e gráficos) da home page
c) Seleção e tratamento de imagens; m i k

agem
dadc .isual do sit 

áginas int^nas;

d) Aplicação e supervisão de testes de usabilidade.

Rua: Arcanjo Banhara, 703 -  Jardim Santana -  Tíei 
Tel.: (12) 8867-8975 -  E-mail: diceu@inftecweb.com! 
Tel.: (12) 8868-6067 -  E-mail: elias@inftcscweb.cotli ■
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mailto:elias@inftecweb.com
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7. Âmbito de intervenção da INFTECWEB

a) Prestar os serviços que são objeto da presente proposta com a competência e 
diligência adequadas ao cumprimento desta, defendendo os legítimos interesses 
e expectativas do cliente, principalmente no que se refere às relações com 
terceiros;

b) Comunicar ao cliente, após a respectiva verificação, qualquer circunstância que 
possa condicionar o regular desenvolvimento do projeto;

c) Não divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do cliente, 
qualquer informação recebida, bem como elementos gráficos ou estudos 
relacionados com o projeto, sem prejuízo do exercício dos direitos reconhecidos 
no Código dos Direitos Autorais.

8. Atendimento ao cliente

A INFTECWEB designará um profissional de sua equipe para realizar o fo llow  up 
deste projeto junto ao cliente, tendo em vista a observância dos prazos acordados e 
da qualidade dos serviços prestados.

9. Considerações Gerais

a) Sendo necessário digitalização de imagens em grandes formatos (maiores que 
ofício), produção de conteúdo, conversão de arquivos, digitação de textos e/ou 
outros serviços não previstos nesta proposta, serão cobrados à parte, mediante 
prévia autorização do cliente, como servidos complêpientares;

b) Não estão incluídos os serviços de fotoêr|fia e aluguel de banco de imagens;
c) O início de cada etapa estará condictónàdo' à aprovação, por escrito, da etapa

anterior. Ou seja: ao final de cada etapa ao projeto, será enviado um documento 
para que o cliente assine, concordandp/éom o. trabalho executado na referida 
etapa. Para o caso de alterações após a assihatura da aprovação, horas técnicas 
adicionais serão cobradas à parte, mediante a autorização do cliente, sendo R$ 
80,00 o valor da hora técnica; í,

d) Caso o cronograma se estenda por mais de um mês do prazo estabelecido, por
motivos de atrasos de entrega de conteúdo ou outro motivo por parte do cliente, 
será feito um novo orçamento, para aprovação do cliente do pagamento de horas 
adicionais, sendo R$ 80,00 o valor da hora técnica. ESSe proc©d,imento visa 
exclusivamente o cumprimento do cronograma previsto. , >•

e) Em caso de atraso no pagamento das parcelas acordadas sefA'alguma Justificativa
anterior ou aviso prévio, o cliente estará sujeito à multa dé 1^ 3%  dó Valor aa 
parcela por dia de atraso. ^

Rua: Arcanjo Banhara, 703 -  Jardim Santana -T i 
Tel.: (12) 8867-8975 -  E-mail: eliceii@i:
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Taubaté, 19 de março de 2013.

INSTITUTO PARAIBUNA
A/C
LINA

Referência: Proposta para aquisição Site.

Conforme combinado, apresentamos esta proposta para a aquisição de produtos solicitados. 

Segue nesta os seguintes itens:

1. Site
1.1. Criação, desenvolvimento

2. Manutenção
2.1. Serviço de e-mails e hospedagem

Permaneço à sua disposição para esclarecimentos de qualquer tema que V.sas. julgar conveniente.

