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CONTRATO 003/2018 

 
  

CONTRATO PARA CRIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 11ª QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A EMPRESA GUINAWEB ATELIÊ DESIGNER. 

 
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços profissionais que celebram entre si o 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 11ª REGIÃO pessoa jurídica de direito 

público inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ: 40.480.337/0001-68, com sede na:  Rua Conselheiro Mafra n.º 

758, Salas 301/302 – 3º andar – Ed. Comercial Kosmos – Centro 

CEP: 880.010-102 - Florianópolis / SC, Telefone (48) 3028-2663 - (48) 3028-2623, representado pela 

Senhor, EVARISTO CLAUDINO RIBEIRO, diretor presidente, ora denominado CONTRATANTE e a 

GUINAWEB ATELIÊ DESIGN, empresa com sede no SEPS 705/905, Bloco C, Sala 122, Edifício Mont 

Blanc, CEP 70330-700, inscrita como empresário individual, sob o número 09.129.210/0001-59, neste 

ato, representada por AGUINALDO VIEIRA DA SILVA, casado, portador do CPF/MF 619.562.101-30 e 

do RG n.º 1.206.381, expedido pela SSP/DF, residente na QE 34 Conjunto I Casa 26, Guará II, Distrito 

Federal, CEP 71065-092, ora denominado CONTRATADO, têm entre si e ajustado o presente contrato, 

e mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 
1.1 O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços relativos a criação do PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 11ª REGIÃO 
conforme determinação do TCU e da criação do administrador de conteúdo. 
 
2.1 O administrador de conteúdo deverá conter links para inserção de conteúdo no portal 
 
2.2 Características técnicas: 
a) Ferramentas de gestão de todo o conteúdo; 
b) Linguagem de desenvolvimento PHP (Hipertext Preprocesso). 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 
 

1. Escopo Sugerido 
 
 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 

– ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 
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AÇÃO DE CONTAS AO TCU 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
 

 Páginas de conteúdo: 
CRTR 
 

 
 

 
 

-SIC 
 

 
 

 
*Este escopo acima e apenas sugestivo, sujeito a adaptação e orientação do Sistema de Controle 
Interno do CONTER 
 
 
2. Serviços 

 Criação da Identidade Visual; 

 Arquitetura da Informação; 

 Tratamento de Imagens; 

 Concepção da Web design com 2 Templates: Página Inicial e Páginas Internas; 

 Animações em Macromedia Flash; 

 Pesquisa de imagens; 

 Estudo de Cores e de tipografia. 

 Criação de Link de acesso no site do regional para o Portal da Transparência 

3. Características Técnicas 

 Instalação de wordpress, Linguagem php 

 Ferramentas de Desenvolvimento: Macromedia DreamWeaver, Fireworks, Flash, FreeHand, 
Photoshop, IIlustrator e Corel Draw. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
4.1 O CONTRATADO desenvolverá o layout do portal em wordpress com administrador do mesmo 
incluindo o treinamento de um funcionário do CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA DA 11ª REGIÃO, indicado pelo CONTRATANTE, por dez dias, uma hora por dia. 
 
4.2 O CONTRATADO não se responsabilizará por todo o conteúdo do site antigo migrado para o novo 
site e as atualizações dos conteúdos. 
 
4.3 O presente contrato não contempla valores para a produção de fotos publicitárias, modelos, áudios 
e vídeos. 
 
4.4 O prazo para a conclusão do trabalho do CONTRATADO é de 15 a 30 (quinze a trinta dias), a 
contar da data de assinatura deste CONTRATO. 
Parágrafo único – Dependendo da complexidade do trabalho e da anuência das duas partes, este prazo 
poderá ser prorrogado. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO 
 
5.1 O CONTRATANTE, pelos serviços prestados, pagará o valor de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta 
Reais). Divididas em duas parcelas consecutivas com boletos bancários. A primeira, no ato de 
assinatura do contrato, a segunda parcela na entrega do portal  
 
5.2 CONTRATADO - Prestação de serviços relativos a INSTALAÇÃO DO SITE PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA.   
 
