
 

 

 
CONTRATO 001/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COXILHA, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Fioravante Franciosi, 

n°68, inscrita no CNPJ sob nº 13.524.704/0001-05, neste ato representado por 

seu Presidente Sr. ALBERTO MANICA DE RAMOS, brasileiro, portador do 

CPF nº 360.728.500-49 e RG nº 8911725029, residente e domiciliado na Rua 

Aurelio Ramos 22, Tereza O. Pacheco, Coxilha-RS. 

CONTRATADO: PETABYTE COMPUTADORES (Daniel Juares Fernandes - 

ME), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.765.219/0001-07, com sede na Rua Saldanha Marinho, N° 68, Bairro 

Centro, Passo Fundo - RS, neste ato representado por DANIEL JUARES 

FERNANDES, brasileiro, casado, empresário, CPF n° 29919703915, RG 

nº6058883668, residente e domiciliado na Rua Carolina Vergueiro 169, Passo 

Fundo - RS. CEP 99020-010.  

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e 

acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, sujeitando-se 

principalmente às cláusulas e condições contidas na Lei Federal 8.666/93 e 

alterações posteriores:  

 

I. DO OBJETO  

O presente contrato tem como objeto os serviços de Manutenção Preventiva 

e/ou Corretiva do "SITE", Manutenção Preventiva e/ou Corretiva dos 

computadores, Hospedagem e Domínio do Site da Câmara de Vereadores de 

Coxilha. 



 

 

 

                                 II. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Com o SITE: Manter o SITE em condições de 

navegabilidade, efetuando os necessários ajustes, configurações, reparos 

visuais e sua hospedagem.  

Com os Equipamentos: manutenção corretiva e 

preventiva dos computadores (não inclui as peças), instalação manutenção e 

atualização do sistema operacional Windows, instalação e atualização de 

vacinas antivírus.  

A CONTRATADA se obriga a desenvolver o objeto deste 

contrato da maneira mais adequada e dinâmica, dando ênfase à marca e a 

qualidade dos produtos e/ou serviços da CONTRATANTE.  

 

III. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Ficará sobre responsabilidade da CONTRATANTE, a 

entrega de todo o material necessário para execução dos trabalhos de 

manutenção do SITE e dos Computadores tais como:  

Documentos, Textos descritivos, Fotos e Vídeos a serem adicionados nas 

página; 

Peças e Softwares necessários para a manutenção dos computadores.  

 

IV. DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  

A CONTRATADA através da manutenção dos serviços, 

sendo Preventivo e ou Corretivo, manterá o "SITE" em condições de 

navegabilidade e os Computadores em condições de operacionalidade, 

efetuando os necessários ajustes, configurações e reparos visuais.  

 



 

 

 

1º Somente os técnicos da CONTRATADA poderão 

executar serviços técnicos preventivos e ou corretivos, a que se refere esta 

clausula.  

2° As visitas para manutenção dos computadores deverão 

acontecer mediante chamado da CONTRATANTE e serão feitas no período 

compreendido entre 8h30min e 17 horas, de segunda a sexta- feira, com 

agendamento prévio, excetuando-se feriados municipais, estaduais e 

nacionais.  

3° As manutenções dos serviços aqui contratadas não 

incluem:  

Os serviços adicionais aos mencionados neste contrato; 

Elaboração e construção de novos bancos de dados, 

rotinas em tecnologias não descritas nesta proposta;  

Produção de foto, vídeos e documentos;  

Problemas apresentados nos equipamentos de 

comunicação, tais como modem antenas e cabos de redes;  

 

V. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

1°. Para os serviços de MANUTENÇÃO DO SITE, 

HOSPEDAGEM E DOMÍNIO, LICENÇA MENSAL INTRANET, BANCO DE 

DADOS MYSQL COM 2 GB DE ESPAÇO, a CONTRATANTE pagará a 

importância de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais) mensais.Independente 

da realização de atendimentos ou de utilização das ferramentas disponíveis.  

2°. Para os serviços de MANUTENÇÃO DOS 

COMPUTADORES, a CONTRATANTE pagará a importância de R$ 194,00 

(cento e noventa e quatro reais) mensais. Independente da realização de 

atendimentos ou chamados.  



 

 

 

O pagamento dos serviços acima descritos - será pago 

pela CONTRATANTE até o 5° quinto dia subseqüente ao mês dos serviços. 

Não estando inclusos, nestes custos os valores referentes a documentos, fotos, 

vídeos e direitos de uso de imagem que precisem ser produzidas para sua 

inserção no "Site" e também as peças para a manutenção dos computadores, 

sendo de total responsabilidade da CONTRANTE, o envio e/ou fornecimento 

das mesmas à CONTRATADA. O pagamento será mediante apresentação de 

nota fiscal.  

3º. Não sendo efetuado o pagamento dentro dos prazos 

estipulados nestas cláusulas, a CONTRATADA poderá determinar a suspensão 

dos serviços, a remoção do site da internet e, ainda aplicar a CONTRATANTE 

a multa moratória equivalente a dez por cento da quantia não paga, 

devidamente reajustada, além dos juros de mora de um por cento por mês ou 

fração.  

4°. Nos custos arrolados nesta cláusula, está incluso o 

ISS, caso, no entanto ocorra aumento da referida alíquota, ou seja, criados 

quaisquer outros impostos que venham a onerar os preços estabelecidos, este 

aumento ocorrerá por conta da CONTRATANTE.  

5°. O preço básico mencionado com o titulo de 

"Manutenção" desta cláusula, tem sua forma de pagamento mensal, será 

reajustado anualmente, ou no menor prazo permitido pela lei à data do 

faturamento pela variação do INPC, de acordo com o disposto na legislação 

vigente entre o mês base dos preços e o mês do faturamento, ou sua falta 

impedimento de sua aplicação, por outro índice que reponha o poder de 

compra da moeda.  

VI. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, na hipótese 

de inadimplência das obrigações ora assumidas, devendo a parte inocente 

notificar a parte culpada a sanar sua falha no prazo de 30 dias, após o que, a 

parte notificante, 

 



 

 

 

Poderá considerar rescindindo o contrato e postular as devidas indenizações. 

Nesse caso, a CONTRATADA deverá enviar os arquivos de cópia do banco de 

dados para CONTRATANTE. A CONTRATANTE terá direitos sobre os códigos 

da Intranet.  

VII.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá a vigência a partir de 01 de 

janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015. 

           VIII.  FORO 

Para todas as questões oriundas deste Contrato, desde 

já, fica eleito o Foro da Cidade de Passo Fundo – RS, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Coxilha, 01  de janeiro de 2015. 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COXILHA 

CNPJ 13.524.704/0001-05 

ALBERTO MANICA DE RAMOS 

CONTRATANTE 

 

 

 

PETABYTE COMPUTADORES 
CNPJ: 02.765.219/0001-07 

DANIEL JUARES FERNANDES 
CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

__________________________ 
NOME: 
CPF: 
 
_________________________________ 
NOME:  
CPF:  



 

 

 


