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01 2019 DE PRESTAÇÃO DE
CONTRATO ADMINI T TIVO N.º
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE - QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS/MT E A
QUE
LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER-ME, PARA os
ESPECIFICA.

ª

MRI-:$

ms

l

pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Avenida Sete de Setembro nº 380
centro, em Alto Garças/MT, inscrita no CNP] sob n 26.561.753/0001—60, neste
ato representado por sua presidente Sra. ]ESULINA DE MORAES CAIANGO
SOUZA, brasileira, casada, está vereadora, inscrita no CPF/MF sob n.º
982.687.591-00, e titular da CI/RG n.º 10156640 SSP/MT, residente e
domiciliado a Avenida 15 de novembro, n.º 155, Bairro Vila Morena, Alto
Garças-MT, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a
EMPRESA LUCIANA CECILIA SABINQ PREIHSNER—ME, pessoa jurídica de
direito privado [Empresária Individual), com nome fantasia AGENCIA OC —
AGENCIA&OUTSOURCING CORPORATION, devidamente inscrito no Cadastro
CNP] sob o Nº
Nacional de Pessoa ]urídica do Ministério da Fazenda
10.652.979/0001-36, representada por sua proprietária LUCIANA CECILIA
SABINO PREINSNER, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob n.º
225.827,648-98 , com sede estabelecida à Avenida dos Amaldos. n.º 1066,
andar 1 Sala 2, Centro, Fernandópolis - SP, CEP 15.600-001; com endereço
chamada
escritoriogelta©escritoriodeltasombr'
eletrªnico/e-mail
'“ar o presente contrato,
sir“ -smente de CONTRATADA, resolvem
...cuiante dispensa de licitação n.º 02/2019, nos termos do art. 24, da Lei n.
8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
RA MUNICIPAL DE ALTO GAR AS-M

A CÁ

—

—

—

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBIETO

presente Contrato tem por objeto, a prestação de serviços e suporte
técnico, hospedagem e armazenamento do sistema administrador de
website com acesso móvel, manutenção e alimentação, e—mails integrado
com sistema de ouvidoria, sic online, bem como. os demais sem'gos e
roc dimento escrito no termo de ref r“nci u z rte
instrumento e ob'eto- serviços que serão realizados pela CONTRATA à
CONTRATANTE, no web site localizado na internet através do endereço
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da seguinte dotação
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por
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do
presente
7) As despesas

orçamentária:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPALENCARGOS COM A
MANUTENÇÃO E
2.003
Atividade:
Projeto
SECRETARIA DA CAMARA

Elemento de Despesa: 3;3.90.39.00.00.00.00 -

OUTROS SERVIÇOS DE

TERCEIROS — PESSOA ]URIDICA
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DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2019 - Contratação de serviço de suportehospedagem e armazenamento de página eletrônica ou site web, acessível pelamtemet
De acordo com a solicitação da Secretaria da Câmara, em anexo, bem como já mtiâcado
pelo Contador Sr. Rosimar Alves da Silva da disponibilidade do recurso financeiro e
dotações necessárias para o custeio da dispensa de Licitação autorizo a abertura do
Processo de Dispensa de Licitação Nº 002/2019 que em todos os casos será regido pela
Lei nº 8. 666/93 e suas alterações. demais disposições aplicáveis, bem como pelas
regras e condições estabelecidas no edital de convocação que terá sua elaboração este
termo de referência.
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Categoria da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PESSOA JURÍDICA

AM.».

.

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços e supmte
técnico, hospedagem e armazenamento do sistema administrador de website com nem
móvel, manutenção e alimentação e-mails integrado com sistema de ouvidoria, sic.

«Wrwmmm

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Alto Garças
Unidade: 02 Secretaria da Câmara
Projeto Atividade: 2. 003— Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara.
Elemento de Despesa: 3. 3 90. 3900 00. 00. 00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
——
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DESCRICAO/ESPECIFICACAO
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Contratação
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serviços
e
técnico,
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sistema administrador de website
com acesso móvel, manutenção e
alimentação e-mails integrado com
sistema de ouvidoria, sic online.
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> Migração das Informações em Uso.
> A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados em uso são de
responsabilidade da empresa proponente. com disponibilização dos mesmos pela
Contratante.