Sem mais para o momento,
Atenciosamente,

Tiago Vaquelli de Matos
Taubaté Informática 

CNP3: 08.743.616/0001-64

Rua Cel Gomes Nogueira, 265 -  Centro -  Taubaté/SP 
Fone: (12) 3026-6666-3635-3776
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SISTERIRS

1. Site
1.1 Criação e desenvolvimento

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
01 Site

• Desenvolvimento de layout
• Desenho de arte/logotipo
• Criação das paginas
• Conteúdo
• Criação de canal direto site/email
• Quantidade: 01

R$ 4500,00 R$ 4500,00

TOTAL: R$ 4500,00

2. Manutenção
2.1 Serviços de e-mail e hospedagem

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA

• Manutenção do banco de dados 
1 • Pequenos ajustes no sistema

• Backup
• Quantidade: 01

R$ 300,00 R$ 300,00

Hospedagem em servidor linux
• Site
• Email
• Sistema

R$ 150,00 R$ 150,00

Backup
• Site
• Sistema
• E-mail

R$ 50,00 R$ 50,00

TOTAL: R$ 450,00

Prazo de validade desta proposta; 5 dias (salvo alteração cambial)

Forma de pagamento do site: Á vista ou Boleto 7 dias
Forma de pagamento da manutenção: Mensal via boleto bancário.

Rua Cel Gomes Nogueira, 265 -  Centro -  Taubaté/SP 
Fone: (12) 3026-6666- 3635-3776



Proposta para Criação de Site

Proposta: 0304/2013

A/C
Lina

Desenvolvimento

Tipo do serviço e objetivo desta Proposta:

- Proposta para Desenvolvimento de Website dinâmico no formato e função de para atender da melhor 
j forma seus clientes.

Descrição detalhada do projeto:

Website:

Página Inicial

Chamadas para as principais seções do site.
Benefícios

Página descrevendo os beneficios.
Legísiação

Listagem de legislação.
Publicações

Painel de notícias a qual o cliente irã postar as publicações.
Financeiro

Prestação de contas da empresa.
Contato

Todas as formas de contato com a empresa, tais como endereço, telefone, e-mall e um formulário 

on-line para contato.

Descrição de Tecnologia: Todo Sistema é desenvolvido com a mais alta tecnologia de internet onde 

procuramos dentro dos programas mais atuais para confecção web minimizar o tamanho dos arquivos visando 

aumentar a velocidade de acesso ao site, fazendo com is.so que o site carregue de forma rápida independente do 

computador e conexão utilizada.
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isai@ayã@sí@ammmRT. Proposta para Criação de Site

Descrição de investimento por itens:

Investimento do Projeto:

O projeto terá todas as seções acima listadas tendo um investimento de R$ 5200,00 (cinco mil e 
duzentos reais) taxa única.

Forma de pagamento: à vista.

Hospedagem:

Para funcionamento completo de todas as funções do site, se faz necessário a transferência da 

hospedagem para os nossos servidores, este projeto terá um investimento mensal de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).
I

Prazo de entrega: Após o levantamento e entrega de todo material escrito e fotográfico (logo, texto, entre 

outros), o prazo de apresentação de base para aprovação de layout é de até 45 (dez) dias úteis e após 
aprovação o término do trabalho em até 60 dias úteis.

Contato para dúvidas e informações adicionais:
Telefone: (12)3025.4112 | 9773.2010 

Msn: comercial@virtuabrasil.com.br

Quaisquer dúvidas estamos à sua inteira disposição.

* Proposta válida por 30 dias.

Taubaté, 19 de março de 2013.

Alex
Dpto. Comercial 

Virtua Brasil Informática 
CNPJ: 14.683.777/0001-02
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^  InfTeeUleb
Consultoria em TI e Tecnologia WEB 

CNPJ: 12278044/0001-67
7. Âmbito de intervenção da INFTECWEB

a) Prestar os serviços que são objeto da presente proposta com a competência e 
diligência adequadas ao cumprimento desta, defendendo os legítimos interesses 
e expectativas do cliente, principalmente no que se refere às relações com 
terceiros;

b) Comunicar ao cliente, após a respectiva verificação, qualquer circunstância que 
possa condicionar o regular desenvolvimento do projeto;

c) Não divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do cliente, 
qualquer informação recebida, bem como elementos gráficos ou estudos 
relacionados com o projeto, sem prejuízo do exercício dos direitos reconhecidos 
no Código dos Direitos Autorais.

