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CONTRATO Nº 047/2013 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
IÚNA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA A. R. DA 
SILVA JUNIOR - ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 
EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 
 

  Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 
IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 
27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, 
Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. Rogério Cruz Silva, Prefeito Municipal, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador do CPF n.º 221.210.306-97 e RG n.º M-384687-SSP/MG, 
residente e domiciliado à Avenida Ademar Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila Nova, neste 
Município e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 
79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eder 
Batista de Melo, enfermeiro, brasileiro, solteiro, portador do CPF n.º 096.042.577-22 e RG 
n.º 1.717.003 - SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Elisa B. Fonseca, nº 45, bairro Nossa 
Senhora da Penha, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 
a firma A. R. DA SILVA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.054.039/0001 - 33, com 
sede na Rua Fidelis Antonio, nº 42, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada por seu sócio, 
o Sr. Alcino Ribeiro da Silva Junior, brasileiro, Divorciado, empresário, portador do CPF n.º 
027.608.627-98 e RG n.º 1.261.554-SSP/ES, residente e domiciliado neste município, 
doravante denominado(a) CONTRATADO(A),  resolvem assinar o presente Contrato que se 
regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa para Construção e 
Gerenciamento de Site, conforme normas e especificações do processo licitatório nº 
005/2013 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço unitário. 
 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 78.360,00 (setenta e oito mil, e trezentos e 
sessenta reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

mailto:contratospmiunaes@yahoo.com.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 

PROCESSO Nº 1240/2013; CONTRATO Nº 047/2013 

 

Rua Des. Epaminondas do Amaral, 58, centro, Iúna/ES  - Cep: 29.390-000 
Tel: (28) 3545-1615 Email: contratospmiunaes@yahoo.com.br 

2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.2.2. Deverá ser apresentado relatório detalhado das atividades realizadas  juntamente com 
a nota fiscal. 
2.2.3. Deverá ser apresentado mensalmente a comprovação de recolhimento dos encargos 
sociais dos funcionários vinculados à execução do contrato (INSS e FGTS) como condição 
para a realização do pagamento. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente contraprestação de 
serviços. 
2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado, ou na Tesouraria da Prefeitura, e serão contados da data de 
certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 
(duas) vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos 
mesmos. 
2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante do 
Contratante, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. O agente fiscalizador do contratante será o Sr Carlos Roberto 
Filgueiras, matrícula nº 305051, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal 
de Gestão. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e 
hora devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
020001.0412200022.007.33903900000 – Ficha 006, 030001.0206100032.008.33903900000 
– Ficha 016, 040001.0412200022.010.33903900000 – Ficha 023, 
050001.0412200022.016.33903900000 – Ficha 046, 050001.0412200022.017.33903900000 
– Ficha 052, 060001.2012200022.020.33903900000 – Ficha 072, 
060001.2012200022.021.33903900000 – Ficha 076, 060001.2060600052.032.33903900000 
– Ficha 114, 070001.1212200022.034.33903900000 – Ficha 126, 
070001.1236500072.037.33903900000 – Ficha 144, 070002.1236100082.043.33903900000 
– Ficha 158, 070002.1236500072.048.33903900000 – Ficha 166, 
070003.1236400132.053.33903900000 – Ficha 184, 080001.1512200022.065.33903900000 
– Ficha 192, 080001.1545200152.066.33903900000 – Ficha 203, 
080001.1545200152.067.33903900000 – Ficha 208, 080001.1545200152.072.33903900000 
– Ficha 213, 080001.1545200172.073.33903900000 – Ficha 218, 
080001.1545200202.068.33903900000 – Ficha 223, 080001.2575200192.070.33903900000 
– Ficha 226, 090001.2678200212.075.33903900000 – Ficha 236, 
090001.2678200212.075.33903900000 – Ficha 242, 090001.2678200212.111.33903900000 
– Ficha 246, 110001.0812200022.093.33903900000 – Ficha 253, 
110001.0812200022.094.33903900000 – Ficha 259, 110002.0824300292.101.33903900000 
– Ficha 268, 110002.0824400282.102.33903900000 – Ficha 273, 
110002.0824400292.098.33903900000 – Ficha 301, 120001.2712200022.055.33903900000 
– Ficha 315, 120002.1339200022.058.33903900000 – Ficha 327, 
120002.1339200142.059.33903900000 – Ficha 330, 120002.1339200142.061.33903900000 
– Ficha 334, 120002.1339200142.062.33903900000 – Ficha 338, 
120002.1339200142.063.33903900000 – Ficha 341, 120002.1339200142.123.33903900000 
– Ficha 344, 130001.0412400022.145.33903900000 – Ficha 355, 
100001.1012200232.076.33903900000 – Ficha 007, 100002.1024300232.133.33903900000 
– Ficha 015, 100002.1030100222.077.33903900000 – Ficha 019, 
100002.1030100232.078.33903900000 – Ficha 028, 100002.1030100232.080.33903900000 
– Ficha 034, 100002.1030100232.081.33903900000 – Ficha 040, 
100002.1030100232.083.33903900000 – Ficha 042, 100002.1030100232.128.33903900000 
– Ficha 052, 100002.1030100232.132.33903900000 – Ficha 057, 
100002.1030100232.134.33903900000 – Ficha 061, 100002.1030100232.135.44905100000 
– Ficha 067, 100002.1030100232.137.33903900000 – Ficha 077, 
100002.1030100232.138.33903900000 – Ficha 083, 100002.1030100252.139.33903900000 
– Ficha 090, 100004.1030400252.086.33903900000 – Ficha 097, 
100004.1030500232.087.33903900000 – Ficha 104, desde já autorizado o empenho pelo 
Ordenador de Despesa. 
 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. O local, prazo e condições de execução do objeto será conforme informado no anexo B 
deste termo. 
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5.2. O recebimento do serviços, será feito por Servidor da Prefeitura, condicionando a 
conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final, obrigando a contratada a 
reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da 
aquisição em que se verificarem defeitos ou incorreções nos serviços impugnados. 
5.3. Por ocasião da entrega/execução, caso seja detectado que os serviços não atendam às 
especificações técnicas do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente 
ou em parte, obrigando a contratada a providenciar a substituição do serviço. 
5.4. O contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados a partir do dia da publicação resumida 
de seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a 
Lei 8.666/93. 
5.5. Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser justificada por escrito e aprovada pela 
autoridade competente. 
 
