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CONTRATO Nº 024/2020 

 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A SOFTWARE E 

HOSPEDAGEM WEB 

 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SOFTWARE E HOSPEDAGEM, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA, CNPJ nº 03.918.869/0001-08, com sede na Av. Araguaia, nº 248, bairro 

Centro, na cidade de São Félix do Araguaia – MT, neste ato representada pela Prefeita 

Municipal, Senhora JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portadora do 

RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, denominada CONTRATANTE e do 

outro lado o Senhor WAGNER QUEDI ROSA, pessoa física, inscrita no RG nº 001246757 

SSP/MS e no CPF sob nº 934.832.281-87, residente na cidade de CACOAL – RO, na Rua 

Aluízio de Azevedo, nº 911, bairro Parque Fortaleza, neste ato denominado CONTRATADO. 

Tem certo, ajustado e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de hospedagem de sites, 

contas de e-mails institucionais, servidor de banco de dados e arquivos, bem como software 

para gestão do sistemas on-line, doravante denominada SISGPP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  

Constituem, dentre outras, obrigações e responsabilidades do CONTRATADO: 

I - Fornecer suporte técnico para consultas relacionadas a uso e erros do que possam 

ocorrer na Plataforma Web do SISGPP, exclusivamente à pessoa designada pelo 

CONTRATANTE como responsável pelo projeto; 

II - Comunicar qualquer indisponibilidade causada por situações que fujam ao seu controle, 

incluindo, mas não se limitando a casos fortuitos ou força maior, determinação legal, 

inundações, incêndios, terremotos, greves etc; 

III - Respeitar e não levar ao conhecimento de qualquer terceiro as informações 

confidenciais a que tiver acesso, por força do serviço; 

IV - Prestar os Serviços dentro do padrão de qualidade, de acordo com seus procedimentos 

específicos e com o previsto neste Contrato; 

V - Não alterar os dados cadastrados no SISGPP, sem consentimento da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá solicitar alteração através dos canais de suporte ou poderá 

alterar diretamente através do painel administrativo da Plataforma Web SISGPP. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem, dentre outras, limitações de responsabilidades pelos 

serviços prestados pelo CONTRATADO: 
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I - O CONTRATADO contrata o acesso à Internet e servidores de terceiros, provedores de 

tais serviços e também trabalha com sistemas de terceiros, como os de gestão contábil e 

financeira. A CONTRATANTE reconhece que os serviços poderão, eventualmente, estar 

indisponíveis em decorrência de dificuldades técnicas, falhas na Internet ou no provedor, 

bem como por qualquer outro motivo alheio ao CONTRATADO, incluindo, mas não se 

limitando, a eventos de caso fortuito ou de força maior. Desse modo, o CONTRATADO não 

garante a disponibilidade e continuidade do funcionamento dos Serviços, do mesmo modo 

que não garante a utilização dos Serviços para realizar qualquer atividade em particular, 

tampouco seu perfeito funcionamento, principalmente, mas sem limitação, naquilo 

concernente à efetiva utilização dos Serviços pela CONTRATANTE. O CONTRATADO está 

isento da responsabilidade por danos e prejuízos de qualquer natureza que sejam 

decorrentes, de forma direta, indireta ou remota, da interrupção, suspensão, cessação, falta 

de disponibilidade ou da descontinuação do funcionamento dos Serviços, bem como aqueles 

oriundos do uso fraudulento de utilidade, receita ou benefício que a CONTRATANTE puder 

atribuir ao CONTRATADO, à confiabilidade dos Serviços, e, em particular, às falhas de 

acesso aos Serviços. Em conformidade com a legislação aplicável, o CONTRATADO não se 

responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda nos equipamentos do CONTRATANTE, 

dos prestadores de serviços por ele autorizado e/ou de terceiros alheias ao CONTRATADO, 

inclusive falhas do sistema, do servidor ou da Internet. 

II - O CONTRATADO está isento da responsabilidade por danos e prejuízos decorrentes dos 

dados publicados, dados incorretos cadastrados ou modificados pela CONTRATANTE ou 

pelos sistemas utilizados por ela. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constituem, dentre outras, obrigações e responsabilidades da 

CONTRATANTE: 

I - Efetuar o pagamento das faturas no vencimento; 

II - Não vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar dispor, ceder ou, de 

qualquer outra forma, transferir total ou parcialmente as partes integrantes da Plataforma 

Web SISGPP e/ou quaisquer direitos a ela relativos; 

III - Não realizar ou permitir engenharia reversa, nem traduzir, descompilar, copiar, modificar, 

alterar, corrigir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obra derivada da 

Plataforma SISGPP ou de qualquer de suas partes ou componentes; 

IV - Não permitir que pessoas não autorizadas acessem ou utilizem o sistema, devendo o 

CONTRATADO informar imediatamente caso isto ocorra; 

V - Fazer a conferência dos dados antes de serem enviados ao sistema e disponibilizados 

ao público. 

