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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE CABRÁLIA PAULISTA E A EMPRESA 

PLUGIN SISTEMAS – REGINA DE FÁTIMA GHINELLI CAMPONEZ. 

 

Dispensa de Licitação nº 002/2021 

 

Contrato nº 002/2021 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA, pessoa jurídica de 

direito público, com sede neste Município de Cabrália Paulista, na Rua Joaquim 

dos Santos Camponês, nº 661, inscrita no CNPJ n° 01.650.958/0001-90, 

representada neste ato por seu Presidente-Albanise Aparecida Dionísio Bettoni, 

doravante denominado CONTRATANTE e de seu outro lado, PLUGIN 

SISTEMAS – REGINA DE FÁTIMA GHINELLI CAMPONEZ, estabelecida na Av. 

Mário Amaral Gurgel, N° 538 Centro, Cabrália Paulista/SP, inscrito no CNPJ Nº 

14.051.268/0001-67, por sua Representante Legal-Regina de Fátima Ghinelli 

Camponez, portadora da cédula de identidade RG n° 13.496.313-1, CPF n° 

052.126.038-89, doravante denominado CONTRATADA, com fundamento na 

Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar este contrato, mediante as 

cláusulas que seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

1.1 - Contratação de empresa prestadora de serviços de implantação de 

sistemas portal da Câmara [Website Dinâmico], atualização de conteúdo da 

Homepage, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Atos, emendas, atividades do 

processo Legislativo, vídeos das sessões, Atas, Pautas, Lista de Presenças, 

operação da transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias e 

solenes no Portal da Câmara Municipal, bem como, todos os links do Portal da 

Câmara, conforme Proposta anexa a este Termo de Ajuste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO VALOR E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1 - A Contratante pagará à Contratada, pela execução do objeto descrito na 

cláusula 1, o preço global de R$ 12.650,00 [doze mil seiscentos e cinquenta 

reais]. Na importância acima referida estão computadas todas as despesas com 

obrigações sociais e de proteção dos servidores do contratado, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como qualquer 

outra despesa acessória aqui não especificada e que, se fizer necessária ao 
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cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, sendo desconsiderada 

qualquer reivindicação de pagamento adicional no decorrer da do contrato. 

2.2 - O preço global será dividido em onze [11] parcelas de R$ 1.150,00 [um mil 

cento e cinquenta reais), vencíveis até o dia trinta [30] de cada mês subsequente 

a efetiva prestação de serviços pela Contratada. 

2.3 - Os valores das multas estipuladas na cláusula 6 serão reajustados nas 

mesmas datas e proporção dos reajustamentos dos preços contratuais. 

2.4 - Quando a Contratante não fizer os pagamentos dentro do prazo 

contratual, os valores devidos serão atualizados pela variação “pro rata die” do 

INPC-IBGE até a data do efetivo desembolso, e acrescidos de multa de cinco 

por cento (5%). 

2.5 - Este contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2.021, 

podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e se permitido pela 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - O recurso financeiro necessário à satisfação do objeto do presente 

contrato, será garantido por dotação própria consignada no orçamento vigente 

e futuros, suplementada se necessário, a saber: 

2. Câmara Municipal de Cabrália Paulista  

01. Poder Legislativo  

0101. Serviço Câmara Municipal  

010103. Secretaria da Câmara 

01031000120030000. Manutenção da Secretaria e da Câmara  

3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 - A Contratada deverá prestar os serviços nos dias e horários de 

funcionamento desta Casa de Leis e em conformidade com a cláusula primeira. 

4.2 - A eventual aceitação das entregas por parte do Contratante não eximirá 

a Contratada da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios 

que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstância em que 

as despesas de consertos ou modificações correrão por conta exclusiva da 

Contratada. 

  

CLÁUSULA QUINTA 
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DA RESCISÃO 

5.1 - A Câmara rescindirá unilateralmente o Contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente 

justificado, caso se verifique qualquer das hipóteses arroladas no artigo 78 da 

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

5.2 - Na rescisão do contrato a Contratada receberá apenas o valor 

correspondente ao fornecimento dos referidos produtos entregues até a data 

da rescisão. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

6.1 - Nos termos do disposto no art. 87 e parágrafos, da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, pela inexecução parcial ou total deste contrato, a Contratante 

poderá aplicar ao Contratado as seguintes penalidades, sempre garantida a 

prévia defesa em processo administrativo: 

I – advertência por escrito; 

II – multa, graduada conforme a infração cometida; 

III – suspensão temporária da participação em licitações e impedimentos de 

contratar com a Câmara de Cabrália Paulista, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

IV – rescisão do contrato pelos motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93. 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 

que seja concedida sempre que o Contratado ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso III. 

6.2 - Será aplicada multa de 0,3% (três por cento) ao dia, até que o trigésimo dia 

de atraso, calculado sobre o valor mensal contratado, quando o Contratado, 

sem justa causa, deixar de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

MUDANÇAS CONTRATUAIS 

7.1 - Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA VINCULAÇÃO LEGAL 
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8.1 - A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes desta avença são 

regidas pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93. Os casos omissos, não 

solucionáveis por essa norma, submetem-se aos preceitos de direito público em 

primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicar a teoria geral dos contrários e as 

disposições do direito privado. 

8.2 - Em conformidade com a legislação vigente, em especial na Lei Federal n° 

10.192, de 14/02/01, o reajuste de preços deverá ser anual, portanto, caso haja 

prorrogação do contrato será feito com base no índice acumulado do INPC-

IBGE, considerada com data base a data de assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A CONTRATANTE designa a servidora Luciana da Silva para atuar como 

fiscalizador do presente contrato, acompanhando a execução do mesmo, 

conforme as previsões e determinações da Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO FORO 

10. - Para dirimir quaisquer pendências originadas do presente contrato, as 

partes desde já elegem o Foro da Comarca de Duartina – Estado de São Paulo, 

com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, é o presente assinado em 

três vias pelas partes juntamente com duas testemunhas instrumentárias. 

 

Cabrália Paulista, 29 de janeiro de 2021. 

 

Pela CONTRATANTE: 

 

 

 

ALBANISE APARECIDA DIONÍSIO BETTONI 

Presidente  

 

Pela CONTRATADA: 
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REGINA DE FÁTIMA GHINELLI CAMPONEZ 

Proprietário 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL 

 

Com espeque no art. 38, Par. único da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, aprovo a minuta deste termo de ajuste. 

 

Cabrália Paulista, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

RONAN FIGUEIRA DAUN-adv. 

OAB-150.425-SP 

 