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 
serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública Municipal, seus servidores ou terceiros: 
I – impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema de 
registro cadastral por até cinco anos; 
II - Multa de: 
a) 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato por dia corrido de atraso no 
cumprimento do tópico 3.8.1, subtópico 1, do anexo I – A, limitado a quinze dias, após o que 
o contrato será rescindido, sem prejuízo da cominação de outras penalidades; 
b) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor global do contrato por dia corrido de 
atraso no cumprimento do tópico 3.8.1, subtópicos 2, 3 e 4, do anexo I – A, limitado a 15% 
(quinze por cento); 
c) R$20,00 (vinte reais) por hora, limitado a R$2.000,00 (dois mil reais) pelo atraso no 
cumprimento dos tópicos 3.1.3 e 3.1.5. 
III – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes arrematados pelo 
contratado, devido nas situações em que o atraso no fornecimento/serviço frustar o 
propósito da autorização de fornecimento/serviço (inadimplemento absoluto), bem como 
por qualquer outro evento de infração contratual decorrente de irregularidades na execução 
da contratação ou violação aos deveres pactuados; 
IV - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor do contrato, limitado a 15% (quinze 
por cento), pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato.  
6.1.1. Os limites das multas referidas nos incisos II, III e IV devem ser observados 
pontualmente, a cada episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual 
aplicação, em momento anterior, da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta 
a incidência da multa para novas infrações. 
6.1.2. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à 
Prefeitura. 
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6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam, em tese, ensejar a 
aplicação de sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de 
cinco dias úteis, contados do recebimento da respectiva intimação. 
6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente 
decidirá motivadamente pela aplicação ou não de penalidade. 
 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 
78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se 
for o caso. 

 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 
instrumento; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação 
que procedeu ao contrato; 
b) Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando 
ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros 
não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
f) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 
g) Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento dos objetos, na forma da 
legislação em vigor, discriminados na Cláusula Primeira. 
 
 
09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 
pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições 
deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
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10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 
II – Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.1.2. Por acordo entre as partes: 
I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
II – Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, sem a correspondente execução dos serviços; 
III – O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
IV – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 
Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
 
 
11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer 
outra relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a 
ocorrer durante o período do Contrato. 
11.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a 
despesa por conta do contratante. 
11.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas 
disposições vinculam ambas as partes. 
 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
contestações oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios 
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administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

I – Anexo A – Preços contratados; 
II – Anexo B – Condições de execução dos serviços; 
 
 
Iúna - ES, 09 de Maio de 2013. 
 
