
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

CONTRATANTE (Tomador(a) de Serviços): 

 

Nome/Razão Social: HERVAL CAMARA DE VEREADORES 

CNPJ/CPF: 91.571.653/0001-86 

Nome do representante legal: ELIO SOARES - CPF 054.190.500-72 

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO N° 537 - CENTRO 

Cidade/Estado/CEP: HERVAL/RS/96310-000 

 

 

CONTRATADO (Prestador(a) de Serviços): 

 

Nome/Razão Social: EDUARDO PACHECO GOMES 

CNPJ/CPF: 14.874.642/0001-24 

Nome do representante legal: RODRIGO CINTRÃO – CPF 011.059.120-86 

Endereço: RUA MANOEL FERRADOR, Nº 452 – PASSO DAS PEDRAS 

Cidade/Estado/CEP: PORTO ALEGRE/RS/91230-370 

 



1. Do Objeto do Contrato 

 1.1 Criação de Layout do website da Câmara Municipal; 

 1.2 Desenvolvimento da programação de interface do website; 

 1.3 Constitui, também, a manutenção e atualização destas páginas. 

 

2. Das Condições da Prestação dos Serviços 

 2.1 A CONTRATANTE fornecerá todos os textos do conteúdo do Site de 

forma digitalizada por e-mail; 

 2.2 O CONTRATADO se compromete a manutenção e atualização das 

páginas de Internet da CONTRATANTE durante toda a vigência deste 

contrato ou até que ocorra algum outro evento rescisório; 

 2.3 O CONTRATADO se compromete ao fornecimento dos serviços 

especificados abaixo: 

 SERVIDOR DE HOSPEDAGEM. Um servidor é o computador que 

armazenará seu site. O mesmo estará conectado a internet 24hrs por 

dia, possibilitando o acesso ao seu site em qualquer lugar do mundo 

através da internet, além do fornecimento de correio eletrônico (e-

mail’s). 

 DOMÍNIO. Um domínio é um nome único de identificação de sua 

empresa ou produto na Internet. Por exemplo: seudominio.com.br é um 

domínio onde o .br significa que trata-se de um domínio registrado no 

Brasil. O domínio é o endereço de seu site na internet. 

 CADASTRO EM SITES DE BUSCA. Diversas formas de programação 

para que o seu site seja sempre encontrado nos sites de buscas. 

 GOOGLE ANALYTICS. O Google Analytics é a solução de análise da 

web que fornece a você uma ótima visibilidade do tráfego do seu 

website. Recursos avançados, flexíveis e fáceis de usar permitem que 

você veja e analise dados de tráfego de uma maneira totalmente nova. 

 

3. Prazo e Cronograma 

 3.1 

Atividades Prazo em dias úteis 

Levantamento de Requisitos 

20 Criação de Identidade Visual 

Programação Website 



 3.2 Haverá uma garantia de 20 (vinte) dias úteis de entrega do serviço 

contados a partir do ato do pagamento da primeira mensalidade, e da entrega 

de todo o material para a construção do site. 

 

4. Investimento 

 4.1 

Modo do pagamento Valor total 

Anuidade R$ 1.300,00 

 

 4.2 O custo da anuidade é referente aos serviços incluídos citados nas 

sessões 2.2 e 2.3 deste contrato, ou seja, servidor de hospedagem e e-mail’s, 

manutenção e atualização, domínio, cadastro em sites de busca e Google 

Analytics durante o período de janeiro do ano de 2012 até dezembro do ano 

de 2012. 

 4.3 Não há custo referente ao desenvolvimento do website. Desta forma o 

CONTRATADO detém os direitos da programação (códigos e arquivos fontes) 

do website, podendo fornecer os mesmos ao CONTRATANTE mediante 

acordo. 

 4.4 O não pagamento da mensalidade devida pela CONTRATANTE fará com 

que o acesso ao site seja desativado da internet até que os saldos devidos 

sejam quitados. 

 

5. Rescisão 

 5.1 A duração deste presente contrato é de 1 (um) ano sendo a renovação 

automática, caso não haja imposição contrária de qualquer uma das partes 

com antecedência mínima de 30 dias do vencimento e por escrito. 

 5.2 Não é assegurado ao CONTRATADO a rescisão do presente contrato 

antes do término do prazo especificado na sessão 5.1. 

 5.3 É assegurado ao CONTRATANTE a rescisão do presente contrato a 

qualquer momento, devendo, entretanto, comunicar o CONTRATADO com 

antecedência mínima de 30 dias. 

 5.4 Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerão à devolução de 

qualquer valor por parte do CONTRATADO, assim como não ocorrerão 

cobrança de multa ou taxas ao CONTRATANTE. 

 



 

Porto Alegre, 13 de Fevereiro de 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


