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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 
 
EDITAL Nº 002/2018 
 
 
 
 
 
 
    A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso com sede 
à Rua Amazonas, 512, Centro, Cep: 78.370-000, Nova Olímpia-MT, por intermédio de 
sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria Nº 001/2018 de 09 de  
de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que, conforme a Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002, a Lei Estadual n° 12.337, de 10/07/2002, a Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 
8.666/93, suas alterações e demais legislação complementar, vigente e pertinente a 
matéria, realizará licitação na modalidade de Dispensa de Licitação Nº 002/2018, 
Processo Licitatório Nº 005/2018, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação 
de empresa para serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem, suporte 
técnico e locação de sistema administrador do website da Câmara Municipal de Nova 
Olímpia-MT 
 
Data: 26/03/2018 
 
Local: na Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, situado na Rua Amazonas, 512, 
Centro, Cep 78.370-000, Nova Olímpia - MT. 
 
Horário: às 8:00 horas  
 
1 - OBJETO: 
Contratação de empresa para serviços de desenvolvimento, manutenção, 
hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do website da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. Conforme especificações constantes do anexo 
I. 
 
Parágrafo único: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições 
aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto da presente dispensa de 
licitação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme art. 
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65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores 
 
2 – DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes desta Dispensa de Licitação e seu Termo de Referência. 
2.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas e documentação. 
2.3 Não será admitida nesta dispensa de licitação a participação de empresas: 
a) Concordatárias, que estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou 
em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 
d) Estrangeiras que não tenham representação ou filial no País. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
3.1 O credenciamento dar-se-á pelo cadastramento da empresa no órgão devido da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
4 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 A participação na Dispensa de Licitação dar-se-á por meio do envio das propostas 
de preços com valor global, na data e horário marcado para a abertura da sessão. 
4.2 O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante,  
4.3 A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta de preços escrita contendo as 
especificações técnicas detalhadas do material ou serviço contendo os seguintes 
dados: 
a) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura desta Dispensa de Licitação. 
b) Valor global expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência, incluindo todas as despesas tais 
como: impostos, taxas, seguro, transporte/entrega e quaisquer outras que forem 
devidas relativas aos serviços contratados. 
4.4 Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
4.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
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considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os 
fornecimentos prestados sem ônus adicional. 
4.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seu anexo, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
4.7 A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
5 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
5.1 A abertura da presente dispensa de licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida 
pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação, a ser realizada conforme 
indicado abaixo. 
 
Data da sessão: 26/03/2018 
Início da sessão: 08:00 horas 
Endereço eletrônico: www.camaranovaolimpia.mt.gov.br 
 
6 – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 Após aberta sessão será iniciada a etapa de análise da cotação, os licitantes 
poderão encaminhar propostas diretas a comissão, cuja importância deve corresponder 
ao valor total a ser ofertado. 
6.2 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, do valor do menor valor  
registrado, 
6.3 A comissão examinará as cotações classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação. 
 
7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta que tenha apresentado a proposta 
de menor valor global, e decidir sobre sua aceitação. 
7.2 Após o encerramento da sessão pública, analisando a aceitabilidade ou não, o 
Pregoeiro efetuará julgamento do licitante vencedor imediatamente. 
7.3 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências deste 
edital, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, assim sucessivamente na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda à Dispensa de 
Licitação. 
 
8 – DA HABILITAÇÃO 
8.1 O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, de imediato, a situação 
de regularidade na forma dos artigos 28 a 31, da Lei nº. 8.666/93, os documentos a 
serem apresentados para cumprimento desta exigência são relacionados abaixo: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e 
Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN). 
c) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (RFB) e para com o Fundo de 
Garantia por tempo de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei. 
d) Certidão Negativa com as receitas Estadual e Municipal. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (Emitida pela Justiça do trabalho). 
 
9 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
9.1 Os pedidos de esclarecimentos referente a Dispensa de Licitação deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente via meio eletrônico via internet, no endereço: 
licitação@camaranovaolimpia.mt.gov.br 
8.2 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal fone: (65) 3332-1115. 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1 Após análise e verificação da compatibilidade do licitante vencedor desta 
Dispensa de Licitação, a comissão efetuará o julgamento e declarará a empresa 
vencedora. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
11.1 As obrigações das partes são estribadas pela Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho 
de 1993, e suas alterações posteriores e as constantes no Anexo I – Termo de 
Referência, parte inseparável deste edital de dispensa de licitação. 
 