 
CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Iúna                                              
Rogério Cruz Silva - Prefeito Municipal           
 
 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
Eder Batista de Melo - Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 
CONTRATADO 
A. R. Da Silva Junior – Me 
Alcino Ribeiro da Silva Junior 
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ANEXO B 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
1 – Descrição dos lotes: 
 
Lote único: Portal Web 
 
 
2 – Condições de execução:  
 
2.1.  Hospedar e efetuar a Manutenção Preventiva e Corretiva no Portal Oficial da Prefeitura 
Municipal de Iúna;  
 
2.1.1.  Este serviço compreenderá a manutenção evolutiva e corretiva no banco de dados e 
em todos os códigos-fonte do Portal, desenvolvido em linguagem de computador atualizada 
para Prefeitura Municipal de Iúna;  
 
2.1.2.  A manutenção do Portal visa garantir a atualização constante dos serviços web, 
proporcionando o aumento da transparência das ações do Executivo de Iúna;  
 
2.1.3.  O atendimento e encaminhamento da solução para as solicitações da manutenção 
evolutiva pela Prefeitura Municipal deverão ser iniciados em até 01 (uma) hora da 
ocorrência. O prazo para a conclusão não poderá exceder a 24 horas;  
 
2.1.4.  O Portal da Prefeitura na internet não poderá  ficar fora do ar por período superior a 
24 (vinte e quatro) horas, salvo prévio agendamento de manutenção pela contratada, sendo 
que a solução do problema não poderá ser prorrogada por mais 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas ou em períodos alternados;  
 
2.1.5.  A contratada deverá disponibilizar para todos os usuários do gerenciador 
administrativo do Portal um sistema online que permita o pedido de serviços, soluções de 
problemas, alterações diversas, entre outras que se fizerem necessárias. Caso não haja 
atendimento online, a contratada deverá disponibilizar formulário dentro do gerenciador 
administrativo do Portal para os usuários, permitindo que o pedido de serviço, soluções de 
problemas, alterações diversas, entre outras, sejam respondidas em um prazo máximo de 4 
(quatro) horas. Tanto o serviço de atendimento online, quanto o formulário dentro do 
gerenciador administrativo deverá emitir relatório impresso ou enviado através de e-mail do 
usuário para comprovação do atendimento;  
 
2.1.6.  A contratada deverá disponibilizar 1 (um) funcionário para atuar em horário integral 
na sede da Prefeitura para acompanhamento das informações inseridas na área pública e 
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corporativa do Portal. Os equipamentos necessários para realização dos serviços deste 
funcionário será por conta da contratada;  
 
2.1.7.  A contratada deverá efetuar treinamento teórico e prático utilizando recursos 
audiovisuais para manipulação dos sistemas com simulação das diversas rotinas;  
 
2.1.8.  O portal deverá  possuir tecnologia que permita transmissão de vídeo sem limite de 
duração de tempo, ao vivo na internet;  
  
2.2.  Requisitos Técnicos Básicos:  
 
2.2.1.  A contratada deverá manter os requisitos técnicos especificados abaixo, durante a 
prestação do serviço:  
 
2.2.1.1.  Manter a estrutura de navegação ergonômica e intuitiva;  
 
2.2.1.2.  Manter o tempo de resposta confortável e aceitável;  
 
2.2.1.3.  Manter estrutura flexível a mudanças de layout;   
 
2.2.1.4.  O sistema de gerenciamento de conteúdo deverá prover saída em RSS;   
 
2.2.1.5.  O sistema de gerenciamento de banco de dados deverá permitir acesso remoto 
para consultas diretamente ao banco de dados;  
 
2.2.1.6.  Utilizar HTML e CSS compatíveis com os padrões web que permitam leitura a partir 
de qualquer navegador e plataforma;  
 
2.2.1.7.  Aplicar testes sistemáticos;   
 
2.2.1.8.  Realizar análises sistemáticas para identificar problemas e não-conformidades;   
 
2.2.1.9.  Realizar análise permanente de mercado, visando inovações;  
  
2.3.  Serviço de envio de E-mail Marketing:  
 
2.3.1.  Fornecer o serviço de envio de e-mail como estratégias de relacionamento que 
permita segmentar, personalizar e mensurar os retornos com muita facilidade e precisão;  
 