8. Atendimento ao cliente

A INFTECWEB designará um profissional de sua equipe para realizar o fo llow  up 
deste projeto junto ao cliente, tendo em vista a observância dos prazos acordados e 
da qualidade dos serviços prestados.

9. Considerações Gerais

a) Sendo necessário digitalização de imagens em grandes formatos (maiores que 
ofício), produção de conteúdo, conversão de arquivos, digitação de textos e/ou 
outros serviços não previstos nesta proposta, serão cobrados à parte, mediante 
prévia autorização do cliente, como serviços compfemeritares;

b) Não estão incluídos os serviços de fotoir|,fia é aluguel de banco de imagens;
c) O início de cada etapa estará condicfónádó' à aprovação, por escrito, da etapa 

anterior. Ou seja: ao final de cada etapã do projeto, seTá enviado um documento 
para que o cliente assine, concordandçr-tom o trabalhp executado na referida 
etapa. Para o caso de alterações após a assinatura da aprovação, horas técnicas 
adicionais serão cobradas à parte, mediante a autorização do cliente, sendo R$ 
80,00 o valor da hora técnica;

d) Caso 0 cronograma se estenda por mais de um mês do prazo estabelecido, por
motivos de atrasos de entrega de conteúdo ou outro motivo por parte do cliente, 
será feito um novo orçamento, para aprovação do cliente do pagamento de horas 
adicionais, sendo R$ 80,00 o valor da hora técnica. Esse procèdjjmento visa 
exclusivamente o cumprimento do cronograma previsto. « »

e) Em caso de atraso no pagamento das parcelas acordadas sem alguma )u|tificativa
anterior ou aviso prévio, o cliente estará sujeito à multa dé C^33% dO*valor ca 
parcela por dia de atraso. ,
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IftfTecUleb
Consultoria em TI e Tecnologia WEB 

C N P J: 12278044/(X)01-67

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, 
aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Elíceu Machado de Lima
eliceu@inftecweb.com 
Gerente TI
Cel: (55.12) 8867-8975

“1̂
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^  IftfTceUleb
Consultoria em TI e Tecnologia WEB 

CNPJ: I2278044/0001-67

3- etapa: Tecnologia

s) Programação completa do site (conteúdo estático, dinâmico e sistemas);
b) Publicação do site numa área de testes para revisão on-line;
c) Treinamento para os administradores do site;
d) Publicação definitiva.

4. Cronograma

O cronograma proposto para a concretização deste projeto seguirá o prazo definido para 
as seguintes fases;I

a) 13 etapa (planejamento) -  20 dias úteis
b) 23 etapa (design) -  30 dias úteis
c) 33 etapa (tecnologia) -  10 dias úteis

Obs: O início de cada etapa fica sujeita a aprovação por escrito da etapa anterior.

5. Investimento e forma de Pagamento

Por tais serviços, deverá ser pago à INFTECWEB o valor de R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais), sendo que 0 pagamento poderá ser feito na entrega da implantação 
total da home page. Para hospedagem, backup e manutenção do site será cobrado 
da contratada a importância de R$ 320,0Ç (trezçnto|,"é vinte reais) mensais, com 
duração do contrato em 12 meses rio total de ft$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e 
quarenta reais).

6. Âmbito de intervenção do cliente

a) Formação de uma equipe de acompanhamento que servirá como interlocutora
durante o projeto; * ' '

b) Fornecimento a INFTECWEB de todas as informações e elementos necessários ao
início e ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital c0E0pHW;1K/el com PCs e 
dentro de um período de tempo razoável de modo à evitâr* atrasos ©u 
interrupções dos prazos estabelecidos no cronograma. •
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