É

:

> Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento
dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos,
cronogramas ou atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente
acordados e documentados entre as partes.
> O prazo para conclusão dos serviços de implantação será de 30 (trinta) dias,
contados da emissão da Ordem de Serviço.

» A alimentação

aum

do site tais como: resumo das sessões, preposições
por vereadores, portaria, projeto de leis emedas e sui generis, assim qm euvhdo
pela equipe designada pela Câmara, a empresa terá o prazo de até 48h para sua

atualização.

'

WEBSITE

> Deverá ser mantido pela empresa o que se refere a manutenção de páginas de
internet, hospedagem e desenvolvimento de novas ftmcionalidades e layout
sempre que solicitado e aprovado pela equipe designada da entidade.
> Deverá ser codificado em linguagem devidamente licenciada, não gemido
custos a entidade.
> Deverá ter seu banco de dados em linguagem devidamente licemiada, do
gerando custos a entidade.
V Deverá possuir integração com o sistema de leis e propositm'as que a entidade
vier a utilizar.
V Deverá ter integração com mídias sociais.
Deverá ter sistema de comentários em noticias.
Deverá ter armazenagem de dados para comportar o tamanho da armazenagem
do atual banco de dados e imagens da entidade.
V Deverá realizar o cadastramento de dados dos parlamentares, inclusive mal de
legislaturas
Deverá disponibilizar no minimo 20 e—mails com o mesmo domínio tb dn:.
Deverá realizar a manutenção e a alimentação do site.
O website deverá atender a todos os requisitos solicitados pelo TCE/MT
VV
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DESCRITIVO DO WEBSITE
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PÁGINA INICIAL
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» A página inicial deverá conter um slide de notícias
com rolagem, mostrando o
título da noticia, a
de

assunto e uma imagem de capa, que quando clicado
deverá abrir a página da noticia;
Deverá conter no canto superior direito. ao lado do slide
de notícias, um menu
que leva para áreas específicas;
Deverá conter logo abaixo mais noticias, em ordem de
reduzido ao slide, com os mesmos dados do slide, ainda inserção, com tamanho
com a opção de rolagem
dessas notícias de forma horizontal;
Deverá também contar abaixo com a opção de
Publicações;
Deverá mostrar também os serviços públicos
como: portal da
legislação, ouvidoria, entre outros;
Deverá conter uma área de pesquisa,
que quando utilinda tmp
as
infomações relacionadas a busca;
As fotos dos Vereadores da Atual Legislatura, deverá
ser encontrada na Mun
inicial do site identificado por nome e sigla do
partido que 0 representa e ao
clicar na respectiva foto será direcionado
para a biografia do referente vereador e
logo a baixo com opção de filtro de ano, indicações,
resolução, decreto, moção,
atos, requerimentos e projeto de leis. ou seja, todas as preposições do
Vereador
do atual ano.
tag
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MODULO INSTITUCIONAL

> Deverá ser uma página editável de texto
para colocar as Comissões, Eslmtma

Administrativa, Vereadores — Legislatura atual, O presidente
Galeria de Presidentes (divididos por Legislaturas) Galeria Legislatura mui,
de Vereadores
(devidos por Legislaturas)

VV

Deverá conter a opção de impressão dos dados;
Deverá ser listado as publicações referentes ao
conselho;

.

A CIDADE

> Deverá conter subniveis de TURISMO E C
ULTURA”, “BREVE HISTÓRICO”.
sendo páginas de texto editáveis e com a
opção de impressão dos dados;

.

PUBLICAÇÓES

» Deverá ser encontrada do lado direito da pagina
> Deverá colocar a data de cada arquivo anexado;

,
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Leis Complementares,
Municipais,
Leis
em:
dividindo
'? As Legislações se
de Afixação, Emendas,
Atestado
Resolução,
Portaria, Decretos Legislativo,
de
Projeto
Atos,
Portaria
e
Indicações, Lei Orgânica Municipal, Moção, da Câmara, Requerimentos e
Emenda. Projeto de Leis. Regime interno
Resoluções.

