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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 099/2019 

 

De acordo com a Carta Convite nº 001/2019 do dia 12/03/2019, Processo Administrativo 

143/2019 de 29/01/2019, nos moldes da Lei Federal 8.666/93, Art. 22, Inc. III. 

 

                              A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede na Av. Antônio da Costa Menezes, nº 229, criado pela Lei Estadual nº 7655, ins-

crito no CGC/MF sob o nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Presidente do Legis-

lativo Municipal, LUIZ OMAR DE SOUZA, inscrito no CPF/MF nº 316.013.970-87 Carteira de Iden-

tidade nº 5015949968, expedida pela SSP/RS, com poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgâ-

nica do Município, doravante denominado CONTRATANTE  e do outro lado a empresa DYNAMIKA 

SOLUÇÕES WEB LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.576.309/0001-52, com endereço na Rua 

Mármore, nº 344, sala 201, Bairro Igara, Cidade de Canoas/RS, CEP: 92.410.420, doravante  de-

nominado simplesmente CONTRATADO.  

 Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 

  

                CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

O objeto do presente Contrato corporifica-se na contratação de empresa prestadora de Ser-

viços Digitais para hospedagem, desenvolvimento e atualização de WEB SITE da Câmara Munici-

pal de Vereadores de Tavares, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorroga-

ção, a critério da Administração Pública, conforme descrição abaixo:   

 Serviço de desenvolvimento e Hospedagem de Web Site; 

  Estrutura básica; 

 Área dos vereadores; 

 Notícias e avisos; 

 Galeria para fotos; 

 Calendário de eventos; 

 Projetos de lei; 

 Sessões; 

 Ouvidoria e serviço de informação ao cidadão; 

 Licitações; 

 Legislação; 

 Contas públicas; 
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 Multimídia; 

 Mapa de localização; 

 Transmissão ao vivo das sessões legislativas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor global do presente contrato é de R$ 3.576,00 (três mil quinhentos e setenta e seis 

reais), fracionado em 12 meses ao valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), sendo que 

os pagamentos dos impostos ocorrerão por conta exclusiva do CONTRATADO. 

 

            CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

 O presente contrato terá vigência pelo período de 12 meses, a contar da data de sua assi-

natura, podendo, a critério da Administração Pública ser prorrogado conforme preconiza o art. 57, II 

da Lei 8.666/93. 

            CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 A despesa decorrente deste Contrato correrá por conta da seguinte rubrica: 

01- Câmara Municipal de Vereadores 

32- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

42- Serviço de Processamento de Dados 

                    

             CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

 A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá a Câmara 

Municipal de Vereadores, na pessoa do Sr Presidente ou pessoa designada por ele, que fará o 

controle dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos 

termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.              

 

                CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

  É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para 

execução do objeto deste contrato, incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fis-

cais e comerciais, resultantes de vinculo empregatício, ou de qualquer espécie de subempreitada, 

cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 
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                 CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO 

                Constituem motivos para rescisão do presente contrato: 

             I - Pelo CONTRATANTE, quando: 

             - Do não cumprimento ou do cumprimento irregular pelo CONTRATADO das cláusulas, do 

presente Contrato. 

            - Da não prestação do serviço, pelo CONTRATADO, sem justa causa ou prévia comunica-

ção a autoridade competente; 

                                      - Da superveniência de interesse público que justifique o rompimento do pactuado; 

             - Praticar o CONTRATADO, ato lesivo da honra e da boa fama do CONTRATANTE.           

                 II - Pelo CONTRATADO, quando: 

             - O CONTRATANTE não cumprir as obrigações estipuladas no mesmo, como: a falta injus-

tificada de pagamento; 

             - Praticar, o CONTRATANTE ou seus prepostos, contra ele, ato lesivo da honra e da boa 

fama; 

              - O CONTRATANTE ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo, em caso de legí-

tima defesa, própria ou de outrem. 

            CLÁUSULA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS 

  O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-

ções, a qual terá aplicabilidade também onde o mesmo for omisso.              

 

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer controvérsias decorren-

tes da execução do presente contrato.             
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Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em três vias de igual te-

or e forma que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas 

testemunhas.                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                  Tavares, 02 de maio de 2019. 

 

 

 

DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA 

CONTRATADO 

 

 

 

LUIZ OMAR DE SOUZA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

CONTRATANTE 

                               

         

Examinado e Aprovado 

Guilherme Oliveira Costa 

OAB/RS 87.415 

Procurador Jurídico do Município 

 

Testemunhas:  

 

1- Jennifer dos Santos Nunes                                                               2-Leonardo Ataídes de Souza 

CPF nº 031.020.010-50                                                                             CPF nº 031.474.920-95                                                                                                         
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