VI - Estar ciente dos requisitos exigidos pelo SISGPP. 

VII - Fazer a alimentação de dados das informações através do SISGPP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E RESCISÃO 
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PRÁGRAFO PRIMEIRO: Este Contrato vigorará a partir de 02 de janeiro de 2020 e poderá 

ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes e sem qualquer ônus, mediante 

aviso por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Obrigam-se também as partes a liquidar quaisquer débitos 

existentes entre ambas, porventura ainda não quitados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO IMEDIATA PELA CONTRATANTE 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente Contrato será rescindido independente de aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

I - O CONTRATADO tornar-se insolvente, tiver requerida sua falência ou recuperação 

judicial; 

II - O CONTRATADO não der continuidade aos serviços, sob qualquer forma ou pretexto; 

III - Descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo CONTRATADO no 

presente contrato; 

IV - Poderá ainda a CONTRATANTE rescindir o presente contrato, sem que reste, ao 

CONTRATADO qualquer direito à retenção ou indenização, inclusive aviso prévio, nas 

seguintes hipóteses de justa causa: 

a - Desídia do CONTRATADO no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; 

b - Prática de atos que importem em descrédito comercial da CONTRATANTE; 

c - Falha de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao presente contrato de 

prestação de serviços; 

d - Ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. 

V - Nas demais hipóteses previstas em lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ainda a CONTRATADA suspender a prestação do 

serviço, nas seguintes hipóteses de justa causa: 

I - Quando o uso das soluções não se destina ao objetivo estabelecido no presente 

documento; 

II - O atraso no pagamento por período superior a 30 (trinta) dias da data do respectivo 

vencimento, até que a CONTRATANTE quite integralmente seu débito, incluindo os 

encargos contratuais incidentes, independente de prévia comunicação. 

III - Se a extinção do contrato ocorrer por desídia, ou qualquer ato culposo ou doloso 

cometido pelo CONTRATADO, fica dispensado o aviso-prévio. 

IV - O uso dos serviços do CONTRATADO para transmitir qualquer tipo de e-mail não 

solicitado é expressamente proibido. O CONTRATADO não tolera o uso dos serviços 

ofertados para este tipo de prática, independendo de isto ocorrer por vontade ou não da 

CONTRATANTE. A CONTRATANTE que hospedar websites ou serviços que suportem o 

envio de spam, ou que leve qualquer um dos IPs de propriedade do CONTRATADO a serem 
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listados em qualquer lista negra (blacklists), terá seus serviços suspensos imediatamente. 

Nesse caso, o CONTRATADO resguarda o direito de suspender os serviços até o momento 

em que a CONTRATANTE concordar em remover todos os materiais não permitidos e 

encerrar o envio dessas mensagens. Violações em grande escala podem acarretar o 

desligamento ou suspensão sem aviso prévio; 

V - Atividades que afetem o direito de outros de acessar os serviços do CONTRATADO, ou 

da Internet, incluindo qualquer tipo de ataque. Interferir com outros usuários da rede, 

serviços ou equipamentos. É de total responsabilidade da CONTRATANTE garantir que os 

servidores estejam configurados de maneira segura. A CONTRATANTE não pode, por 

vontade própria, ou contra a sua vontade, permitir o uso do serviço para fins ilegais. A 

CONTRATANTE não pode, por vontade própria, ou contra a sua vontade, utilizar sua conta 

de maneira que permita a terceiros o uso de maneira ilegal ou inapropriada. O desrespeito a 

esta política acarretará a suspensão do acesso, o CONTRATADO não irá tolerar este tipo de 

conduta de seus clientes, causando ou não perda de dados ao usuário afetado; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A suspensão do serviço não acarretará nenhum desconto nas 

mensalidades, vez que todos os dados, arquivos e sistemas continuarão armazenados nos 

servidores. Assim, quaisquer pagamentos feitos ao CONTRATADO não são restituíveis, 

desde que comprovadamente devidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ainda o CONTRATADO cessar a prestação do serviço, 

nas seguintes hipóteses de justa causa: 

I - Quando o uso das soluções não se destina ao objetivo estabelecido no presente 

documento; 

II - Após 60 (sessenta) dias com a fatura vencida e sem respostas por parte da 

CONTRATANTE com o intuito de quitar o débito, o CONTRATADO dará o contrato como 

rescindido e fará a desativação de todos os serviços e servidores, assim como a remoção 

completa de todos os arquivos armazenados dentro dos servidores, ficando isenta sob 

quaisquer responsabilidades de tais arquivos, como também isenta da responsabilidade de 

recuperação dos dados armazenados ou ainda de backup. 