12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 A classificação destas despesas se dará da seguinte forma: 
 
01 – CÂMARA MUNICIPAL 
01.00100 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
01.00100.01 – LEGISLATIVA 
01.00100.01.031 – AÇÃO LEGISLATIVA 
01.00100.01.031.0001 – CÂMARA CIDADÃ 
01.00100.01.031.0001.2003-SUBSIDIAR E DESENV. AS ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS 
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3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS-PESSOA 
JURÍDICA  
 
13 – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
13.1 os pagamentos serão realizados via cheque ou por meio de crédito em conta 
corrente do favorecido, devendo a contratada, abrir conta corrente bancária, caso ainda 
não possua. 
13.2 A licitante deverá informar em sua proposta o número da agência e conta 
corrente, o pagamento ocorrerá até 15 (quinze) dias, após protocolização, aceite e 
atesto da Nota Fiscal. 
13.3 Para efetivação do pagamento a contratada deverá apresentar junto a Nota 
Fiscal/Fatura os seguintes documentos abaixo: 
a) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
b) Certidões Negativas junto à RECEITA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL. 
c) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTA (Emitida pela Justiça do Trabalho). 
13.4 Considerar-se-ão incluídos no valor contratado todos os encargos e acréscimos 
que, direta ou indiretamente, incidam ou venha a incidir, sobre a execução do objeto 
pactuado. 
13.5 A Contratada se responsabilizará por eventuais acréscimos de valores que 
venham a repercutir no preço originalmente acordado, por força de fatores futuros e 
incertos, ainda que ele não se apresente satisfatório para o cumprimento do objeto do 
pacto, excetuando-se as situações arroladas nos incisos § 1° do art. 57 da Lei n ° 
8.666/1993. 
 
14 DAS GARANTIAS 
13.6 Não será exigida a prestação de garantia de proposta, conforme Inciso VI da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
15  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
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prejuízo das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais. 
15.2 A Inexecução dos serviços contratados, inclusive por atraso injustificado, sujeitará 
a Contratada, além das cominações legais e editalícias cabíveis, à multa de mora, 
graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme transcritos abaixo: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em 
firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convocação. 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento não realizado. 
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 
15.3 A multa a que alude o item anterior não impede rescinda a contratação 
unilateralmente e aplique outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
15.4 Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Edital, a 
Administração poderá, sem prejuízo do disposto no item 15.2, e observada à garantia 
do contraditório e da ampla defesa, aplicar as seguintes sanções, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis. 
b) Multa, aplicada conforme gradação do item 15.2, em caso de descumprimento total 
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em aceitar o recebimento da Nota 
de Empenho e assinatura do termo contratual. 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme a autoridade fixar e em 
função da natureza da gravidade da falta cometida. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
e) A inadimplência da Contratada, independente do transcurso do prazo estipulado nas 
alíneas anteriores, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Administração e 
a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar rescisão 
unilateral da contratação, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
f) Ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Administração poderá contratar o 
remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XI, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, observada a ordem de classificação e as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a contratação do 
objeto licitado. 
15.5 Para todas as penalidades aqui previstas, será garantida defesa prévia à 
Contratada que deverá ser apresentada e protocolada no prazo de até 05 (cinco) dias 
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úteis, contados do recebimento da notificação encaminhada pela Contratante. 
15.6 As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa, no prazo acima 
mencionado. 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase da Dispensa de Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar o instrução do 
processo. 
16.2 Fica assegurado a licitante o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Dispensa de Licitação, 
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
16.3 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente Dispensa de 
Licitação, ficará esta transferida para o 1º dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido. 
16.4 As normas que disciplinam esta Dispensa de Licitação serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração e a segurança da contratação. 
16.5 A homologação do resultado desta Dispensa de Licitação não implicará em direito 
à contratação. 
16.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Dispensa de Licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Barra do 
Bugres, MT. 
16.7 Fazem parte integrante deste processo os seguintes documentos: 
ANEXO I – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da CPL 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE 
TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT. 
 