2.3.2.  A contratada deverá fornecer o serviço de envio para 50.000 e-mails por mês 
acumuláveis para os meses seguintes;  
  
2.4.  Serviço de envio de SMS Marketing:  
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2.4.1.  Serviço de Mensagens Curtas (Short Message Service), que utiliza o celular como 
canal de comunicação;  
 
3.4.2.  O serviço deverá levar o conteúdo objetivo, de forma rápida;  
 
2.4.3.  O envio dos SMS é feito através de um sistema automatizado, garantindo a  rapidez e 
eficiência do serviço;  
 
2.4.4.  A contratada deverá fornecer o serviço de envio de 50.000 SMSs por mês acumuláveis 
para os meses seguintes;  
 
2.5.  Sistema de atendimento ao público:  
 
2.5.1.  O Portal deverá disponibilizar de sistema que possibilite o cadastro de pessoas 
atendidas pelo Gabinete do Prefeito;  
 
2.5.2.  O sistema deverá informar o status do atendimento prestado, possibilitando assim a 
geração de relatórios;  
 
2.5.3.  As informações cadastradas nesse sistema não poderão ser disponibilizadas na área  
pública;  
 
2.5.4.  O sistema visa garantir que a solicitação do cidadão  seja  atendida pelo Gabinete do 
Prefeito, caso contrário, o sistema informará o contato do cidadão para posterior 
comunicação sobre o seu atendimento;  
 
2.6.  Vínculo com rede social:  
 
2.6.1.  A contratada deverá gerenciar a página e o perfil da Prefeitura Municipal de Iúna no 
facebook;  
 
2.6.2.  A contratada deverá gerenciar o canal da Prefeitura Municipal de Iúna no youtube;  
 
2.6.3.  A contratada deverá gerenciar a conta da Prefeitura Municipal de Iúna no twitter;  
 
2.6.4.  Todas as notícias, páginas, vídeos, enquetes e imagens deverão possuir a opção curtir, 
gostar, compartilhar, comentar, de acordo com o disponível nas redes sociais dos itens 
"2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3";  
  
2.7.  Apresentação do Portal para fins de Assinatura do Contrato:  
 
2.7.1.  A área corporativa, deverá ser apresentada ao representante da Prefeitura em até 5 
(cinco) dias úteis após a celebração do contrato; 
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2.7.2.  A contratada deverá apresentar em até 20 (vinte) dias úteis, após a contratação, 
projeto de layout das páginas que representam a área pública para aprovação prévia:  
 
2.7.2.1.  Página principal; 
  
2.7.2.2.  Página individual de cada Secretaria;  
 
2.7.2.3.  Página padrão de notícias;  
 
2.7.2.4.  Página padrão de vídeos;  
 
2.7.2.5.  Página padrão de enquetes;  
 
2.7.2.6.  Página padrão de "Fale com a Prefeitura";  
 
2.7.2.7.  Página padrão de imagens; 
  
2.7.2.8.  Página padrão de Slideshow;  
 
2.7.2.9.  Página padrão "Sobre o Município" (história, localização, símbolos, turismo, dados 
em geral);  
 
2.7.2.10.  Página padrão de Licitações;  
  
2.8.  Cronograma de Execução:  
 
2.8.1.  Métodos e procedimentos que serão utilizados na implementação do Portal: 
 

Item Método Prazo 

1 Apresentação da área corporativa Primeiros 05 (cinco) dias úteis após a 
celebração do contrato (item 3.9.2 
deste); 

2 Apresentação do projeto de layout 
das página da área pública 

Até 20 (vinte) dias úteis após a 
contratação (item 3.7.2 deste); 

3 Implantação do Portal; Até 30 (trinta) dias úteis após a 
aprovação do layout do Portal; 

4 Treinamento dos usuários: 
Treinamento teórico e prático 
utilizando recursos audiovisuais para 
manipulação dos sistemas com 
simulação das diversas rotinas; 

Até 15 (quinze) dias úteis após 
implantação do portal (item 3.1.7 
deste); 

5 Implantação  assistida: 
Acompanhamento de todas as rotinas 
iniciais (cada quesito exigido no 

Durante toda a implantação do 
Portal; 
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Portal) ao lado dos usuários;  
6 Suporte presente: Manutenção de 

funcionário nas dependências da 
Prefeitura para prover 
esclarecimentos acerca de dúvidas 
existentes sobre a operacionalização 
do Portal;  

Toda a vigência do contrato.  
 

