
Câmãra Municipal de Nova LâranjeÍas
Estado do Paraná

CNPJ n". e5.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no 2122, Cenl(o - CEP: 85350-000

E-mail: !!I1!1qía!]l!rL!L€!f-Dl / l e eislativo@c n l.pr. sov.br
Fone: (42) 3637-1202

CoNTRATO N.o 03/2022

DtSPENSA LtC|TAÇÃO N" 04/2022

Contrâto de prestação de serviços que entre si
celebram a Câmara Municipal de Nova
Laranjeiras e a empresa Cleverson Zorlêa ME.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR, iNSCritA NO CNPJ N,O

95.587.663/0001-60, com sede na Rua Rio Grandê do Sul, n.o 2122 - Centro, CEP

85350-000, Nova Laranjeiras - Paraná, neste âto reprêsentada por seu Prêsidente Sr.

Dirceu Fêrnandes dos Santos, portador de cêdula de identadadê civil RG n.' 5.374.683-

7 SSP/PR e inscrito no CPF n.'016.'147,029-77, residente e domiciliado em Nova

Laranjeiras - PR, doravantê denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a êmpresa

CLEVERSON ZORTEA ME, inscrita no CNPJ sob n" 07.178,860/0001-69, com sede

na Rua Sete de Setembro, 2500, Sâla 13-A na cidade de LaÍanjeiras do Sul/PR, neste

ato representado pelo Sr. Cleverson Zortea, brasileiro, casado, empresário, portador da

cédulâ de identidade RG n.o 10.416.003-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF n."

027.978.399-00, residente e domiciliado na Cidade de Laranjeiras do SuUPR,

doravante denominadâ CONTRATADA, têm justo e contrâtado a prestação de serviços

de hospedagem, manutenção e demais serviços relacionados ão site da Câmara

Municipal de Nova Laranjêiras, nos termos da Lei no. 8.666/93 e dâs cláusulas e

condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se

outorgam, a saber:

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERíSTICOS
(Art. 55, l, Lei 8.666/93)

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do prêsente contrato é a contratação de empresa

especializada para o fornecimento de licença de uso do Website e Portal da

Transparência da CâmaÍa Municipal dê Nova Laranjeiras-PR; manutençáo técnica e

hospedagem do site ê conlas de e-mails oÍiciais. A CONTRATADA obriga-se a

prestar todos os serviços relacionados ao site dâ Câmara Municipal dê Nova

Laranjeiras, inclusive a migração de dados ê treinamentos necessários.



CámaÍa Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grândê do Sul, no. 2122, Cêntro - CEP] 85350-000

E-mail: contato@cmnl.oí.Êov-br / legislativo@cnlnl.pr. gov.br
Fone: 142\ 3637-1202

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO
(Art. 55, ll, Lei 8.666/93)

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONÍRATADA executará o presente contrato de forma

direta, para desenvolvimento do serviço contratado, objeto do presente contrato,

assumindo integral responsabilidade, ficândo vedada a subcontrataçáo, a não ser com

a anuência expressa da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚtttCO: e responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar

proÍissionais que julgar necessário para a execução dos serviços.

DO PRECO E DAS CONDICÔES DE PAGAMENTO DO REAJUSTE

(AÍt. 55, lll, 1ei8.666/93)

CLÁUSULA TERCEIRA: Do VALoR Do coNTRATo: A ooNTRATANTE pagaTá a

CONTRATADA, a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais

pelo período de '12 (doze) mesês, totaljzando ao Íinal do contrato o valor de R$

7.800.00 (Sete mil e oitocentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Para os fins constanles destâ cláusula, a CONTRATADA

encaminhará a CONTRATANTE a nota fiscal do serviço prestado e demais

documentos que possâm ser solicitados, bem como estará cumprido corretamente a

prestação dos serviços contratados.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA
(Art. 55, lV, Lêi 8.666/93)

CLÁUSULA QUARTA: O contrato vigorará por '12 (doze) meses, â partir de 30 de

matço d,e 2022.

AMENTÁRIO
(Art. 55, V, Lei 8.666/93)
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Câmara lvlunicipal de Novê Laranjeira§
Eslado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: conlaroacnlnl.pr.eov.br / le qi s lat ivo @!@L!rgq-Ú
Fone: (42) 3637-1202

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes deste contrato teráo como suporte a

seguinte dotaÇâo orÇamentária e Íêspectiva fonte de recurso:

01 - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara Municipal

01.031.01012-001 - Atividades do Poder Legislativo

3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da lnformação e Comunicação - Pessoa

Jurídica

Sub-Elemento 3.3.90.40.57.00 - Serviços de Processamento de Dados.

