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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 

76, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do 

Município de Estação, as partes a seguir qualificadas, de um lado o Município de Estação, 

pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, 

com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG 1035032737 – 

SSP/RS, e CPF nº 437.562.120-68, residente e domiciliado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, 

49, nesta cidade, de ora em diante denominado de Município, e de outro lado, a empresa 

SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 90.868.787/0001-09, com sede na Av. Tiradentes, 4220, Bairro Cristal na 

cidade de Erechim/RS, CEP 99702-153, representada neste ato pelo Sr. Paulo Jonas 

Zanoelo, portador do CPF nº 398.187.560-53, de ora em diante denominada  simplesmente 

Contratada, têm entre si certo e ajustado, as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO 

1. O presente contrato tem como objeto Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços na manutenção, suporte técnico e hospedagem de Website – Portal 

Municipal e servidor de Email institucional da Administração Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este contrato confere a prestação dos serviços estipulados a 

seguir: 

a) Atendimento e suporte prestado via e-mail pelo gerente responsável pela conta; 

b) Acesso ao painel administrativo personalizado através de login e senha; 

c) Acesso a manual padrão de utilização do painel administrativo; 

d) Envio periódico de email com relatório de estatísticas do website via Google 

Analytics, em formato .pdf e acesso ao painel, se solicitado; 

e) Suporte técnico prioritário através de serviços preventivos e/ou corretivos aqui 

denominados  bugs e demais erros constatados no site ou painel administrativo, 

decorrentes de atualizações de navegadores e plugins diversos e/ou erros não 

considerados de responsabilidade direta da CONTRATANTE em no máximo 24h do 

encaminhamento da solicitação pela equipe de Suporte, mantendo o site e painel 
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em condições de navegabilidade e usabilidade; 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2. O Município pagará à Contratada pela prestação dos serviços descritos na Cláusula 1º 

deste Contrato, a importância de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) mensais. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil do mês, 

subsequente ao vencido, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

3. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses, iniciando no dia 

01/07/2022. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Contratada reconhece desde já que o presente Contrato 

poderá ser rescindido antecipadamente, conforme facultam os arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

4. Das Obrigações e Responsabilidades. 

4.1. A Contratada se compromete em: 

4.1.1. Retornar solicitações de suporte pelo canal oficial de comunicação em até 24 horas 

(sobre dias úteis) após o envio por parte do Município. 

4.1.2. Respeitar o deadline (prazo de entrega) de tarefas resultantes de bugs e demais 

erros, conforme citado no parágrafo único da Clausula 1ª em até 24h (vinte e quatro 

horas) a contar do retorno de recebimento da solicitação e confirmação de abertura 

da tarefa interna pela equipe. É reservado à Contratada, no entanto, o direito de 

subdivisão de tarefas as quais julgar pertinente de acordo com a complexidade e 

metodologia de trabalho; 

4.1.3. Efetuar ajustes, reparos e configurações necessárias para manter o site e painel 

administrativo em condições de navegabilidade e usabilidade nas duas últimas 

versões dos seguintes navegadores da internet: Google Chrome, Mozilla Firefox e 

Internet Explorer. Na exigência de qualquer personalização ou ajuste solicitado pelo 

Município em navegadores ou versões não citadas acima, incidirá em análise e 

orçamento aditivo. 

4.1.4. Arcar com o ônus de encargos sociais e previdenciários, tributos e licenças 

referentes à presente contratação. 
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4.2. A Contratada não se responsabiliza por:  

4.2.1. Realizar cópias de segurança dos dados (backups) de arquivos do site. 

4.2.2. Assegurar informações e dados contidos nas plataformas de FTP e Banco de dados 

na hipótese da solicitação dos dados de acesso por parte do Município. 