7 Suporte à distância: Atendimento no 
formato help on-line, comunicação 
por webchats, conexões remotas e 
troca de arquivos ou formulários off-
line. 

Toda a vigência do contrato. 
 

 
2.9.  Especificação Técnica do Portal, o Portal deverá comportar a Área Pública e a Área 
Corporativa, conforme descrito abaixo: 
  
2.9.1.  ÁREA PÚBLICA, acessada pelos usuários anônimos da Internet pública, onde estará 
disponível o conteúdo publicado pela Prefeitura Municipal de Iúna, sendo: 
  
2.9.1.1.  A contratada deverá desenvolver subdomínios do domínio principal "iuna.es.gov.br" 
com layouts e informações independentes desse domínio principal com suas características 
próprias (secretarias, setores, serviços, etc). 
  
2.9.1.1.1.  Os subdomínios poderão possuir estrutura independente do domínio principal, 
mediante solicitação da Prefeitura Municipal;  
  
2.9.1.1.2.  O Portal deverá utilizar endereços mais intuitivos para facilitar a indexação nos 
mecanismos de busca, utilizando URLs amigáveis, pois, torna-se mais fácil de analisar as 
métricas vindas de uma determinada página do Portal, assim diminuindo consideravelmente 
a porcentagem de erros na análise. Ex: “http://www.iuna.es.gov.br/contato”. Para os 
mecanismos de URLs amigáveis, a interpretação de um “/contato” é muito mais relevante do 
que “/?mntrId=209149&tl=1.4.19” que não possui nenhum vínculo com o conteúdo 
apresentado;  
 
2.9.1.2.  Técnicas de Otimização do Portal: 
   
2.9.1.2.1.  A contratada deverá implementar no código-fonte do Portal, técnicas de SEO (do 
inglês, Search Engine Optimization)  -  Otimização de Motor de Busca, vinculadas ao 
gerenciador administrativo do Portal, sendo: 
  
2.9.1.2.1.1.  Texto âncora; 
  
2.9.1.2.1.2.  Contexto dos links; 
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2.9.1.2.1.3.  Links tópicos; 
  
2.9.1.2.1.4.  Tags: alt, title, header, hierarquia das tags - h1, h2, h3, h4, h5, h6; 
 
2.9.1.2.1.5.  Palavras-chave;  
 
2.9.1.2.1.6.  Metatags:  content-type, description, abstract, keywords, robots, author, 
copyright, language, designer, generator, custodian, DC.creator.address, DC.date.created, 
DC.date.modified, DC.Identifie;  
 
2.9.1.2.2.  A contratada deverá implementar ainda nas praticas de SEO (do inglês,  Search 
Engine Optimization)  - Otimização de Motor de Busca, otimização para  Crawlers, spiders  e 
robôs;  
 
2.9.1.2.3.  A contratada deverá desenvolver o Portal utilizando o conceito de  Tableless, onde 
não poderá ser utilizado tabelas para diagramar o  layout do Portal.  O posicionamento de 
imagens e textos deverá ser dado por tags que definem uma divisão ou uma seção em um 
documento HTML. O posicionamento destas  tags  deverá ser feito a partir de definições no 
CSS (sigla para  Cascading Style Sheets)  -  Folhas de Estilos em Cascata, tendo em vista a não 
recomendação pela World Wide Web Consortium (W3C) o uso de tabelas para definir o 
layout de uma página;  
  
2.9.1.3.  Descrição das informações que deverão conter na área pública:  
 
2.9.1.3.1.  Município:  
 
2.9.1.3.1.1.  História;  
 
2.9.1.3.1.2.  Território;   
 
2.9.1.3.1.3.  Origem da População (Índios, Colonizadores, Escravos, Imigrantes);  
 
2.9.1.3.1.4.  Localização e Dados Geoeconômicos;  
 
2.9.1.3.1.5.  Símbolos do Município;  
 
2.9.1.3.1.6.  Turismo;  
  
2.9.1.3.2.  Permitir o gerenciamento das secretarias e setores da prefeitura de forma a 
cadastrar, atualizar e editar as informações.  
 