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
DAS PENALIDADES CABíVEIS E DOS VALORES OAS MULTAS

(Art. 55, Vll, Lei 8.666/93)

cLÁUSULA SEXTA: Sáo obrigaçôes da CONTRATADA prestar os seguintes serviços

relacionados ao site dâ Câmâra Municipal:

a) CumpÍir rigorosamente o disposto no objeto deste instrumento conlratual.

b) Fornecimento de licença de uso do Website e Portal da Transparência.

c) Manutenção técnica e hospedagem do siG e contas de e-mails oficiais.

d) MigraÇáo dos dados existentes atualmente no site e portaltransparência.

e) ReformulaçÕes necessárias.

f) Capacitaçáo dos servidores.

g) Manter o site e portal 'transparência 24 horas no ar.

h) Suporte têcnico 24 horas.

i) Atendimentos presenciais sempre que necessário.

j) E-mails com capacidade minima de 5 GB.

k) O site e o portal transparência devem estar de acordo com o soÍ1ware de gestáo

pública fornecido atualmente pela empresa Equiplano; com o TAC - Termo de

Auste de Conduta acordado entre o Minastério Público e a Câmara Municipal de

Nova Laranjeiras e demais orientagÕês do Mistério Público e Tribunal de Contas

do Estado do Paraná, existentes ou que futuramente venham a existir.

l) Responsabilizar-se, ressârcindo todo e qualquer dano à contralante ou a

terceiros, em decorrência de ação ou omissão sua ou de seu empregado.
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Câmaía Municipal de Nova Lâranjeiras
Éstado do Paraná

CNPJ n". 9s 587 663/0001-60
Rua Rio GÍande do Sul, no. 2122, CentÍo - CEP: 85350-000

E-mail: contâto@ctnnl.pÍ.qov.br / leqislativo@cmnl-Dr. gov br
Fone: (42) 3637-1202

m) Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados que porventura venha a

ter conhecimento por força da contrataçáo.

Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a

quaisquer esclarecimenlos de ordem técnica pertinente ao contrato

administrativo, que venhâm a ser solicitados pela contratante.

Responsabilizar-se por encargos trabâlhistas, previdênciários, fiscais e

comerciais resullantes da presente conlratação. A inadimplência dâ contratada,

com refêrência a esses encargos náo transfere à Contratante a responsabilidade

por seu pagamento.

A contratada náo podeÍá invocar desconhecimento, incompreensáo, dúvidâs ou

esquecimênto de qualquer dêtalhe relativo à execução do objeto,

responsabilizândo-se por quaisquer ônus decorrêntes destes fatos.

A contratada não poderá divulgar nem fomecer dados ou informaçóes obtidas

em função do vínculo contratual estabêlecido, tampouco utilizar o nome da

Contratante para Íins comerciais ou em campanhas e material de publicidade,

p)

q)

salvo com prévia e expressa autorização.

r) É expressamentê vedada a subcontrâtaçáo do objeto deste contrato sem a

prévia anuência da CONTRATANTE.

cúUsuLA SÉTIMA: São obrigações da ooNTMTANTE:

a) Conferir o serviço, embora a CONÍRATADA seja a única ê exclusiva

responsável pelo serviço nas condigóes especificadas.

b) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, por meio de crédito em conta conenle

bancária, mediante entrega devidamente realizada, conferida mediante

medigões realizadas por servidores devidamentê designados.

c) Prestar as inÍormaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

d) Proporcionar a CONTRATADA as condições para que possa prestar o serviço

dentro das noÍmas estabelêcidas. M



Càmara Municipal de Nova LaÍanjeiras
Estâdô do Peraná

CNPJ n". 95.587.663/000'1-60
Rua Rio Grande do Sul, n0. 2122, Centro - CEPi 85350-000

E-mail: 99!&&jag!llql-!Lg9l.Ul / leeislativo@cmnl.Dr'sov.br
Fone: 142) 3637 -1202

cLÁUSULA OITAVA: A inadimplência das obrigaçÕes contratuais assumidas ensejará

a rescisáo antêcipada do contrato, bem como sujêitará o infrator ao pagamento da

multa contrâtual de 20yô (vinte por cento) do valor global contratado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACÃO

(Art. 55, Vlll e lX, Lei 8.666i93)

CúUSULA NONA: A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo

entre as partes, nâ forma do art. 79, ll da Lei n". 8.666/93, ou judicial, nos termos da

legislação.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente

contrato unilateralmente quando ocorrêrem às hipóteses do ai!. 77 ê 78 da Lei no.