.

LEGISLAÇÃO

.

OUVIDORIA E SIC

link
será
um
de
que
legislação
sistema
> Deve ser um link que direcionará para osendo ele Leis Municipais;
externo disponibilizado posteriormente,

Deverá direcionar ao sistema de ouvidoria;
Devera direcionar ao SIC.

VV

.

FALE CONOSCO

.

OUVIDORIA E SERVIÇO DE
D_E
SISTEMA
DESCRITIYO
INFOMAÇAO A0 CIDADAO SIC.

» Deverá direcionar ao sistema de ouvidoria;

>

»
>
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custos
não
gerando
licenciadas,
devidamente
Ser desenvolvido em tecnologias
adicionais à entidade;
adiciomis à
custos
não
gerando
licenciado
Utilizar banco de dados devidamente
entidade;
entre cliente e
comunicação
de
básico
protocolo
Utilimr protocolo TCP/IP como
o servidor;
maior conforto ao
um
site
do
para
padrões
mesmos
Utiliza mesmo layout e
cidadão.
cornpumdor,
acessado
por
ser
podendo
website,
via
Deve ter a opção de acesso
smartphone ou tablet;
usabilidade difueuciada para
tendo
sua
RESPONSIVO,
Deve ser
smartphones e tablets;
móvel, para Android, iOS;
aplicativo
de
acesso
por
Deve ter a opção
anônimas;
Deve permitir manifestações identificadas e
manifestação;
Deve possuir protocolo único para cada
online e
sistema
do
através
manifestações
Deve permitir abrir e/ou acompanhar
do aplicativo móvel;
concomitant ;
a
usuário
vários
de
Multiusuário: permitir o acesso

com,
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MATO

Deve permitir ao usuário acessar as funções habilitadas
a partir das plataformas
de acesso: Sistemas Operacionais Linux, Mac OS,
Windows e smartphones e
tablets. Android, iOS;
Em caso de falha operacional ou lógica, o sistema deverá
recuperar-se, de modo
a resguardar & última transação executada com êxito, mantendo
a integridade da
base de dados;
Não permitir a exclusão de registros
que possuam dados relacionados,
preservando a consistência e integridade dos dados;
Permitir () cadastro de usuários do sistema. com senhas de
acesso e respectivos
privilégios em cada função do sistema;
Deve possuir backup automático redundante;
Oferecer painel administrativo para o ouvidor sendo ambiente
seguro para
acompanhar, responder e até encaminhas os protocolos gerados na ouvidoria.
Através do Painel &' possível customiza dados, textos e
opções da ouvidrn'a e
stc;
Alertar o servidor sobre novos protocolos
por e-mail;
Efetuar o controle de manifestações por prazos definidos
para cada tipo de
manifestação;
Efetuar o controle de status de cada manifestação. informando
caso o prazo de
resposta estiver se esgotando;
Buscar uma manifestação quando informado o número de
protocolo;
Quando aberto manifestação anônima, o sistema não deve de forma
alguma
localizar
poder
o manifestante, resguardando o seu direito de anonimato;
Deve permitir a um usuário cadastrado efetuar a troca de senha;
Deve possuir a opção de “esqueci minha senha”, efetuando
as verificações
através do e-mail cadastrado;
Deve permitir a edição do prazo limite para resposta de manifestações, de
acordo
com o tipo de manifestação;
Deve dispor de relatórios com opções de filtros: “anônimo”,
“tipo de pessoa”,
“tipo de manifestação”, “status“, “período”, “tipo de relatório”, “ordenar
por”,
“ordenar em”, “apagados”;
Atender a Lei nº 12.527/1 ] (Lei de Acesso a Informação)
Possibilidade de Cadastro manual

'

DAS TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS

> O WEBSITE deverá ser desenvolvido em tecnologias devidamente
Bambas,
não gerando custos adicionais à entidade;
> Utilizar banco de dados devidamente licenciado não gerando
custos adiciomis &
entidade;

» 0

.