2.9.1.3.2.1.  Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Agronegócio; 
  
2.9.1.3.2.2.  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 
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2.9.1.3.2.3.  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo; 
  
2.9.1.3.2.4.  Secretaria Municipal de Educação; 
  
2.9.1.3.2.5.  Secretaria Municipal da Fazenda;  
 
2.9.1.3.2.6.  Gabinete do Prefeito;  
 
2.9.1.3.2.7.  Secretaria Municipal da Gestão;  
 
2.9.1.3.2.8.  Secretaria Municipal da Interior e Transportes;  
 
2.9.1.3.2.9.  Secretaria Municipal da Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos;  
 
2.9.1.3.2.10.  Secretaria Municipal da Saúde;  
 
2.9.1.3.2.11.  Procuradoria;  
 
2.9.1.3.2.12.  Controladoria;  
  
2.9.1.3.3.  Fale Conosco:  
 
2.9.1.3.3.1.  Formulário de contato com validação dos campos obrigatórios e e-mail;  
  
2.9.1.3.4.  Notícias, Vídeos, Enquetes, Links, Imagens, Slideshow e Newsletter:  
 
2.9.1.3.4.1.  Deverá possuir páginas independes com  layout previamente aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Iúna;  
  
2.9.1.3.5.  Calendário Geral de Eventos:  
 
2.9.1.3.5.1.  Deverá possuir página própria que  contemple o calendário global da Prefeitura 
Municipal de Iúna, comportando todas as suas secretarias e setores;  
  
2.9.1.3.6.  Licitações:  
 
2.9.1.3.6.1.  Exibição de licitações por categoria e permissão para efetuar o download do 
arquivo com preenchimento de formulário próprio;  
  
2.9.1.3.7.  Legislação:  
 
2.9.1.3.7.1.  Disponibilizar um conjunto de normas (emendas, decretos e leis) aprovado no 
município;  
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2.9.1.3.8.  Publicações:  
 
2.9.1.3.8.1.  Publicação de contratos, relatório de contas públicas e concursos. Publicar 
avisos, editais, erratas, minutas, etc;  
  
2.9.1.3.9.  Serviços para o Cidadão: 
  
2.9.1.3.9.1.  Permitir cadastrar outros serviços disponibilizados pelo município ao cidadão. 
Estes serviços serão apresentados em uma lista com a descrição e uma logo;  
 
2.9.1.3.9.2.  Certidão Negativa de Débitos:  
 
2.9.1.3.9.2.1.  Deverá ser fornecida através do site, tendo suas informações disponibilizadas 
pela Prefeitura, através de arquivo (INI, SQL, TXT ou link direto) para que o site de forma 
automatizada adicione os dados deste arquivo em sua base de dados;  
  
2.9.1.3.9.3.  Contracheque online;  
 
2.9.1.3.9.4.  IPTU online;   
 
2.9.1.3.9.5.  Outro serviço que a administração julgar necessário;  
 
2.9.1.3.10.  A prefeitura poderá solicitar à contratada a criação ou alteração de menus, 
banners, logotipos, entre outros, sempre que se julgar necessário.  
 
2.9.1.3.11.  Portal da transparência;  
 
2.9.1.3.11.1.  A prefeitura indicará quais informações deverão ser publicadas;  
 
2.9.1.3.12.  Rádio web;  
 
2.9.1.3.12.1.  Possuir  página específica  que permita a transmissão de rádio web produzida 
pela prefeitura municipal.   
  
2.9.2.  ÁREA CORPORATIVA, acessada por usuários identificados e devidamente autenticados 
pelo sistema de segurança do site. A função da área corporativa do Portal do Município de 
Iúna é estratégica e, é uma ferramenta que permite a disponibilização centralizada, 
estruturada e personalizada de informações internas e externas. Podendo ser acessado de 
qualquer lugar, em qualquer horário. O aplicativo reúne dados de todos dos usuários do 
sistema e, assim, colabora com a gestão organizacional, pois oferece um ambiente no qual 
as pessoas registram, recuperam, transformam e trocam informações, além de se 
relacionarem.  Esta ferramenta web apresenta informações para  colaboradores e gestores 
por meio de login e senha únicos. Com isso a ferramenta permite que os profissionais 
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tenham acesso de forma rápida e segura aos dados necessários para o dia a dia. Assim, 
descentraliza ações dos setores da Prefeitura e possibilita  que seus esforços sejam 
concentrados em atividades estratégicas do Poder Executivo Municipal. A área corporativa 
deverá ser composta dos seguintes itens:  
  