8.666 dê 21 de janêiro de '1993.

DA LICITACÃO
(Art.24, ll da Lei 8.666/93)

CLÁUSULA DÉclMA: O prêsente contrato está vinculado ao procedimento de

Dispensa de Licitaçáo de no 0412022 - Câmara Municipal de Nova Laranjêiras.

DA LEGISLACÃO APLICÁVEL
(Art. 55, Xll, Lei 8.666/93)

CLÁUSULA DÉclMA PRIMEIRA: o presênte contratô rege-se pelas disposiçôes

expressas na Lei no 8.666/93, suas âlterações e pêlos preceitos dê Direito Público,

aplicando-se suplêtivâmente os principios da Teoria Gêral dos Contratos, as

disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica ê demais normas aplicáveis á espécie.

PARÁGRAFO ÚNlco: os casos omissos seráo resolvidos à |uz da referida Lei e suas

alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aôs principios gerâis dê Direito.

DA OBRTGAÇÃo DO coNTRATADo
(Aú. 55, Xlll, Lei 8.666/93)
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul. no. 2'122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: ç9!lilq!àürlLpf.gs{-ú / Iesislativo@!]Ill!!s!f-b!
Fone: (42) 3637-1202

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA: Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante

toda êxecuçáo do contrato, compatibilidade com as obrigaçõês por ele assumidas,

todas as côndiçÕes dê habilitaçáo e qualificaçáo êxigidas pela contratante.

DO FORO
(Art. 55, § 2', Lei 8.666/93)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; Fica eleito o foro de Comârca de Laranieiras do Sut

/PR para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja execuçáo,

interpretação e soluçâo, inclusive dos casos omissos, serão patrocinadas pelas normas

gerais de direito público, aplicando-se supletivamente, os píncípios da teoria geral dos

contrâtos e das disposiçóes de direito privâdo.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato de serviços profissionais

em 02 (duas) vias de igual teor, juntamenle com as testemunhas abaixo, para os fins

de direito, submissos às regras êstatuídas pela Lei 8.666/93 e aos termos do ato que

autorizou a contratação.

1
arço de 2021.

Respon
ea
gâl

Câmara Munlcipal De Novâ Laranjeiras
CONTRATANTE CONTRATADA

Nova Laranjeiras/PR, 23 de m
,i

Testemunhas:

Nome: M§r ccp ?,{.úr.r,r"

cpF: 0.\).))).?j1. &\

Assinatura: l,+
Home: óO' PC

cPF: o1l. Â 1!
Assinatura: &

NIO VA K"OS K I
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§rcéu FeílaYes\-Pilsiàente

---- n----..



CàmaÍa lvlunicipal dê Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Su,, no- 2122, centrc'CEP: 85350-000

E-mail: contatoAluutllI g-q!-UL / Ieqislalivoadcmnl.Dr.gov.br
Fone: (42) 3637'1202

CÂMARA MUNICIPAL DÉ NOVA LARANJEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato No: 03/2022

Dispensa do llcitâçáo Not 0412022

CONtTEtANtE: CÂMARA I\4UNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

CNPJ No: 95.587.663/0001 -60

Emprêsa Contratada: CLEVERSON ZORTEA ME

CNPJ No: 07.178.860/0001-69

Objeto: Hospedagem, manutenção e demais serviços relacionados ao site da Câmara

Municipal de Nova Laranjeiras.

Vigência: 12 (doze) meses a paftiÍ de 3010312022.

Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais pelo período de'12 (doze)

meses, totalizândo âo final do contrato o valor de R$ 7.800,00 (setê mil e oitocentos

reais), sendo esse valor pago mensalmente e mediante emlssão de nota fiscal e

prestação do serviço de forma adequada.

Nova Laranjeiras,

ntos everson
Respon

Câmara Municipal Oe Nova Laranreiras
CONTRATANTE

Clevêrson ZortEa ME
CONTMTADA

ffiry\
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