DOS BACKUPS, E-MAILS E HOS
backup deverá ser redundante;
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O backup de todos os dados. bancos de dados, código fontes e e—mail são de

responsabilidade da empresa fornecedora;
v Deverá ser disponibilizado 20 caixas de e-mails com 10 GB de armazenanento;
v Deverá ser disponibilizados acesso aos servidores de e-mail através de webmail
v A Hospedagem do website bem como dos e-mails é de responsabilidade da
fornecedora;
Deverá ser garantido 99% dos servidores uptime;
VV
Deverá ser garantido que os e-mails deste domínio, de maneira alguma não irão
para “spam”. tomando dificultoso & utilização de e—mails.
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aamphdivzúgaçàodosmsmundospmeaCutlinú'uªh—
mundialdecomplmmlmd).
procedimentºs embelecidos dam 12 527/2011
previsto no inciso XXXIII do an. 5“ no inciso
Constituição Federal.
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6.2Aconuataçàoserámalizadamfmcb0hpmdeliª.“
determinaaLeinº.8.666/93,suasaltemçõsedemaisw

6.3 Utilizar de forma privativa e coniidenc'ml, os docmnaúos fornecidos
Contratante e seus Entes para a execução do contrato.
7

—

pda

FORMA DE, PAGAMENTO

Condições de pagamento:
Receberá a CONTRATADA pelos serviços citados na Cláusula Primeim, impurª-lda
Quin
global de R$ 7.641,84 (Sete Mil Seiscemos e Quarenta e Um Reais
Cenravos), pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessiva, & R$ 63632
(Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Cenmvos).
7,1

:
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7.2- O pagamento à CONTRATADA será efetuado em prazo não superior a 20 (vinte)
dias. contados da data final do período de adimplemento de cada parcela e após o a
testamento, pela fiscalização da CONTRATADA, da(s) nota(s) Escalas) do mas
anterior, observando o cronograma de desembolso. na forma prevista no art. 40, inciso
XIV, alíneas “a” e “”b da Lei nº 8.666/93;
7.2- O prazo para pagamento será contado. após a apresentação e aceitação da Nota
Fiscal correspondente aos serviços entregues e de acordo com as especificações do
objeto desta licitação;

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária cana de correção, quando couber, ou
ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas.
7.3—

5

fiscalização dos ser—Aços prestados ficará a cargo de um servidor devidamente
nomeado pelo legislativo.
8.1 A

Ovalor da cotriçãnbuio está orçado em R$ 7.641,84 (Sete Mil Seiscentos e Quarenta e
Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Alto “Garças - MT, 25 de março de 2019.

FERNANDA WÁLESCA COSTA COUTO
Chefe de Depto de Admin, Orçamento e Finanças

Quarta-Feira.

10 de
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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO
GARºAS

empresa especra izaa para pres açao ue
e
servlços esupo e
hospedagem e

técnico,
armazenamento do sistema administrador de
website com acesso móvel,
manutenção e alimentação, e-mails integrado
com Sistema de ouvidoria, src online,
para Câmara Municipal deAlto Garças
-MT VALOR GLOBAL: R$
6.645,60 (Seis mil, seiscentos e
quarenta e
cinco reais e sessenta
centavos). PRAZO: 10/04/2019 à 10/04/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93.
Data da assinatura: 10/04/2019

Câmara Municrpal de Alto Garças - MT,
público o Contrato nº 001/2019 referente através de sua Secretaria. torna
referente a Dispensa de Licitação
nº 002/2019. CONTRATANTE:
Cãmara Municipal de Alto GarçavaT.
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Jesulina de Moraes Cajango Moraes Presidente.

E OBJETO:

da empresa e responsável técnico
perante o CREA/MT.

T

Depois de notificada, a empresa OTTONELLI
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA teve o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para justificar as
irregularidades dos serviços
executados, bem como providenciar a
regularização dos materiais utilizados e demais
itens citados, todavra,
decorrido o prazo, a empresa não
se manifestou a respeito.

