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PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ” 

 

CARTA CONTRATO Nº 001/2017 

PROCESSO DAP Nº 070/2017 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2017 

DATA DA ASSINATURA: 01/02/2017 

VIGÊNCIA: 01/02/2017 À 31/12/2017 (11 meses) 

VALOR: R$ 7.241,63 (sete mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E 

MANUTENÇÃO DE SITE – QUE FAZEM ENTRE SI: 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP e 

JIAN FRANCO MIRANDA – ME. 

 

Pelo presente instrumento de contrato que celebram as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE BERNARDES-SP, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 

55.251.185/0001-07, com sede na à Rua Cel. Manoel Roberto Barbosa, nº 665, Centro, na cidade de 

Presidente Bernardes – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. LUCCAS INAGUE 

RODRIGUES, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 33.797.652-1 e do CPF nº 316.927.148-

21, residente e domiciliado neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa. JIAN FRANCO MIRANDA - ME, CNPJ/MF nº 10.608.937/0001-06, representada pelo Sr. 

JIAN FRANCO MIRANDA, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade RG nº 8.343.571-2 

e inscrito no CPF sob nº 327.145.168-07, residente e domiciliado à Rua Virgílio Melo Franco - nº 302, 

Bairro Nosso Teto I, cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATADA, ficam justos e contratados conforme as cláusulas que se enunciam. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato é celebrado sob a égide da dispensa nº 

063/2017, e se enquadra no parâmetro de “DISPENSA DE LICITAÇÃO”, autorizado pelo caput do 

artigo 61 c.c. com artigo 23, II “a”; artigo 24, II, todos da Lei 8.666/1993, sujeitando integralmente as 

partes às normas da Lei 8.666/93 (com as alterações promovidas pela Lei 8.883, de 08 de junho de 

1.994, e 9.648, de 27 de maio de 1.998), bem como aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições do Direito Privado (art. 54), e, nos casos omissos, pelo Código Civil Brasileiro e Legislação 

em vigor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de direito a 

CONTRATANTE contrata a CONTRATADA para a EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(MENSAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO “SITE” DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE BERNARDES – SP. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins de licença de uso destinado a manutenção do site da 

CONTRATANTE, esta pagará a partir do mês de fevereiro de 2017, a importância mensal de R$ 

658,33 (seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta e três centavos). Aludido(s) pagamento(s) será 

(ao) realizado(s) todo 5º (quinto) dia de cada mês, mediante transferência bancária a ser realizada em 

conta corrente da contratada, perante o Banco do Brasil, agencia 2519-4, conta corrente 14.232-8 ao 

CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultado ao CONTRATADO, mediante solicitação escrita, a 

realização dos pagamentos através de depósito bancário, cujo documento deverá expressar todos os 

dados bancários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao endereço eletrônico denominado: 

“www.presidentebernardes.sp.gov.br” ficam resguardados todos os direitos autorais, inclusive, todos os 

direitos decorrentes do mesmo são de propriedade e titularidade exclusiva da CONTRATANTE e de 

responsabilidade da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo). 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Quanto a hospedagem do site, se dará há uma empresa 

terceirizada, especializada no ramo de telecomunicações que tem como objetivo o serviço de 

armazenamento e disponibilização constante do mesmo na internet, e caixas de e-mail, 

armazenamento de banco de dados e estatísticas de acesso. Desta forma, fica a CONTRATADA isenta 

de todo e qualquer ônus decorrente da prestação deste serviço, inclusive, esta não terá qualquer 

responsabilidade pelos mesmos, caso venham a subsistir falhas por motivos técnicos ou atraso(s) no 

pagamento por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Acordam as partes que, imediatamente, após o término do contrato e 

não havendo acordo para sua renovação, a CONTRATADA poderá retirar ou suspender o software 

(SITE) do endereço eletrônico (http://www.presidentebernardes.sp.gov.br) da CONTRATANTE, sem 

incorrer em quaisquer indenizações, ficando devidamente esclarecido, portanto, que o SITE 

desenvolvido é propriedade intelectual da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de ocorrência de rescisão contratual, a 

CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE cópia dos arquivos contidos no banco de dados nos 

formatos JPG (imagens) PDF (documentos não alteráveis) e DOC (documentos do Word), além de 

uma cópia de eventual banco de dados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A obrigação de entrega dos documentos e banco de dados 