5.3 Para que o CONTRATANTE efetue o pagamento, antes, o CONTRATADO deverá fornecer Nota 
Fiscal com o valor integral do trabalho. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESILIÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
6.1 Constituem motivos para a rescisão deste contrato:  
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
b) O atraso injustificado no início do serviço e, ainda, sua paralisação sem justa causa e prévia 
comunicação ao CONTRATANTE; 
c) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de registro próprio 
efetuado pelos representantes do CONTRATANTE, especialmente designados para acompanhar e 
fiscalizar a execução do CONTRATO; 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, de alta relevância e amplo conhecimento, 
regularmente comprovado e impeditivo da execução do objeto deste contrato; 
 
6.2 A rescisão amigável poderá ocorrer a qualquer tempo, por acordo entre as partes, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE. 
 

mailto:guina@guinaweb.com.br


 

SEPS Sul EQ.705/905 - Ed.Montblanc Bl.C - Sl.122 - Asa Sul - Brasília/DF 
Cep: 70390055 - Telefax (61) 3242-9672 - guina@guinaweb.com.br 

6.3 A CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos devidamente comprovados em razão de rescisão, 
não motivados por culpa sua, tendo ainda direito ao recebimento dos valores devidos pela execução do 
contrato até a data da rescisão. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
7.1 A CONTRATADA estará sujeita, ainda, à multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação, 
pela inexecução parcial ou total, sem justa causa, das obrigações assumidas. A multa deverá ser 
descontada do último pagamento. 
 
7.2 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas ou pelo descumprimento de condições 
estabelecidas na presente Carta Convite ou em seu anexo, ou quando realizadas de modo defeituoso e 
prejudicial aos interesses do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, a licitante vencedora ficará 
sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2.1 - À licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais serão 
aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
7.2.1.1 ADVERTÊNCIA 
 
7.2.1.2 MULTA: 
 
a) por livre disposição do contratante a multa de 2% a 5% (dois a cinco por cento), sobre o valor total do 
contrato, quando o adjudicatário, injustificadamente, recusar-se a assiná-lo, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, após decorridos 15 (quinze) dias de atraso sem 
justa causa, ficando caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em lei e no Edital - SUSPENSÃO do direito de participar de licitações e de 
contratar com o CRTR 11ª Região pelo prazo de 12 (doze) meses, se dentro de 30 (trinta) dias a 
licitante for responsável pelo cancelamento total ou parcial da execução dos serviços do objeto do 
referido edital, e por maiores prazos, limitados a 24 (vinte e quatro) meses, quando a inadimplência 
acarretar graves prejuízos à Administração. 
 
7.2.2 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando a empresa, sem justa causa, não cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do CRTR 08ª 
Região, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
7.2.3 - Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato no prazo fixado, sem motivo justificado, 
caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida maiores prazos, limitados a 24 (vinte e 
quatro) meses, quando a inadimplência acarretar graves prejuízos à Administração. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 O presente contrato contempla o prazo de entrega do trabalho, que chega no máximo a 30 (trinta) 
dias, a contar da assinatura do contrato pelas partes, podendo ser prorrogado, mediante a concordância 
das partes. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA CONTRATUAL 

 
9.1 A parte que desejar rescindir este contrato sem motivação evidente durante sua vigência deverá 
comunicar essa intenção à outra, por escrito, e pagar multa contratual correspondente a 10% do valor 
do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESILIÇÃO E DA RESOLUÇÃO 
 
10.1 O não-pagamento total ou parcial pelo CONTRATANTE de qualquer dos encargos ora previstos 
ensejará na faculdade do CONTRATADO de resolver o contrato ora pactuado, e na cobrança de 
correção monetária, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) por mês aos 
valores devidos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO 
 

12.1 As partes elegem o foro da jurisdição de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem de comum acordo quanto às cláusulas e condições ora pactuadas, as partes assinam o 
presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os seus efeitos 
legais e jurídicos. 
 

 
Brasília, 21 de dezembro de 2018.  
 
  

________________________________________ 
CONTRATANTE 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 11ª REGIÃO 
Evaristo Claudino Ribeiro – Diretor Presidente 

 
 
 
 

________________________________________ 
CONTRATADO 

GUINAWEB ATELIÊ DESIGNER 
Aguinaldo Vieira da Silva – Diretor Executivo 

 
Testemunhas: 
 
 
________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
________________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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