
CÂMARA MUNICIPAL 
ISRAELANDIA 

Respeito e Responsabilidade 

Dispensa N." 04/2021 

CONTRATO N. 004/2021 

Contratante : CÂMARA MUNICIPAL DE ISRAELÂNDIA 
Contratado : VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME 
Objeto • Contratação de empresa especializada em construção e hospedagem de  site  
institucional, para o ano de 2021. 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ISRAELÂND1A, Estado de  Goias,  pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNP.1/MF sob o n° 01.056.818/001-99. situada na 
Rua Melquiades Antônio Claudio N'12. Setor Centro, Israeldndia, neste ato representado pelo 
Gestor Municipal. Sr. Deusdete Pereira da Silva, brasileiro, agente  politico,  portador da cédula de 
Identidade RU n.°3466512-SSP/G0 inscrito no CPF/MF sob o n.° 783.128.501-63 residente e 
domiciliada na Rua Melquiades Antônio Cláudio,  sin,  Centro, Israelandia/GO, e do outro lado. 
VISAOI SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNP/MF sob o n." 08.310.227/0001-45, situada na Rua Almirante Barroso, n°112, São 
Cristóvão, Lajeado/RS, CEP: 95913-140, neste ato representada pelo Sr. Fábio Elias LocateIli, 
brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de Identidade RG n.°4067231185, 
expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF n° 929.357.100-53 residente e domiciliado a Rua 
Almirante Barroso, n°134, bairro são Cristóvão, Lajeado — RS. CEP: 95913-140. doravante 
denominado apenas de CONTRATADA. o fazendo de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 

Dos fundamentos 

Clausula Primeira — O presente contrato é firmado  corn  fundamentos no inciso  ii  do  
art.  24 da lei 8.666/93 para atender a necessidade de profissional para atuação junto à Secretaria 
Legislativa da Câmara Municipal de Israelândia. 

Do objeto 

Clausula Segunda — Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada em 
construção e hospedagem de  site  institucional, para o ano de 2021 

I — Opção de inserção de conteúdo no  site  através de acesso via  login,  com senha pré-definida; 
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H —  Layout  do  site  dinimico e interativo, com utilização de recursos rotacioniveis e  banners  
que identifique o município e a Cimara Municipal, compatível com acessos via computador, 
smartphones e  tablet;  

Ill — Menus que permitam acessos aos serviços oferecidos pelo município e acesso interno dos 
servidores públicos; 

IV — Opção de visualização de noticias e fotos de eventos oficiais; 

V — Opção para inclusão de mídias como  videos,  fotos, iudios e documentos; 

VI— Mecanismo de pesquisa de informação na página; 

Vil — Agenda de eventos oficiais; 

VIII — Opção de disponibilização de informações pertinente ao processo legislativo: 

a) Projetos de leis; 
b) Autográfos de leis; 
c) Trtimitação de processos; 
d) Votações; 
e) Lista de Presença; 
f) Galerias 
g) Arquivos de leis aprovadas; 
h) Comissões 
i) Demais informações pertinentes vinculadas a todo o procedimento legislativo; 
j) Informações do Município de Israelfindia. 

Do Valor e Condições de Pagamento 

Cláusula Terceira — O  CONTRA1tANTE pagará a CONTRATADA. como 
contraprestação pelos serviços prestados no prazo previsto neste contrato, a importância de RS 
5.049,00 (cinco mil e quarenta e nove reais) que serão pagos em 11 (onze) parcelas mensais de 
RS 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais). sendo pagas até o  vigésimo quinto dia 
subsequente ao do mês em que foi realizado o serviço. 

Do prazo 

Cláusula Quarta  —  O presente terá vigência de 11 (onze) meses, iniciando em 01 de 
fevereiro de 2021 e encerrando em 31 de Dezembro de 2020. 
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Da Dotação Orçamentária 
Clá  us  u  la Quin  ta — As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão a conta da 

seguinte dotação: 01.01.01.31.101.2.001.3.3.90.39 — ficha 11 

Das Responsabilidades 

Cláusula Sexta  São responsabilidades das partes deste contrato: 

—  DO CONTRATADO: • 

a ) Fiscalizar e acompanhar a execução da prestação de serviços, objeto licitado de 
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência; 

b) Providenciar o pagamento à contratada, A vista da realização da prestação de 
serviços, devidamente atestadas pelo setor competente; 

c) Disponibilizar uni fiscal para acompanhar a execução dos serviços/entrega de 
materiais objeto do presente processo; 

— DO CONTRATANTE: 
a) Prestar os serviços/ referentes ao objeto licitado em consonância com o presente 

Termo de Referência; 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
C) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANTE; 
d) Atender com prontidão as reclamações por parte da Secretaria solicitante; 
e) Cumprir Os horários determinados pela Secretaria solicitante, sendo que este 

somente poderá ser alterado mediante autorização escrita da Secretaria solicitante; 
f) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
g) Arcar com os encargos sociais e trabalhistas de seus funciondrios, decorrentes da 

relação de emprego. 

Das Penalidades 

Cláusula Sétima — Ficam estabelecidas as seguintes penalidades pelo 
descumprimento das obrigações aqui pactuadas: 

I  — Cláusula penal moratória: no momento de 2% (dois por cento) do valor estipulado 
neste contrato a título de parcela mensal; 

e.'''tt-tj't-t,/e't-  4.k  Ç"' 
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II — Clausula penal compensatória: no valor correspondente a 2% (dois por cento) do 
valor estipulado neste contrato a título de valor global, em caso de descumprimento total da 
obrigação. 

Da Prorrogação e alteração 

Clausula Oitava — 0 presente poderá ser prorrogado por igual prazo no caso do 
processo licitatório de mesmo objeto ainda não tiver sido concluído. 

Da Rescisão 
Clausula Nona —  A rescisão deste contrato dar-se-ii  nos casos previstos nos  arts.  78 e 

79 da Lei 8666/93 e nos seguintes casos: 

I amigavelmente, por acordo entre as partes; 

II — unilateralmente, por qualquer das partes, desde que denuncie o contrato com 30 
(trinta) dias de antecedência:  

III  — unilateralmente por descumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, 
com a prestação das respectivas cominações previstas neste instrumento a título de penalidades. 

Do foro 

Clausula Déciina — Fica eleito o foro da comarca de Israelandia.  Goias,  para dirimir 
qualquer litígio acerca deste contrato. renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados. firmam o presente em 03 (três) vias de igual 
teor, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

Israelfindia/GO, 20 de Janeiro de 2021. 

.144  Q4  
NIARA MUNICIPAL DE ISRAELADIA 

CNPJ N.*: 01.056.818/004.11-99 
Deusdete Pereira da Silva 

Presidente da (Amara 
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VISA01 SISTEMAS DE Asslnado de forma digital por 

INFORMATICA 
VISAOISISTEMAS DE INFORMATICA 
LTDA:08310227000145  

LT  DA:08310227000145 Dados: 2021.02.18 1032:14 -0300' 

VISA01 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME 
CNP.1 N.° 08.310.227/0001-45 

Fábio Elias Locatelli 
Representante Legal 

TESTEMUNHAS:  
la 2' 
CPF: CPF: 
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