o  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PARAIBUNA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 46.643.474/0001-52, neste ato 
representada pela Sra. Durvalina D'arc dos Santos e Silva,
Presidente do Instituto de Previdência Municipal, ora em 
diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa LIMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 12.278.044/0001-67, com sede na Rua 
Arcanjo Banhara, n° 703, bairro Jardim Santana, município 
de Tremembé/SP, representada pelo Sr. Eliceu Machado 
de Lima, portador do RG 30.755.257-3, inscrito no CPF/MF 
sob n° 285.449.318-47, na forma de seu estatuto social, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA

resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços nos termos 
do artigo 24, II da Lei n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
C presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em informática para prestação de serviços de HCSPEDAGEM 
DE SITE, CRIAÇÂC DC SITE, CCNTRCLE DE CCNTAS DE E-MAIL E 
ARMAZENAMENTO DE DADCS (BANCC DE DADCS), por um período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite da 
legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
2.1 - C objeto deste contrato somente será recebido, nos termos do 

art. 73, inciso I e parágrafos, da Lei Federal n° 8666/93.
2.2 - A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no 

local estipulado e no prazo ajustado, após a notificação, os serviços que 
vierem a ser recusadas pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá 
pagamento enquanto não for satisfeito o objeto desta avença.
3.3 - Se os serviços apresentarem-se com defeitos, vícios de execução ou 
elaboração, será lavrado laudo de vistoria que relacionará as falhas 
encontradas, dando-se ciência oficial dos mesmos d CCNTRATADA, para 
que proceda ds correções apontadas, passando o prazo de observação a 
fluir novamente, até nova comunicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
3.1 - C valor total do presente contrato é de R$ 6.680,00 (seis mil, 

seiscentos e oitenta reais), sendo o pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais) na entrega do site e o restante em 12 (doze) parcelas de R$ 
290,00 (duzentos e noventa reais).
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3.2 - Havendo divergência ou erro no emissão do documento fiscal, 
fico interrompido o prazo poro pagamento, sendo iniciado novo contagem 
somente após a regularização desta documentação.

3.3 - Depois de transcorrido o prazo para pagamento, definido em 30 
(trinta) dias corridos, contados do adimplemento da obrigação contratual o 
mesmo será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de depósito 
em conta bancária da CONTRATADA.

3.4 - Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de 
atualização, durante o primeiro ano de vigência desta avença, e em 
nenhuma hipótese será concedida atualização de preços sobre parcelas 
em atraso. Uma vez transcorrido esse prazo poderão ser corrigidos pela 
variação do IPC-FIPE observada no mesmo período, ou por índice oficial que 
vier a substituí-lo.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4. 1 - 0  prazo entrega do site será de 30 (trinta) dia, vigorando por um 

período de 12 (doze) meses.da assinatura deste instrumento contratual.
4.2 - Este contrato vigorará desde sua assinatura e por todo o período 

de execução dos serviços, até sua aceitação e respectivo pagamento, 
podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8666/93, em 
sua redação atual, persistindo, no entanto, as obrigações, especialmente as 
decorrentes da garantia do referido objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1 - Executar os serviços objeto deste contrato, observando as 

orientações recebidas da CONTRATANTE, permitindo o acompanhamento e 
fiscalização da mesma.

5.2 - Ficar responsável pelas despesas de locomoção, hospedagem e 
alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias.

5.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação.

5.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e 
dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional de seus 
funcionários e empregados utilizados para a consecução do objeto desta 
avença e outros resultantes da execução deste contrato, obrigando-se a 
saldá-los na época própria. A inadimplência da CONTRATADA, com 
referência a estes encargos, não transfere õ CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer 
vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a 
sofrer seus empregados, terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de 
acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da
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CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela 
CONTRATANTE.

5.6 - Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada 
contra a CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, estes deverão 
comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira 
condição de empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o 
final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual 
condenação.

6.7 - Não subcontratar.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES.
6. 1-0 contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente 

de procedimento judicial e do pagamento de indenização, nos casos de 
falência, insolvência civil, concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, 
dissolução, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura da 
CONTRATADA, de forma que prejudique a execução do objeto, de qualquer 
outro fato impeditivo da continuidade da sua execução, ou, ainda, na 
hipótese de sua cessão ou transferência, total ou parcial, a terceiros. A 
inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, nos casos 
enumerados no artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as 
consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal 8666/93, em 
sua redação atual.

