
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Compromisso celebrado entre o Município de Novo Xingu, pessoa Jurídica, inscrita 

no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, n° 1160, Centro, 

em Novo Xingu – RS, representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, e a empresa Dionatan Cazarotto Martins 01851892028, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Garças - D, nº 377, apto 01, Bairro Efapi, município de 

Chapecó/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 15.496.469/0001-30, neste ato representada por 

DIONATAN CAZAROTTO MARTINS e doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA. 

 
Este contrato está sendo assinado em caráter precário, a fim de atender uma 

necessidade emergencial do município, até a realização do pertinente processo licitatório 
ou de sua dispensa, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de desenvolvimento, 

integração, adequação, implantação, suporte, manutenção corretiva e evolutiva, 

disponibilização de sitio e atualização de página eletrônica na internet, para divulgação dos 

relatórios das contas públicas, de acordo, especialmente, com as Leis Complementares nº 

101/2000 e 131/2009, Leis Federais nº 10.520/2002 e 15.527/2011, além das demais 

informações de interesse da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
O valor pago pelos serviços,  objeto do presente contrato, é de R$ 665,00 (seiscentos e 

sessenta e cinco reais) mensais, com pagamento até dia 10º dia de cada mês, mediante 

apresentação da nota fiscal correspondente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATENDIMENTO 
A CONTRATADA proverá atendimento telefônico ou por mensagem eletrônica 

através do endereço suporte@studiodcm.com.br, durante o período em que viger o presente 

contrato, da seguinte forma: 

a) 8 horas por dia 5 dias por semana: destinado a atender as ocorrências ligadas a 

transmissão, recebimento e gestão de arquivos do site, tais como: incapacidade de conectar-se 

ao mesmo por falha na solução; solução não disponível para acesso, depois de confirmado que 

o computador utilizado pelo usuário acesso a internet sem restrições de firewall que possam 

limitar ou evitar o acesso ao serviço; dúvidas operacionais ou consultas técnicas visando a 

solucionar problemas relacionados ao site interativo. 

 

 



 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato é de 3 (três) meses, a contar de 02 de janeiro 

de 2017. Após esse prazo, sem que caiba qualquer reclamação, indenização, multa ou 

pagamento extra de qualquer natureza, o presente contrato estará encerrado. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 
I - DA CONTRATADA: 

a) As obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho, 

decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos ou empregados, que 

forem designados para execução dos serviços ora contratados.  

b) Fazer o acompanhamento remoto durante a fase de implementação e 

operacionalização, disponibilizando, para tanto, equipamento e pessoal técnico, 

adequados para a demanda de serviços; 

c) Manter a guarda e sigilo das informações e dados contidos nos equipamentos, desde 

que hospedados juntos a CONTRATADA; 

d) Oferecer níveis de serviços e garantias que possam assegurar o pleno funcionamento 

das soluções que compreende equipamentos, sistemas, softwares, aplicativos e 

infraestrutura; 

e) Manter recursos humanos em quantidade e qualidade suficientes para a execução e 

entrega dos serviços acordados, no prazo definido entre as partes. 

 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Fornecer os relatórios das contas públicas ou quaisquer outros dados necessários para 

a prestação de serviço pela CONTRATADA, de forma eletrônica (e-mail ou mídia 

eletrônica), obedecendo os prazos legais para divulgação; 

b) Assumir a responsabilidade pelo conteúdo dos relatórios das contas públicas e demais 

informações disponibilizadas à CONTRATADA para divulgação no sitio interativo; 

c) Fornecer, em prazo razoável e de forma adequada, todas as informações necessárias à 

execução do objetivo deste contrato. 

d) Selecionar e proteger o uso das senhas e dos códigos de acesso; 

e) Reter, em seus arquivos de informações, dados e outras matérias que possam ser 

necessários para reconstrução de qualquer mensagem perdida ou mal processada; 

f) Obter e manutenção de linhas de acesso, modens, interface digital, computadores ou 

equipamentos de processamento de dados compatíveis com os serviços da 

CONTRATADA; 

g) Introduzir corretamente as informações para o processamento; 

h) Comunicar, por escrito e em tempo hábil, à CONTRATADA a ocorrência de fato 

impeditivo à execução de qualquer atividade a seu encargo. 

i) Apresentar, por escrito, todas e quaisquer eventuais solicitações de alterações e/ou 

ampliações do objeto do presente contrato. 

 
 



CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Para fins de empenho das despesas advindas da presente contratação, serão utilizadas 

as dotações orçamentárias próprias. 

 

 CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente instrumento, que não forem administrativamente sanadas. 

 

Estando justos e contratados firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor 

e forma, diante de duas testemunhas para que produza efeitos legais. 

 

Novo Xingu/RS, 02 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 
 JAIME EDSSON MARTINI                               DIONATAN CAZAROTTO MARTINS 
         Prefeito Municipal                                      Dionatan Cazarotto Martins 01851892028 
           CONTRATANTE                                                               CONTRADADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1) ______________________________ 2) ______________________________ 

Nome:              Nome: 

CPF:          CPF: 