2.9.2.1.  Cadastro de notícias, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc).   
 
2.9.2.1.1.  Cada notícia deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.1.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.1.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, titulo, resumo);  
 
2.9.2.1.1.3.  Imagem referencial da notícia (foto);  
 
2.9.2.1.1.4.  Permitir comentários de usuários da internet pública anônimos em sistema 
próprio do Portal com aprovação do moderador, com opção de compartilhamento em redes 
sociais e exibição do total de comentários;  
 
2.9.2.1.1.5.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.1.1.6.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.1.1.7.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto;  
 
2.9.2.2.  Cadastro de vídeos, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc);  
 
2.9.2.2.1.  Cada vídeo deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.2.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.2.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, título, resumo);  
 
2.9.2.2.1.3.  Imagem referencial do vídeo;  
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2.9.2.2.1.4.  Permitir comentários de usuários da internet pública anônimos em sistema 
próprio do Portal com aprovação do moderador, com opção de compartilhamento em redes 
sociais e exibição do total de comentários;  
 
2.9.2.2.1.5.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.2.1.6.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.2.1.7.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto;  
 
2.9.2.2.1.8.  Cadastro da URL onde o vídeo está armazenado;  
 
2.9.2.3.  Cadastro de enquetes, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc);  
 
2.9.2.3.1.  Cada enquete deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.3.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.3.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, título, resumo);  
 
2.9.2.3.1.3.  Imagem referencial da enquete;  
 
2.9.2.3.1.4.  Permitir comentários de usuários da internet pública anônimos em sistema 
próprio do Portal com aprovação do moderador, com opção de compartilhamento em redes 
sociais e exibição do total de comentários;  
 
2.9.2.3.1.5.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.3.1.6.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.3.1.7.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto;  
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2.9.2.4.  Cadastro de links, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc);  
 
2.9.2.4.1.  Cada link deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.4.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.4.1.2.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.4.1.3.  Contador de cliques;  
 
2.9.2.4.1.4.  Possibilidade de formatação para sua exibição na área pública;  
 
2.9.2.5.  Cadastro de imagens, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc).   
 
2.9.2.5.1.  Cada imagem deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.5.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.5.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, titulo, resumo);  
 
2.9.2.5.1.3.  Permitir  comentários de usuários da internet pública anônimos em sistema 
próprio do Portal com aprovação do moderador, com opção de compartilhamento em redes 
sociais e exibição do total de comentários;  
 
2.9.2.5.1.4.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.5.1.5.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.5.1.6.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto; 
 
2.9.2.6.  Cadastro de Slideshow (sistema de apresentação fotográfica).  
 
2.9.2.6.1.  Cada slideshow deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.6.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
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2.9.2.6.1.2.  Permitir publicação na área pública com exibição em formato fullscreen (tela 
cheia);  
  
2.9.2.7.  Cadastro de newsletter (boletim de novidades), dividido por grupos (vídeos, 
campanhas, etc) e cidades (Iúna, Ibatiba, Irupi, etc).   
 
2.9.2.7.1.  Cada newsletter deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.7.1.1.  Ativar ou desativar;  
 
2.9.2.7.1.2.  Nome;  
 
2.9.2.7.1.3.  E-mail;  
  
2.9.2.8.  Cadastro "Fale com a Prefeitura", dividido por grupos (secretarias, setores, 
atividades, eventos, etc).  
 
2.9.2.8.1.  Cada cadastro deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.8.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.8.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, titulo, resumo);  
 
2.9.2.8.1.3.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.8.1.4.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.8.1.5.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e  plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto;  
  
2.9.2.9.  Cadastro de usuários, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc).   
 
2.9.2.9.1.  Cada usuário deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.9.1.1.  Imagem referencial do usuário (foto);  
 
2.9.2.9.1.2.  Login e senha de acesso ao gerenciador;  
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2.9.2.9.1.3.  Nome;  
 
2.9.2.9.1.4.  E-mail;  
 
2.9.2.9.1.5.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, itálico, 
sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de recuo; 
alinhamento à esquerda, central, direita e justificado  para  texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto; colar do Word 
mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir alteração 
mediante código fonte no texto;  
  