4.2.3. Erros, perda de informações ou qualquer outro evento causado pela má utilização do 

site e painel administrativo por parte do Município, nem terá, qualquer 

responsabilidade, perante o Município ou a terceiros, pelos prejuízos, danos 

patrimoniais ou morais de qualquer natureza resultante do mau gerenciamento do 

site e painel administrativo; 

4.3. O Município se compromete em: 

4.3.1. Utilizar os canais oficiais de comunicação e solicitações de suporte, sendo que estas 

deverão estar sempre claras, objetivas e indicando os links onde deverão ser 

aplicadas; 

4.3.2. Respeitar o deadline (prazo de entrega) imposto pela Contratada de tarefas 

caracterizadas como Projetos de Suporte Web e que demandem orçamentos 

aditivos, variando de acordo com a complexidade e disponibilidade de recursos, e 

formalizado juntamente com o orçamento da demanda. 

4.3.3. Utilizar o seu site em conformidade com lei e regulamento local, estadual e nacional; 

4.3.4. Não utilizar o site para meios ilícitos ou que prejudique interesse de terceiros, 

respeitando a ética, a moral e os bons costumes; 

4.3.5. Utilizar uma senha forte (difícil de ser descoberta) para acesso ao painel 

administrativo e não divulgá-la para outras pessoas, sendo responsável por sua 

confidencialidade; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS ADICONAIS 

5. Os serviços listados a seguir só poderão ser realizados pela equipe da Contratada 

mediante análise e apresentação de orçamentos aditivos, caracterizando-os como Projetos 

de Suporte Web e/ou consultorias: 

a) Atualizações de conteúdos dinâmicos e estáticos no site do Município; 

b) Modificações parciais da interface do site; 

c) Criação de novas páginas e sub-páginas; 

d) Customização de recursos no painel administrativo; 

e) Alterações e desenvolvimento de novos recursos no site e/ou painel administrativo; 
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f) Criações de artes para banners estáticos ou animados; 

g) Edição de Imagens; 

h) Treinamentos de utilização de painel administrativo ou consultorias diversas in loco; 

i) Suporte quanto a problemas apresentados nos equipamentos de comunicação, tais 

como modem e cabos de redes; 

j) Suporte quanto a problemas apresentados em consequência da presença de vírus no 

equipamento; 

k) Suporte quanto a problemas apresentados em consequência de softwares defeituosos, 

mal instalados ou mal configurados; 

l) Suporte quanto a problemas apresentados pela má utilização dos recursos por parte do 

Município; 

m) Suporte quanto a problemas apresentados na hospedagem do site (quando não 

contratada junto a Contratada), devido a instabilidade da mesma, atualização de 

plataforma e/ou incompatibilidade com o painel; 

n) Suporte a problemas diversos que não estão ligados diretamente à Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS COMERCIAIS E AUTORAIS 

6. Fica estipulado que o Município terá direito ao uso comercial do trabalho resultante do 

serviço prestado pela Contratada em sua ferramenta web durante, e somente no período em 

que estiver usufruindo do Serviço de Suporte Web conforme cláusula 6ª deste documento. 

 

§ 1º - O Município, ao cancelar o Serviço de Suporte Web supracitado, concorda em se abster 

de pleitear ou reclamar, a qualquer tempo, os direitos do uso comercial do trabalho e de seu 

acesso a ferramenta web da Contratada, podendo requerer somente os arquivos resultantes 

de personalização nos formatos html e css. 

 

§ 2° - À Contratada pertencem todos os direitos do autor e os que lhe são conexos, conforme 

descrito na Lei Federal N.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS ALTERAÇÕES 

7. O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 65, seus 

incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só 

será efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte 
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integrante deste instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as 

alterações unilaterais permitidas ao Município na forma estipulada pela Lei n.º 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

8. A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte 

da Contratada, ensejará que esta pague ao Município, uma indenização relativa a 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, importância esta que será devidamente atualizada ao 

termo do efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei 

n.º  8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos 

daquele diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CIÊNCIA  

10. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e 

regras atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas 

transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PEIMEIRA – DOS RECURSOS 

11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas/RS para dirimir as dúvidas 

oriundas deste contrato. E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Estação, RS, 24 de Junho de 2022. 
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MUNICÍPIO     CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

________________________________  ________________________________ 

CPF       CPF 

 

 

 


