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Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa LOCALE SERVIÇOS DE 

INTERNET E INFORMÁTICA LTDA – ME, para 

hospedagem, manutenção e suporte mensal do site web 

site do município. 

 

. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Vilmar João Foletto, Vice Prefeito Municipal no Exercício do cargo de Prefeito Municipal, 

brasileiro, casado, Professor Aposentado, inscrito no CPF sob o n° 126.***.***-06 e RG sob o nº 

**********, residente e domiciliado na Rua Edmundo Bischoff, nº 191, bairro Centro, município de 

Restinga Sêca, CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

SERVIÇOS DE INTERNET E INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ nº 12.782.155/0001-06, com 

sede a Rua Benjamin Santo Zago, nº 601, sala 05, bairro Centro, município de Faxinal do Soturno, RS, 

CEP 97.220-000, neste ato representada por seu sócio Sr. HENRIQUE ZAGO CERVO, brasileiro, 

solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 002.***.***-10, e com RG sob nº ***********, residente 

e domiciliado na Rua Canarinhos, nº 45, Centro, CEP nº 97.220-000, Faxinal do Soturno – RS, 

denominado CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a 

seguir: 

 

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para serviço de hospedagem e manutenção da web site e E-mails do 

município, hospedagem, manutenção e suporte mensal do site, sendo 100 contas de e-mail com 2GB  

de armazenamento cada; SMTP dedicado para o envio de NFEs (até 15 mil envios mensais); suporte, 

manutenção e correção; backups semanais. 

 

2. CLAÚSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á através da prestação de serviços serviço de 

hospedagem e manutenção da web site e E-mails do município, hospedagem, manutenção e suporte 

mensal do site. 

  

3. CLAÚSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor a ser pago corresponde a R$ 366,88 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos) mensais, totalizando um montante anual de R$ 4.402,56 (quatro mil e quatrocentos e dois 

reais e cinquenta e seis centavos). 

3.2. O pagamento será efetuado em até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço e 

apresentação da nota fiscal. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE)  
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 

juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 

3.6 O reajuste da mensalidade, na hipótese de prorrogação, será igual à variação do IPCA (IBGE) 

Na falta do IPCA (IBGE) será adotado outro indexador que espelhe a perda do valor aquisitivo da 

moeda nacional. 
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4. CLAÚSULA QUARTA - PRAZOS CONTRATUAIS 

4.1 O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo, verificado 

ser vantajoso para a Prefeitura, ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o 

limite estipulado em Lei. 

 

5. CLAÚSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 
Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 

R$ 

Reduzido 

04 122 1 000 2 2017 2017 339033 01 4.402,56 36678 

 

6. CLAÚSULA SEXTA OBRIGAÇÕES 

6.1. Compete à contratada: 

a) Disponibilização do gerenciador de conteúdo; 

b) informar um endereço eletrônico (e-mail) padrão para contato e fluxo de arquivos; 

c) fornecer login e senha para servidores da Prefeitura credenciados a inserir conteúdo no Portal; 

d) treinar os servidores da Prefeitura credenciados a inserir conteúdo no Portal; 

e) fornecer, até o dia do vencimento, a Nota Fiscal de Prestação de Serviços do mês de competência.  

f) Os encargos fiscais, tributários, trabalhistas e previdenciários decorrentes da atividade envolvida na 

Prestação de Serviços objeto deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.2. Não integram a Prestação de Serviços objeto deste contrato: 

6.2.1. O tratamento, processamento e edição de imagens; 

6.2.2. Produção de conteúdo para ser inserido (imagem ou texto). 

6.3. Compete à contratante 

a) Remeter os arquivos mencionados no item anterior e aqueles com os quais será procedida a 

atualização, em formatação compatível com a necessidade e a tipologia, sendo os arquivos 

fotográficos e imagens em formato ‘jpeg’, ‘gif’ ou ‘bmp’ e os arquivos de texto em ‘Word’ ou 

‘BrOffice’; 

b Informar o formato do link de abertura dos conteúdos a serem inseridos; 

c) Manifestar-se, por e-mail, sobre alterações que entender serem necessárias; 

d) Informar um endereço eletrônico (e-mail) padrão para contato e fluxo de arquivos; 

e) designar servidores credenciados para receberem o treinamento que os habilite a inserir conteúdo 

no Portal. 

f) Pagar a Prestação de Serviços conforme estipulado na cláusula competente. 

g) Será da Prefeitura a responsabilidade civil e penal sobre o tema e o conteúdo publicado no Portal à 

pedido deste. 

 

7. CLAÚSULA SÉTIMA - PENALIDADES 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, o contratante, conforme a infração, estará sujeito às 

seguintes penalidades: 

a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

b) Executar o contrato com atraso injustificado será considerado como inexecução contratual: multa 

de 0,5% por hora sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 

2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao contratado em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

8. CLAÚSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrita da Prefeitura nos casos previstos na Lei 8.666/93, vigente; 

b) Por acordo amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

c) A inexecução total do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as consequências 

previstas no item III da Cláusula Nona do presente Contrato. 

d) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 79 da Lei Federal 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida de eventuais prejuízos que comprovadamente 

tenha tido. 

e) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarretará as consequências previstas no art. 

80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

9. CLAÚSULA NONA - LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e está vinculado à Dispensa de Licitação nº 047/2022. 

 

10. CLAÚSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pela Secretaria Municipal de 

Administração por servidor por ela designado e portaria. 

 

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas.  

 

Restinga Sêca, 01 de setembro de 2022. 

 

 

 
VILMAR JOÃO FOLETTO 

Vice Prefeito Municipal no Exercício do 

Cargo de Prefeito Municipal 

 

HENRIQUE ZAGO CERVO 

Serviços de Internet e Informática Ltda 

Contratada 

  

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

 

 

 

 

 