 
Termo de Contrato que entre si celebram de um lado,  
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 24.733.537/0001-29, com sede à Rua Amazonas, 512, 
Centro, Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seu 
Presidente ____________________________________________________,  
doravante denominada CONTRATANTE; e de outro,  
  
______________________________, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob o 
N°. ___________________________, localizada à ____________________________, 
neste ato representada pelo sócio-proprietário o senhor 
___________________________________, portador do RG. Nº 
__________________ e do CPF. Nº _______________________, residente e 
domiciliado à ________________________________________, doravante 
denominado CONTRATADA;  
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conforme cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes acima qualificadas, 
aceitam aqui consubstanciados, mediante as assinaturas apostas no mesmo, o qual 
se regerá por suas cláusulas e pela Lei Federal 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
Contratação de empresa para serviços de desenvolvimento, manutenção, 
hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do website da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  
O investimento a ser pago pela utilização do sistema administrador, back-ups, 
administração de contas de e-mail, suporte técnico, manutenção de toda estrutura do 
site, hospedagens, alterações de visual e de dados, acima descrito e a mensalidade 
de manutenção, atendimento, administração das contas de e-mail, locação do sistema 
administrador, alteração de visual e de dados sempre que necessário, será de R$ 
_______________________________, que deverão ser pagos em 09 (nove) parcelas 
mensais de R$ __________________________, a serem pagos até o quinto dia útil de 
cada mês, devendo estes pagamentos serem feitos através de depósitos em conta 
corrente em nome da empresa ___________________________________________.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos destinados para a realização do presente contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária,  
 
01 – CÂMARA MUNICIPAL 
01.00100 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
01.00100.01 – LEGISLATIVA 
01.00100.01.031 – AÇÃO LEGISLATIVA 
01.00100.01.031.0001 – CÂMARA CIDADÃ 
01.00100.01.031.0001.2003-SUBSIDIAR E DESENV AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS E ENCARGOS-PESSOA JURÍDICA  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO ACESSO 
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O acesso ao sistema administrativo será fornecido ao CONTRATANTE pela 
CONTRATADA, através de 1 (um) login ou nome de usuário e 1 (uma) senha, o qual 
lhe dará controle e privilégio para incluir e excluir informações e dados do sistema. É 
de integral responsabilidade do CONTRATANTE o uso de senha. O CONTRATADO 
não será em momento algum responsável pelo mau uso, utilizações por terceiros, 
perda de dados ou por quaisquer outras ações que venham a acarretar danos morais, 
civis ou criminais provenientes do uso incorreto dos privilégios de acesso ao sistema 
administrativo do site por meio desta mesma senha. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DADOS 
Os dados incluídos, alterados ou excluídos no sistema são de integral 
responsabilidade do CONTRATANTE, uma vez que o mesmo é o único responsável 
pelo controle do sistema administrativo do sistema por meio de senha, assim como 
consta na cláusula quinta. O CONTRATADO não se responsabiliza pelos dados 
inseridos, alterados e/ou excluídos pelo CONTRATANTE ou terceiros. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA HOSPEDAGEM 
A hospedagem das páginas que comporão o “site” cujo domínio já esta registrada pelo 
CONTRATANTE perante o órgão competente como 
http://www.camaranovaolimpia.mt.gov.br/, tendo o serviço básico prestado nas 
seguintes características: 
I - Número de Caixas Postais POP3: Quantidade Ilimitada/ Espaço DE ACORDO COM 
PROJETO. 
II - Limite de ESPAÇO: DE ACORDO COM O PROJETO 
III - Limite de TRANSFERÊNCIA mensal: DE ACORDO COM O PROJETO 
Parágrafo primeiro. Os espaços acima descritos, correspondem aos espaços 
disponibilizados inicialmente, podendo ser alterados e adequados conforme as 
necessidades da Câmara Municipal, sem acréscimo nos valores já descritos  neste 
instrumento, limitando-se a 5(Cinco) Gigas de Espaço em Disco e ilimitada para taxa 
de transferência. 
Parágrafo segundo. Compreende a hospedagem das páginas que compõem o “site” 
de endereço constante do preâmbulo com as seguintes características:  
I - sistema administrativo;  
II - limite de ESPAÇO e TRANSFERÊNCIA mensal previstos no preâmbulo;  
III - número de CAIXAS POSTAIS POP3 previsto no preâmbulo,  
IV - apelidos e redirecionamentos de e-mail, webmail, páginas seguras, utilizando o 
protocolo SSL;  
V - backup diário das bases de dados SQL e semanal para os demais arquivos;  
VI - relatório de visitas;  
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VII - habilitação para execução de programas CGI em linguagem PERL; PHP3.  
VIII - 0/4 e banco de dados MySQL para usuários de hospedagem em Linux.  
IX - O “site” poderá conter livremente arquivos no formato Flash player e HTML5 para 
streaming on-demanda via http. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATANTE 
Poderá contratar, no todo ou em parte, serviços opcionais complementares e sistemas 
diferenciados mencionados no preâmbulo do presente, no momento da celebração, ou 
posteriormente por solicitação escrita, que serão cobrados no primeiro pagamento 
vencível após a solicitação dessa contratação complementar, passando a fazer parte 
integrante do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I - Pagar pontualmente o preço, conforme cláusula terceira. 
II - Informar à CONTRATADA qualquer alteração dos dados mencionados no 
preâmbulo do presente, sob pena de em não o fazendo, considerarem-se válidos 
todos os avisos e notificações enviadas para os endereços constantes do presente 
contrato. 
III - Não veicular por meio do seu “site” material pornográfico, pedofílico, racista ou que 
demonstre qualquer outro tipo de preconceito de raça, cor, ou qualquer outro material 
que afronte a moral, os bons costumes e/ou a legislação em vigor. 
IV - Prestar informações verdadeiras acerca do “site” a ser hospedado em razão do 
presente contrato e seu domínio. 
V - Não realizar publicidade não solicitada (mala direta) via e-mail (SPAM). 
VI - Responder regressivamente à CONTRATADA em caso de condenação judicial ou 
administrativa desta em função do conteúdo do material veiculado pelo seu “site”, 
incluindo custas e honorários de advogado. 
VII - Fornecer informações corretas para o uso do DNS da CONTRATADA no órgão 
competente. 
VIII - Registrar o domínio a ser hospedado perante o órgão competente, arcando com 
todas as taxas e emolumentos devidos aos órgãos competentes para o registro. 
IX - Não utilizar programas que por qualquer razão prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar o funcionamento do servidor. 
X - Não armazenar no espaço disponibilizado, conteúdo de que qualquer forma 
prejudique o funcionamento do servidor. 
XI - O prejuízo ao funcionamento do servidor refere-se às especificações técnicas do 
servidor da CONTRATADA, cabendo a esta a identificação da ocorrência do mesmo. 
XII - Enviar fotos, imagens e a logomarca a ser utilizada 
XIII - Enviar textos descritivos, como história, serviços, etc. 
XIV Enviar todos os conteúdos que acharem necessários, em disquete 3 ½ e ou CD. 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
CNPJ: 24.733.537/0001-29 