6.2 - A CONTRATADA se sujeita ãs sançães previstas nos artigos 86, 87 e 
88 da Lei Federal 8666/93, nos termos previstos no instrumento editalício.

6.3 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de 
outras previstas na legislação vigente.

6.4 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém 
moratório, e consequentemente o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que 
seu ato punível venha a acarretar d CONTRATANTE.

6.5 - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até 
seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos à CONTRATADA, mesmo 
que referentes a outras avenças, ou deduzidas de eventual garantia de 
contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para 
cobrança executiva ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E
DAS TOLERÂNCIAS.

7.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que 
decorrem das cláusulas desta avença e do regime de direito público a que 
a mesma está submetida, na forma da legislação de regência.

7.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por 
omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, de cláusulas e 
condições do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fqto

1/
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poderá liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas cláusulas e condições, 
as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO.
8.1 - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral dos serviços 

contratados, podendo, para esse fim, designar prepostos, aos quais a 
CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a 
fiscalização dos mesmos, facultando-lhe o livre acesso aos seus depósitos e 
instalações, contratadas, bem como a todos os registros e documentos 
pertinentes com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalização importe, 
a qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

8.2 - A fiscalização verificará o cumprimento das especificações e 
a aplicação dos métodos construtivos e ensaios pertinentes, bem como a 
quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços executados.

8.3 - A fiscalização poderá sustar, qualquer trabalho que esteja em 
desacordo com o disposto neste contrato.

8.4 - Fica acordado que a fiscalização não terá qualquer poder para 
eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA NOMEAÇÃO
9.1 - Fica designado a servidora Durvalina D'arc dos Santos e Silva, 

responsável pelo Setor de Direto, para acompanhar, fiscalizar e controlar a 
execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da 
Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, responsabilizando-se pelo 
recebimento e conferência dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e 
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida 
de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, 
assinam o presente instrumento em 02 (dois) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DIREITOS AUTORAIS
11.1 - Todo o material utilizado para desenvolvimento do website 

(Scripts de programação, códigos fontes e outros) são de autoria da LIMA E 
JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, que estará licenciando-os ao cliente para 
utilização somente no website do CONTRATANTE.

Sendo assim limitado o acesso a profissionais autorizados pela LIMA E 
JUNIOR INFORMÁTICA LTDA e também vetada a comercialização do 
mesmo.

r
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11.2 - Caso o CONTRATANTE deseje ter acesso aos materiais 
confeccionados e citados acima a UMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA 
reserva-se no direito de cobrar 3 (três) vezes o valor do mesmo do website, 
avaliado em R$ 3.200,00 (tres mil e duzentos reais) com juros e correção 
monetária.

11.3 - O CONTRATANTE é responsável por não permitir a copia ou 
reutilização total ou parcial por terceiro de qualquer material confeccionado 
pela UMA E JUNIOR INFORMÁTICA LTDA, ocorrendo tal fato será cobrado o 
valor acima citado (parágrafo 13.2) para cada ato realizado de desacordo 
mesmo.

11.4 - A CONTRATADA também reserva-se no direito de agir de acordo 
com a LEI N° 9.610/1998.

11.5 - Todo conteúdo do Website (fotos, textos, imagens, noticias e 
outros) e de propriedade do CONTRATANTE, a CONTRATADA não exerce 
nenhum direito e responsabilidade sobre o mesmo.

11.6 - A CONTRATADA em momento nenhum poderá ser definida 
como responsável por ações movida por terceiros contra o CONTRATANTE.

Paraibuna, 20 de junho de 2013.

INSTITUTO DE PREVID
Durvalina D'ar<

CIPAL DE PARAIBUNA
Silva - presidente

LIMA E JUNI0R\|NF0RMATICA LTDA
Eliceu Machado de Lima

Testemunhas:


