
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

CÂMARA DE VEREADORES 
 

 

1 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 909/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ/RS - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA BWC 

INFORMÁTICA LTDA. - ME 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, sita na Av. Monsenhor Scalabrini, nº 600, Guaporé/RS, CNPJ nº 

29.987.225/0001-65, neste ato representada por seu PRESIDENTE, SR. VALCIR ANTONIO 

FANTON, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa BWC INFORMÁTICA 

LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº 09.099.400/0001-70, estabelecida na Av. Alberto 

Pasqualini, nº 1030 – Sala 205, Bairro: Centro, na cidade de Guaporé/RS, Cep. 99.200-000, 

Telefone: (54) 34436041, E-mail: financeiro@bwcenter.com.br, pelo seu representante infra-

assinado, doravante denominada CONTRATADA, fundamentado na Lei nº 8.666/93 e 

alterações e nas seguintes cláusulas. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente contrato tem como fundamentos legais o Processo de Dispensa De Licitação Por 

Limite N° 625/2021, Processo N° 1161/2021, justificativa da Câmara Municipal de Vereadores 

de Guaporé/RS, e artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA se obriga a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CURATIVA DE APLICATIVOS PARA INTERNET (PÁGINA 

ELETRÔNICA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ), 

DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE GUAPORÉ/RS, A FIM DE ATENDER: 

1. Portal da Transparência; 

2. Processo Legislativo, divido em:  

a) Atos Oficiais; 

b) Convocações; 

c) Portarias; 

d) Resoluções; e 

e)  Decretos. 

 

3. Atas das Sessões, divido em: 

a) Sessões Ordinárias; 

b) Sessões Extraordinárias; 

c) Sessões Solenes; e 

d) Sessões da Comissão Representativa. 

 

4. Projetos de Lei, divido em: 

a) Projetos de Lei do Executivo; e 

b) Projetos de Lei Legislativas. 

 

5. Prestação de Contas, divido em: 
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a) Execução Orçamentária; e 

b) Gestão Fiscal. 

 

6. Inserção semanal no site dos áudios das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes; 

7. Sistema de indexação e gestão em documentos digitalizados; 

8. Sistema de publicações de atos e documentos oficiais; 

9. Sistema de multimídia de transmissão das sessões em áudio e e-mails oficiais; 

10. Sistema de administração dinâmico com extrema segurança; 

11. Hospedagem e manutenção do site e aplicativos desenvolvidos na internet em 

servidores profissionais de extrema segurança; e 

12. Demais especificações contidas no Projeto Básico, desde já, anexo deste contrato. 

 

1.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços com base nas disposições conforme 

solicitação da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé/RS. 

 

1.3. A CONTRATADA compromete-se a fornecer à CONTRATANTE todas as informações 

acerca do desenvolvimento e elaboração do SITE DO PODER LEGISLATIVO NA REDE 

MUNDIAL DE COMPUTADORES, comprometendo-se a manter sigilo acerca dos dados e 

informações comerciais que lhe serão confidenciadas. 

 

1.4. A CONTRATADA terá obrigatoriamente a senha de FTP do domínio em questão em 

caráter de exclusividade, o qual será destinado ao suporte do SITE DO PODER LEGISLATIVO 

NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, responsabilizando-se pela sua não-divulgação 

a terceiros. 

 

1.5. A CONTRATADA deverá manter cópia de todos os arquivos integrantes do SITE DO 

PODER LEGISLATIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES para que sejam 

reimplantados em casos de danos ou "infecção" do site. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1. O valor mensal para as atualizações permanentes e manutenções será de R$ 246,23 

(duzentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), cujo  pagamento  será efetuado por 

ordem bancária, com recursos do próprios do Município, mediante a apresentação da nota fiscal 

correspondente aos serviços prestados no período, na seguinte conta bancária da 

CONTRATADA: 

*Banco: SICREDI 

*Agência: 0136 

*Conta: 55.654-8 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E DO REAJUSTE 

3.1. O presente contrato vigorará pelo período de até 06 (seis) meses, a contar de 01 de 

outubro de 2021 a 31 de março de 2022, podendo ser prorrogado em conformidade com o 

artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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3.2. O valor de manutenção mensal poderá será reajustado, em caso de renovação, após um ano 

de vigência, pelo índice acumulado da variação do IPCA ou outro índice oficial que vier a 

substituí-lo. Na hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos 

em períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

  

CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS AUTORAIS 

4.1. A CONTRATADA é a legítima proprietária de todos os direitos autorais de criação do 

SITE DO PODER LEGISLATIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, bem como 

de todo o material desenvolvido, como desenhos, layout, telas e programas fontes utilizados na 

criação, conforme estabelece a legislação atinente à espécie (Lei federal 9.610/98) e cede seu 

uso à CONTRATANTE por período indeterminado, podendo revogá-lo a qualquer tempo, 

desde que observado o aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 

4.2. Excetuam-se ao acima estipulado os direitos autorais do CONTRATANTE decorrente de 

logotipos, layouts, desenhos, marcas e nome comercial próprios da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. A CONTRATADA se responsabiliza civil e criminalmente pela execução dos 

trabalhos, objeto deste contrato, bem como pela qualidade do trabalho realizado, pelas 

obrigações legais com seus prepostos e empregados, e por eles responde em todas as 

instâncias, quer administrativa ou judicial. 

 

5.2. A gestão do contrato é de responsabilidade do Presidente em Exercício da Câmara 

Municipal de Vereadores. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DA CONTRATADA: 

a) Realizar o objeto do contrato e apresentar o projeto para aprovação do 

Município, conforme disposições constantes no anexo I; 

b) Fornecer por sua conta própria, o trabalho técnico e a disponibilização de 

pessoal necessário para desenvolvimento do objeto referido na cláusula 

primeira; 

c) Controlar e atualizar o SITE DO PODER LEGISLATIVO NA REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES permanentemente; 

d) Efetuar as alterações na estrutura do portal, sempre que houver necessidade; 

e) Realizar, mensalmente, um backup de dados e fornecer cópia ao 

CONTRATANTE; e 

f) Demais especificações do Anexo I – Projeto Básico. 

 

6.2. DA CONTRATANTE: 
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a) Fornecer toda documentação e informações necessárias para o desenvolvimento 

do objeto; 

b) Efetuar o pagamento referente aos serviços prestados; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços; 

d) Responsabilizar-se pelo domínio e hospedagem do SITE DO PODER 

LEGISLATIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, os quais ficarão em 

nome da Câmara Municipal de Vereadores; e 

e) Demais especificações do Anexo I – Projeto Básico. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer: 

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

b) Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Vereadores, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; e  

c) Judicialmente.  

 

7.2. O CONTRATANTE, ainda, poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial, falência ou dissolução da CONTRATADA; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévio e expresso aviso ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

8.1. Constituem motivos para rescisão contratual os procedimentos descritos no artigo 78, 

79 e 81 da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, pertinentes a este tipo de instrumento 

contratual, ficando esta carta-contrato vinculada a todos os termos da referida Lei. O 

CONTRATANTE se adjudica nos direitos previstos no artigo 80 da mesma Lei, das quais 

destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias. Não tendo a empresa se 

manifestado no período, após o prazo citado será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
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f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

8.2.  Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

8.3.  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os 

previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. A presente despesa será sustentada pela seguinte dotação orçamentária: 

01.01 – 2.001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 

3.3.90.40.99.00.00 – Outros Serviços e T.I.C – 5185 

Recurso: 01 – Recurso Livre  -Administração Direta 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cindo por 

cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas  do 

presente contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem e fielmente cumpri-lo. 

E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, assinam o presente 

contrato em 5 (cinco) vias, juntamente com duas testemunhas,  para os devidos fins legais. 

       

Guaporé/RS, 01 de outubro de 2021. 

     

 

BWC INFORMÁTICA LTDA. - ME VALCIR ANTONIO FANTON 

CONTRATADO CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: LUCIANO SALVAGNI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 79.425 

 

_______________________ 
 

 