 
 
 
 
 
 

Rua Amazonas, 512, Centro, Nova Olímpia–MT, CEP: 78.370-000 - Fone: (65) 3332 1115 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br  -  camara@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

ouvidoria@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

CD’r. 
XV - Alimentar o site de notícias, matérias e fotos, e ainda sendo de sua 
responsabilidade os conteúdos do referido site. 
XVI – não fornecer dados falsos através do formulário  de solicitação de serviços; nem 
tentar quebrar senhas  ou invadir site alheios a partir do servidor da CONTRATADA e 
nem tentar operar IRC ou bots de IRC nesse servidor. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
I - Fornecer a configuração e DNS apta para possibilitar o registro de domínio da 
CONTRATANTE perante o órgão competente. 
II - Fornecer suporte técnico à CONTRATANTE consistente de informações de 
configuração para publicação das páginas, leitura e envio de e-mails e acesso a outros 
serviços, sem incluir suporte e uso de programas específicos, focando excluídos, 
dentre outros, suporte a determinados programas de elaboração de páginas, FTP ou 
de e-mail, por exemplo. 
III - O suporte será prestado em horário comercial das 08:00 horas às 12:00 horas e 
das 14:00 às 18:00 horas via “e-mail”, nos telefones e “e-mail” constantes no “site” da 
CONTRATADA http://www.qosinfo.com.br/, e que serão remetidos  à CONTRATANTE  
após a contratação, onde a CONTRATANTE  deverá respeitar a ordem de 
CRONOGRAMA da CONTRATADA, sendo que a CONTRATADA não cobrará 
nenhum valor da CONTRATANTE a título de diária, deslocamento ou estadia para os 
atendimentos que se fizerem necessárias. 
IV - Em casos de urgência relativos ao “site” ou e-mails” instalados e já em atividade, 
cujo funcionamento seja interrompido (saiam do ar), serão prestados suporte por meio 
de chamada via “celular” fora do horário comercial. Não serão respondidas mensagens 
via “celular” relativas à instalação de novos programas e perda de senha. 
V - Informar a CONTRATANTE com antecedência sobre as interrupções necessárias 
para ajustes ou manutenção. 
VI - A interrupção necessária para manutenção será realizada num período em que 
fizer necessário para as devidas correções e ajustes técnicos. 
VII - Informar à CONTRATANTE sobre eventual prejuízo causado ao servidor por seus 
programas e/ou conteúdo armazenado. 
VIII - Manter o “site” hospedado no ar durante o maior tempo possível. 
IX - Caso ocorra a interrupção do site por mais de 72 horas a empresa CONTRATADA 
dará os descontos a CONTRATANTE que receberá a fatura de pagamento seguinte 
com os devidos e proporcionais descontos. 
X - Manter regularidade com as obrigações da seguridade social INSS e do FGTS. 
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XI - A CONTRATADA não concederá o abono de cobrança em caso de: 
a - Falha na conexão (“LINK”) fornecida pela EMBRATEL ou por empresa que a 
substitua na prestação do serviço, sem culpa da CONTRATADA; 
b - Falhas de operação do “site” de responsabilidade da CONTRATANTE. 
XII - Excluem-se da garantia às interrupções necessárias para ajustes técnicos ou 
manutenção. 
XIII - Elaboração do projeto gráfico e fluxo de informações; 
XIV - Programação das páginas em H.T.M.L e P.H.P  e banco de dados. 
XV - Entregar o site em condições de uso e navegabilidade, se necessário, efetuar 
ajustes e aperfeiçoamento de visual e de programação. 
XVI - Enviar mensalmente um relatório de acessos do website, juntamente com os 
boletos, notas fiscais e ou recibos de cobrança. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
I - A CONTRATANTE assume a total responsabilidade pelas informações prestadas 
relativas ao domínio e seu registro do “site” a ser hospedado. 
II - A CONTRATANTE assume total e exclusiva responsabilidade pelo conteúdo do 
“site” hospedado. 
III - A CONTRATADA responsabiliza-se pela validade da configuração de DNS 
fornecida. 
IV - A CONTRATANTE é responsável por descarregar e/ou enviar qualquer programa 
e/ou arquivo via Internet, estando ciente do risco de contaminação por vírus existente 
