
 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020. 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAXAMBU DO SUL, com sede na cidade de CAXAMBU DO SUL, estado de Santa 
Catarina, sito na Rua Ângelo Rolim de Moura, nº 36, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.527.861/0001-10, representada neste ato pelo Presidente Senhora Sonia Devilla 
Tomasi, doravante denominada CONTARATANTE e a empresa PINHALNET LTDA, 
com sede na Rua São Salvador, 2935 sala 001, na cidade de Pinhalzinho Estado de 
Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 03.189.000/0001-70, representada neste ato por 
seu representante legal, SR. TAYLOR MARTINELLI, inscrito no CPF nº 846.158.779-
00, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem de 
domínio e sistema de e-mail para período de Janeiro a Dezembro de 2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços, o preço proposto 
global de R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), divididos 
em 12 parcelas iguais mensais de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos). 

2.2 – O pagamento será efetivado via ordem bancária ou diretamente na tesouraria até 
o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da apresentação de Nota Fiscal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – O preço cotado não sofrerá nenhuma espécie de reajuste. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

4.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento 
Fiscal Vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classificação: 

 
Projeto/Atividade Descrição Item Orçamentário Valor 

2001 Manutenção das Atividades da 
Câmara Municipal0 

3.3.90.39.11 238,80 

 
 



CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 02/01/2020 á 31/12/2020, 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as 
partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 03 (três) meses 
da data do vencimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
6.1 - O presente contrato poderá ser rescindido com 60 dias de antecedência mínima 
por ambas as partes; em ambos os casos, a Contratada fará jus a sua remuneração 
pelos serviços já realizados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
 
7.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências relativas ao presente contrato, fica 
eleito o foro da cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas. 
 
Caxambu do Sul, SC, 02 de janeiro de 2020. 
 
 
 
SONIA DEVILLA TOMASI                                        PINHALNET LTDA 
          Presidente                                                TAYLOR MARTINELLI 

                                  CPF nº 846.158.779-00 
                                           Contratada 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________ 
1) Antonio Primo Ziliotto 
 
 
_________________________________ 
2) Liziana Pasin Soares 
 
 
 


