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TOTAL R§ 9.000,00

Cláurula 1?..O pagarnento será efetuado no prazo de atê 30 dias apÓs a

assinatura do termo de recebimento definitivo desde que não haja fator rmpeditivo provocado

pela OoNTRATÂOA, deverá apresentar juntamente com a 
. 
NCIta Fiscal, acompanhada da

respectiva Ordem de Serviço e das certidôes de regularídade fiscal: Prova de regularidade

retativa à Justiça ds Trabàlho, mediante âprçsentaçáo da Certidâo Negatrva de Dêbitos

Trabathistãs tCÉilT,, Prova de regularídade relativa aos Tributcs Federars e Dívida Ativa da

Uníâo {CNO coniurta}; diretaménte nã conta gue â contratiada apíesentar no ato da

contrataçáo, parã o que deverá. na oportunídade, informar o nome do Banco e número da

agência-e conta corrente onde deverâ ocorrer o crádito, nêo sendo permitidas aíteraçÕes

Íuturas sem â anuência das partes tnteressadas

DA RE§C§ÃO

Cláusula {84.0 pres€nte Contrato, alêm do estabelecido na Cláusula supra

poderá ser rescindido de acordo com o prevrsto na Let B §6§193, acarretando ãs con§equências

previstas na artigo 8Ü da citada Let

parágrafo Primeiro - A rescisâo será determinada por ato unrlateral e comuniçada par e§críto

à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artrgo 78 da Lei I666193
e suâs alteraÇÕes.

Farágra{o §egundo -No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATADÂ ficará suletta às

penaiidaCes dãste lnstrurnento e às consequências descritas no Artigo 80 da Ler S.6§6193 e

suas alteraçÕes.

DO PRAZO

Cláueula ígÊ" O presente contrãto terá pÍazo de 09 (nove) me§e§. ir:iciando-se no

dia 04 de abrilde 2019, e terminando nc dia 31 de dezembro de 2019

OA i'UtTA E PTHALIDA§E

Cláu*ula 2ff.Atrasos não justrflcados no prazo de publrcação de ínformaçÔes

sujeitará a CONTRATADA à muttas de 0,16% (dezessers dêcimos por cenio) por dia de atraso,

sóre o valor total da Fatura, até o limile de 10 (dez) dias, podendo a referida multa ser

deduzida de qualquer faturamento ou crêdito da CONTRÂTADA oriundo deste lnstrumento

Contratual

Cláusula 2Í4. Quando o valor da rnulta ultrapsssar o período estabetectdo acrma.

a Câmara túunlcrpal, a seu exclusrvo criiêrio, se reserva o dtreíto de rescrndir. untlateralment*,
este lnstrumento e aplicar as penalidades previstas em lei

Cláusula 22a. A rnexecução total CIu parcialdeste Contrato suleÉará o Contratado,

â aplicaçás de sançÕes Administrativas, prevrstâs nos incisos I a lV do artigo 87 da Let

8.666193 e suas alteraçÕes.
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Cláusula §u.Desçnarservrdor para fiscaltzaçâo do contrato

Cláusula 7â.As decisÕes e providências que ultrapassaretrl s cornpetência do

servidor designado para esse Íim deverâo ser solicitadas a Autoridade Competente do(a)

CONTRATANTÊ. em temp6 hábilpara a adoção das medidas convenientes

Dâ§ ÔBRI§AÇÔÊ§ DÂ CONTRATADA

Cláusula 8s. A CONTRÀTADA se responsabiliza em fernecer suporte quanto á
utilizaçâc do slstema para atuâlízação do Web Site bem como por correçÔes que seJãm

necessánas parâ as tarefas de atualizaçÔes

Gláusula 9". Ê de responsabilidade exclusrva da CONTRÂTÂHT§ todo o

conteúdo das informaçÕê§, materiais audiovisuais ou dados veiculados pela CONTRATAHTÊ.
não podendo a ÇôNTRATADA ser responsãbilizaeta pelo teor dessas rnÍormaçÕes, sendo

vedado à cotiITRÀTAÜA tnclurr informaçÔes no §rte que nâo tenham srdo repassadas e
autúrazadas pela GO},ITBÀTÂHTÊ

Clá*sula 1oâ.Constitui obrigaçâo da CONTRATADA, alêm de ouirâ§ previstas no
píesente Contrato e nos documentos que o integram, manter durante toda a execuçâo do

Contrato. em compatibilidade corn as obrigaçÕes por ela assumidas, todas a§ condiçÔes de

hahititaçáa e qualificação exigidas nô prÕce§so,

Cláueula lÍi.Arcar com as despesas de mobilizaçâo e desmobitizaçâo de
pessoal.

Cláueula lf.Utrlizar o softaare em estrita confonnidade com as especificaçÕes
exigrdas.

tláurula 13â.lniciar a execuçâo dos serviços no prazo rnáximo de 05 {cinco) dias,

contados da data de receb,imento da Ordem de ServrçolNota de Empenho

Cláueula 14â.Nâo transferrr a terceiros. no todo ou em pade. o ob.leto do presente

Contrato, sem prévia autêrizaçâü da Contratante,

DAS ÂTUÀL|ZÂçÔES

Cláurula í5â. Fica acertado entre as paítes que a CONTRATÂOA poderá. sem
inteÍferência da COHTRATÂi{TE, realizar todas as alteraçÕes que reconhecer camo
necessárias de uma versâo para outra do Software
DO VALOR E FORüllÂ §E FÂSÂIT'ENTO

Cl*urula í§.. A COHTRÀ?AI{TE pagará à CO}.ITRâTADÂ, peia rnanutençâo do
site â quantia de R$ 1.00ü,00 (Mil reâis), pelo período de 09 lnove) me§es. totâllzando o valor
globalde R$ 9.000,00 {Nove mtlreais}

i-rrrxt UND. CIUAHT V. UNIT. V. TOTAT

, Portal da Transparência

i01
-LocaÇáo da plataforma de transparênoa
-Locação de licença do sistema diário
eretrônico 

uu §r>tãrlr€r urá.u MÊs

-Hospedagem Dominio {banco de dados)
-ExecuÇâo e alirnentaÇão do porta!* da

i R§ 60o.00 I R$ 5 40o.oori