na operação.  
V - Cabe à CONTRATANTE averiguar a procedência do programa/arquivo e decidir 
por efetuar ou não descarregamento/envio por sua conta e risco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DO SERVIDOR 
COMPARTILHADO  
Uma vez que o servidor a ser utilizado para a hospedagem do “site” será 
compartilhado, para garantir o bom funcionamento do servidor impedindo que 
problemas advindos de outros “sites” instalados no mesmo servidor prejudiquem a 
CONTRATANTE e os demais usuários, fica autorizada a CONTRATADA a: 
I - Alterar a configuração do servidor quando necessário ao seu bom funcionamento e; 
II - Habilitar ou desabilitar comandos que comprometem o bom funcionamento do 
servidor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALERTA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO 
PROGRAMA ANTIVÍRUS 
A CONTRATADA não é responsável por qualquer dano proveniente da decisão da 
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CONTRATANTE de descarregar e/ou enviar programas e arquivos via Internet que 
possam estar contaminados por qualquer tipo de vírus eletrônico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
Este contrato terá o período de vigência da data da assinatura até 31 de dezembro de 
2018. Não havendo interesse de ambas as partes para a continuidade do mesmo, fica 
desde já AUTORIZADA pela CONTRATANTE a retirada e suspensão do site da 
internet, pela CONTRATADA sem custos e ônus para ambos, fornecendo backup de 
todos os dados da CONTRATANTE armazenados no site.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO 
A rescisão do presente contrato será de acordo com o estabelecido nos artigos. 78 e 
79 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/1993. 
As partes poderão rescindir o presente contrato a qualquer tempo, desde que 
informada à outra parte do escrito, inclusive por meio de fax ou “e-mail”, com uma 
antecedência mínima de 30 (Trinta) dias em relação à interrupção do serviço, 
rescindindo-se de pleno direito o presente contrato pelo simples transcurso do prazo. 
É causa de rescisão de pleno direito do presente, independentemente de notificação, o 
não cumprimento por qualquer das partes das obrigações assumidas. Os dias de 
suspensão dos serviços serão descontados da cobrança padrão subseqüente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS SERVIÇOS QUE NÃO FAZEM PARTE DESTE 
CONTRATO  
Serviços que não estão incluídos no valor da mensalidade são: elaboração e 
construção de banco de dados extras, produção de fotos e vídeos, configuração de 
estação de usuário na internet, problemas apresentados nos equipamentos de 
comunicação, tais como modem e cabos de redes, vírus no equipamento, software 
defeituosos, mal instalados ou configurados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CANCELAMENTO 
Em caso de cancelamento ou cessação do serviço principal de hospedagem por 
qualquer motivo, cancelar-se-ão, imediatamente, todos os demais serviços adicionais, 
opcionais e complementares por ventura contratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DISPENSA DA LICITAÇÃO 
Em face do valor do serviço contratado não exceder 10% [dez] do limite previsto na 
alínea a, do inciso II do artigo 23, fica dispensada a licitação, com fundamento no art. 
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24, II da Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 
Aplica-se a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores ao presente contrato, e em 
especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
Aplicam-se  todas   as   disposições   da   Lei   das   Licitações   cabíveis   ao   
presente  contrato, fixando-se  competente  o  Foro  da Comarca  de Barra do Bugres,   
por   força  da  disposição  do Art.   55,   §  2º,   da  Lei   nº 8.666,   de   21   de   junho   
de   1993   e,   alterações   posteriores,   para   dirimir   questões   advindas   da   
presente   relação jurídica 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo assinadas. 
 