NQTIFIQA
A

Empresa

OTTONELLI SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA

CNPJ' 21 .679557/0001-70
Endereço: Rua Jose Rodriguez da Cruz. nª875,
bairro Centro. Pedra Preta
MT
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12.1 O

l

Exposição dos Fatos:

Aempresa OTTONELLI SERVIÇOS

DE ENGENHARIA LTDA foi
notificada

por diversas vezes para regularizar falhas
apontadas e atraso na conclusão
da obra.
A ultima notificação ocorreu
no dia 23 de maio de 2018,
por meio da qual a
foi

empresa

notificada quanto às irregularidades
nos serviços executados
relativos ao contrato de
prestação de serviços de engenharia CIVII
para
fabricação, fornecimento, instalação de
telhas e reforma na cobertura
metálica do ginásio de esportes localizado
na Unidade SESC Porto. Nesta
notificação incluía:

A falta

de acompanhamento dos
serviços por Responsável

O não

atendimento da solicitação do CREA
em confeccionar
placa da obra com Indicação da
empresa de execução e responsável
técnico pelos serviços contratados;
não realização da limpeza,
recuperação ou pintura do pátio do
ginásio onde estão sendo executados
os serviços;
A

A não

apresentação no prazo de 48(quarenta e oito) horas
após
ser notificada, por meio de certidão de
pessoa Jurídica, da situação regular
GOVERNO
po

RESCISÃO

presente Contrato será considerado
rescindido, de pleno direito.
independente de comunicação ou
notincação prévia pelas partes. nas
seguintes hipóteses:
a) A insolvência, dissolução,
liquidação, requerimento de
recuperação ou
decretação de falência de qualquer das
partes;
b) Descumprimento de
qualquer das cláusulas contratuais
pela

CONTRATADA;

Abandono ou suspensão da
execução dos serviços pela CONTRATADA,
salvo motivo de força maior devidamente
comprovado;
d) Infração de qualquer cláusula de
presente contrato, sujeito à notincação
por escrito de uma parte à outra.Aparte
notificada poderá ter a oportunidade
de reparar ou corrigir o objeto da
violação em prazo assinalado na
respectiva
notificação, ou ainda. apresentar concretas
evidências de que o processo
de reparo ou correção esta' em
curso. Em não se reparando ou corrigindo
a
infração, a rescisão poderá ser cumulada
com perdas e danos.
o)

A

Resolução 1252/2012 dispõe em seu art, 32
que o inadimplemento total
ou parcial das obrigações
contratuais assumidas, dará ao contratante
o direito de rescindir unilateralmente
o contrato, sem prejuízo de outras
penalidades previstas no

reaproveitado:

Técnico da empresa;

'

—

entrega dos serviços no prazo acordado;

A utilização de material

.,

vejamos

o

Versa o presente expediente sobre
instauração de procedimento
administrativo de prestador de serviço infrator.
com vistas a apurar conduta
violadora de itens exarados em edital
de licitação e contratual, referente
ao contrato nº 18/0096 - DL, cujo
objeto faz referência a Contratação de
empresa especializada em serviços de
engenharia civil para fabricação.
fornecimento. instalação de telhas e reforma
na cobertura metálica do
ginásio de esportes localizado na Unidade
SESC Porto.

A não

Diante disso, a Contratante não viu
alternativa a não ser a rescisão unilateral
conforme cláusula décima
segunda do contrato Enviado entre as partes
e
art. 32 da Resolução 1252/2012,
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

01.

02.

ESTADO DE MATO

onosso Secretaria de Estado a: Gestão . Imprensa Oiicial

17:

on rataçao

EXTRATO DE CONTRATO Nº
001/2019

CONTRATADO:

Páina

rescisão do contrato, mas o correio devolveu
a rescisão ao Sesc por motivo
de endereço inexistente, em 11/06/2018.
Em outra tentativa de comunicar
e entregar a via de rescisão à
empresa, solicitamos a Gerencia da Unidade
Sesc Rondonopolis que enviasse o motorista
da Unidade até o endereço
informado para entregar a rescisão, mais
uma vez foi constatado endereço
inexistente.
em 09/07/2018.

citª/;Pedra

Na ultima tentativa solicitamos
vla cartório da
notificação extrajudicial.
A Oficial do cartório

Preta - MT
compareceu no endereço
informado em 04/10/2018 e 05/10/2018.
mas não notincou em virtude de
não resrdir no endereço o
representante e/ou a empresa Ottonelli

Serviços)