2.9.2.9.2.  Cada usuário poderá no mínimo:  
 
2.9.2.9.2.1.  Ser bloqueado pelo administrador do Portal;  
 
2.9.2.10.  Cadastro de páginas, dividido por grupos (secretarias, setores, atividades, eventos, 
etc).   
 
2.9.2.10.1.  Cada página cadastrada deverá possuir no mínimo:  
 
2.9.2.10.1.1.  URL própria não sendo permitida sua duplicidade;  
 
2.9.2.10.1.2.  Campo para otimização de SEO (sobre, keywords, título, resumo);  
 
2.9.2.10.1.3.  Imagem referencial da página (foto);  
 
2.9.2.10.1.4.  Permitir comentários de usuários da internet pública anônimos em sistema 
próprio do Portal com aprovação do moderador, com opção de compartilhamento em redes 
sociais e exibição do total de comentários;  
 
2.9.2.10.1.5.  Permitir publicação na área pública;  
 
2.9.2.10.1.6.  Exibição da quantidade de visitas;  
 
2.9.2.10.1.7.  Possuir editor de texto contendo: corretor ortográfico; texto em negrito, 
itálico, sublinhado tachado; subscrito e sobrescrito; numeração de linhas; aumento de 
recuo; alinhamento à esquerda, central, direita e justificado de texto; inserir e editar links; 
inserir e editar imagem; inserir tabelas; inserir linhas horizontais; inserir caractere especial; 
Fonte, tamanho, cor e plano de fundo do texto; impressão de texto;  
colar do Word mantendo formatação original do texto; colar texto sem formatação; permitir 
alteração mediante código fonte no texto;  
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2.9.2.10.1.8.  As páginas cadastras e com permissão de exibição na área pública deverão ser 
auto incrementáveis através do sistema administrativo pelo usuário, sem a necessidade de 
um programador intervir na sua criação;  
 
2.9.2.10.1.9.  Permitir converter página em blog através do sistema administrativo do Portal;  
  
2.9.2.11.  A área corporativa deverá possuir os seguintes mecanismos de segurança para os 
usuários que a utilizarem:  
 
2.9.2.11.1.  Permitir bloqueio individual dos cadastros citados nos itens 2.9.2.1 ao 2.9.2.10 
da área corporativa do Portal por usuário do sistema;  
 
2.9.2.11.2.  Permitir bloqueio individual dos subitens dos itens  2.9.2.1 ao  2.9.2.10  da área 
corporativa do Portal por usuário do sistema;  
 
2.9.2.11.3.  Permitir bloqueio individual de cadastro de novos registros dos itens  2.9.2.1 ao 
2.9.2.10 da área corporativa do Portal por usuário do sistema;  
 
2.9.2.11.4.  Permitir bloqueio individual de edição de registro dos itens 2.9.2.1 ao 2.9.2.10 da 
área corporativa do Portal por usuário do sistema;  
 
2.9.2.11.5.  Permitir bloqueio individual de exclusão de registro dos itens  2.9.2.1 ao  2.9.2.10  
da área corporativa do Portal por usuário do sistema;  
 
2.9.2.11.6.  Permitir que um usuário não visualize registros criados por outros usuários dos 
itens 2.9.2.1 ao 2.9.2.10 da área corporativa do Portal;  
 
 
3 – Comprovação de Prestação de Serviços:  
 
3.1.  A contratante deverá apresentar mensalmente  junto à nota fiscal de prestação de 
serviço a RES (Relatório de Execução de Serviços) que deverá conter:  
 
3.1.1.  Detalhamento dos serviços prestados com as informações qualitativas e quantitativas 
das unidades dos serviços.  
 
3.1.2.  Quantidade de informações inseridas no banco de dados do portal  em tabela de 
forma detalhada por setores e ou secretarias.  
 
3.1.3.  Tabela de serviços de assessoria a funcionários ou usuários da internet. 
 
 
4 - Informações complementares: 
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4.2. É de responsabilidade da contratante, providenciar o conteúdo das informações que 
serão exibidos no site. 
 
4.3. O site com um todo, tanto a estrutura do sistema quanto seu conteúdo, serão de 
propriedade exclusiva do Município de Iúna e em qualquer caso de encerramento do 
contrato, o contratado deverá disponibilizar ao contratante os meios de operá-lo plena e 
integralmente, seja de forma direta ou via execução indireta. 
 
4.4. O contratado deverá apresentar mensalmente a comprovação de recolhimento dos 
encargos sociais dos funcionários vinculados à execução do contrato (INSS e FGTS) como 
condição para a realização do pagamento. 
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