Nova Olímpia/MT, 12 de março de 2018. 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
CONTRATANTE 

 
 

______________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
RG. Nº. xxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF. Nº. xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
RG. Nº. xxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF. Nº. xxxxxxxxxxxxxxx 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 
 
1. JUSTIFICATIVA 
1.1. A contratação de empresa para serviços de desenvolvimento, manutenção, 
hospedagem, suporte técnico e locação de sistema administrador do website se faz 
necessária para a publicidade dos trabalhos da entidade e do vereador através de uma 
um sítio na rede mundial de computadores.  
 
2. METODOLOGIA DA LICITAÇÃO 
2.1. A licitação será realizada por meio de processo denominado DISPENSA DE 
LICITAÇÃO por meio de apresentação de propostas comerciais, que observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições Lei Federal nº 8.666, de 23 
de junho de 1993 e suas alterações, baseada no art. 24, Inciso II e demais legislação 
pertinente. 
 
3. DO OBJETO 
3.1. Contratação de empresa para a assessoria contábil com suporte técnico em 
geração, acesso, armazenamento de informações contábeis da Câmara Municipal de 
Nova Olímpia e sua transmissão de informações via sistema de informática.  
Parágrafo único: O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições 
aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto da presente dispensa de 
licitação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme art. 
65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
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4. DOS SERVIÇOS 
4.1. Desenvolvimento, manutenção, hospedagem, suporte técnico e locação de 
sistema administrador do website se faz necessária para a publicidade dos trabalhos 
da entidade e do vereador através de uma um sítio na rede mundial de computadores.  
 
5. DO VALOR ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS 
5.1. Valor global estimado para a realização dos serviços é de R$ 6.732,00 (seis mil 
setecentos e trinta e dois reais) a serem pagos mensalmente em 09 (nove) parcelas de 
R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais). 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1. Compete a contratada: 
a) Cumprir todas as exigências elencadas no item 4 deste Termo de Referência. 
b) Encaminhar os arquivos da administração solicitados por outras instituições e 
aquelas de auditoria ou fiscalização de gestão em pelo mesmo 10 (dez) dias 
antecipados, no caso de houver prazo limite para remessa. 
c) Responsabilizar-se por todas as despesas em sua totalidade, e ainda com os 
tributos fiscais, trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente ou 
indiretamente sobre os serviços objeto desta licitação. 
d) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 
empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 
atividades. 
e) Usar mão de obra qualificada/capacitada que assegurem a execução integral dos 
serviços, dentro do prazo pactuado, com qualidade que os serviços exigem. 
f) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, bem assim pelos danos decorrentes da realização dos mesmos. 
g) Executar integralmente o objeto licitado, sendo vedada sua transferência a terceiros 
sem prévia concordância da CONTRATANTE por escrito. 
6.2. Compete a Contratante: 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o valor pactuado estabelecido no 
item 5, bem como efetuar as devidas retenções, quando necessárias, conforme as leis 
vigentes. 
b) Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas, bem como de irregularidades ou condutas inadequadas ou incompatíveis, 
não eximindo a Contratada de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução 
dos serviços. 
c) Proporcionar à Contratada as condições necessárias ao desempenho regular dos 
serviços. 
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d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço prestado em desacordo com este Termo. 
 
7. HORÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. O serviço deverá ser em horário comercial, das 7h às 13h podendo ser em outro 
horário com autorização expresso da autoridade superior. 
 
 
KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da CPL 
 
 