(citados no parágrafo anterior) dar-se-á apenas nos casos em que a desinstalação dos sistemas forem 
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feitas pela CONTRATADA e desde que a CONTRATANTE não esteja inadimplente com a 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA fica obrigada a manter e atualizar as "páginas", as 

quais serão efetuadas à medida que as informações forem sendo repassadas pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estipulado que somente a CONTRATADA poderá efetuar 

alterações técnicas no site, já as demais atualizações de conteúdo no site deverão ser feitas pela 

contratante. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA poderá receber as informações para atualização 

do site, podendo estas ser enviadas por e-mail. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A atualização de dados fica subordinada à entrega das novas 

informações pela parte CONTRATANTE, sendo que as informações deverão estar no formato digital. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Fica acertado entre as partes que após o vencimento será cobrado 

multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês mais a variação da taxa SELIC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - O presente instrumento vigorará até 31/12/2017, podendo ser 

prorrogado por igual período, conforme autorizado pela Lei 8.666/93, e desde que haja interesse 

público na prorrogação, sendo que as despesas do presente instrumento serão suportados pela 

seguinte dotação orçamentária:  

 

020203.04.121.0004.2.007 – Manut. da comunicação e informática 

3.3.90.39.00 – Outros Servs. De Terceiros-P.J – 270 – R$ 50.000,00 - 273 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA fica obrigada a fazer, também, a divulgação no SITE 

da Contratante: Notícias, Publicações Oficiais, Concursos, Downloads, Processo Seletivo, Parecer, 

Divisões, Peças de Planejamento, Links, Localização, Constituições, relatórios de gestão fiscal, 

balancetes, licitação, Contato, providenciando inclusive, a criação das “páginas” de Internet 

necessárias, de acordo com as suas obrigações, nos moldes estabelecidos no presente instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE se responsabiliza por fornecer todos os 

equipamentos/materiais necessários à CONTRATADA, a fim de que esta possa ter condições de 

realizar perfeitamente o serviço contratado, bem como hardware e software com a configuração 

fornecida pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Facilitar o acesso a técnicos da CONTRATADA às áreas de 

trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das 

funções, caso haja necessidade. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Enviar cópia do arquivo de “backup” gerado pelos sistemas à 

CONTRATADA para a execução de manutenções e correções de eventuais problemas quando 

solicitado pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Autorizar a instalação de programas de acesso remoto nos 

computadores da CONTRATADA designados pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Não copiar ou reproduzir, no todo ou em parte, os sistemas 

descritos como objeto deste contrato, exceto as cópias backup geradas pelos sistemas objetos deste 

contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Não fornecer ou tornar disponível a terceiros quaisquer matérias ou 

cópias adicionais dos sistemas, inclusive relatórios. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Não locar, ceder ou de qualquer outra forma transferir o direito de uso 

do sistema ou quaisquer direitos e obrigações decorrentes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Este contrato poderá ser prorrogado, através de Termo Aditivo ao 

Contrato, por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, limitada a 48 meses, como preconiza o artigo 57, inciso IV da Lei 

8.666/93. Em caso de prorrogação do prazo, será aplicada a correção monetária calculada com base 

na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA), do período. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

presente instrumento contratual poderá ainda ser solicitada pela CONTRATADA, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior e caso fortuito, ficando a cargo 

da CONTRATADA a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será 

aceito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estipulada uma multa a razão de 30% (trinta por cento) 

do valor total do presente contrato para a rescisão imotivada, ou inadimplemento de quaisquer de suas 

cláusulas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente instrumento de contrato será regido pela Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, ficando estipulada entre outras penalidades previstas no artigo 

77 da citada norma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente 

instrumento, fica desde já eleito pelas partes contratantes, o foro da cidade sede da CONTRATANTE 

(PRESIDENTE BERNARDES-SP), renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e 

irretratável, podendo ser rescindido desde que haja acordo entre as partes. E, por estarem justos e 

contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 

  

 

  Presidente Bernardes-SP, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

                     

PREFEITURA MUNICIPAL                        JIAN FRANCO MIRANDA-ME 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES                      JIAN FRANCO MIRANDA 

CONTRATANTE              CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

1ª______________________              2ª_________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:administracao@presidentebernardes.sp.gov.br


MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  BBEERRNNAARRDDEESS  

DDiivviissããoo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  PPllaanneejjaammeennttoo  
 

 

R. Cel. José S. Marcondes, 330 - Presidente Bernardes –SP / fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022 
e-mail: administracao@presidentebernardes.sp.gov.br / CNPJ   55.251.185/0001-07 

PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ” 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

ESTADO DE SÃO PAULO  

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

CARTA CONTRATO Nº 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2017 

OBJETO: prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção do “Site” da Prefeitura Municipal de 

Presidente Bernardes - SP 

 

CONTRATADA: JIAN FRANCO MIRANDA - ME, CNPJ/MF nº 10.608.937/0001-06 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP, CNPJ nº 55.251,185/0001-07 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 

 

 

Presidente Bernardes-SP, 01 de fevereiro de 2017.    

 

 

 

 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES  

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

 
 
 
 
JIAN FRANCO MIRANDA - ME 
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