III - Se a extinção do contrato ocorrer por desídia, ou qualquer ato culposo ou doloso 

cometido pelo CONTRATADO, fica dispensado o aviso-prévio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela prestação de serviço objeto do presente contrato, a 

CONTRATANTE pagará o CONTRATADO, os valores relativos aos serviços, descritos nos 

próximos parágrafos. A cobrança de todos os serviços é realizada no modelo pré-pago, 

sendo necessário efetuar o pagamento da primeira mensalidade, mais taxa de SETUP, no 
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momento da assinatura deste contrato. Os próximos vencimentos serão sempre no dia 15 

(quinze) de cada mês. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: a CONTRATANTE fica isenta da taxa de adesão, vez que já 

utiliza os serviços e o presente contrato tem como objetivo a continuidade do mesmo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: MENSALIDADE: manutenção do sistema, suporte, custeio de 

servidores para hospedagem do sistema, arquivos, banco de dados e contas de e-mails 

institucionais. A mensalidade será cobrada a partir da contratação. O valor da mensalidade é 

de R$720,00 (setecentos e vinte reais) valor global de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e 

quarenta reais). 

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deverá encaminhar à CONTRATANTE, por e-

mail, as faturas, com vencimento para o dia 01 do mês relativo ao uso do serviço. 

PARÁGRAFO QUINTO: O não recebimento da fatura no prazo acima estabelecido, não 

implica no não pagamento das remunerações até que seja regularizado o envio de tais 

documentos. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os valores deste contrato serão reajustados de forma automática a 

cada 12 (doze) meses, conforme a variação do IGP-M (FGV). Caso o IGP-M (FGV) venha a 

ser extinto, será automaticamente aplicado o índice que legalmente o substitua. Em caso de 

sua extinção, ou da extinção de seus substitutos, será substituído pelo índice então vigente 

que, a critério do CONTRATADO, melhor reflita a inflação.  

PARÁGRAFO SÉTIMO: O atraso ou ausência dos pagamentos ora acordados implicará na 

incidência de multa de 10% sobre a(s) parcela(s) vencidas, além de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária conforme a variação do IGP-M (FGV) ou outro que venha a 

substituí-lo, a serem calculados pro rata die até a data do efetivo pagamento, devendo ainda 

serem ressarcidos pela CONTRATANTE os valores que o CONTRATADO porventura tenha 

despendido com encargos bancários.  

PARÁGRAFO OITAVO: O não cumprimento pelo CONTRATADO dos procedimentos e 

prazos estabelecidos na presente cláusula permite a CONTRATANTE rescindir o contrato de 

pleno direito, independentemente do prévio aviso. 

PARÁGRAFO NONO: Os valores pagos pelos serviços prestados não serão reembolsados 

em caso de rescisão. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO, por seus sócios, prepostos, funcionários e 

terceiros por ela contratados, manterá sigilo absoluto sobre os dados, informações, 

documentos, especificações técnicas ou comerciais de propriedade da CONTRATANTE ou 

desenvolvidas ao longo da vigência deste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO não publicará, divulgará, colocará à 

disposição ou fará uso sem autorização por qualquer forma ou meio, direta ou indiretamente, 

das Informações Confidenciais, sob pena de incorrer em infração grave e dar justa causa a 

rescisão deste decorrentes da não observância desta Cláusula. 
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CLÁUSULA NONA – DO PRAZO 

 

O prazo do contrato será a contar da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020, 
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos do art. 57 da Lei 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes elegem o foro da comarca de São Félix do Araguaia-

MT, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente contrato, renunciando a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Por estarem justas e contratadas, as partes ACEITAM o presente 

instrumento e forma para surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 

São Félix do Araguaia 02 de janeiro de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________ 

WAGNER QUEDI ROSA 

CPF nº 934.832.281-87 

           CONTRATADO 
 


