
Nº02/2020 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE       
SI CELEBRAM CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ - EPP E         
2OP DIGITAL LTDA 

 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, 2OP DIGITAL LTDA, com sede           
na Rua Araguaia, n° 494, sala 01 e 02, Bairro Colatto, na cidade de Xanxerê               
estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 18.474.038/0001-61,            
doravante denominada simplesmente como CONTRATADA e CÂMARA       
MUNICIPAL DE XANXERÊ, ESTADO DE SANTA CATARINA, sediada na Rua Rui           
Barbosa, 238 - Centro, na cidade de Xanxerê estado de Santa Catarina, inscrita             
no CNPJ (MF) sob o n° 83.828.285/0001-80 , doravante denominada simplesmente           
como CONTRATANTE, ambas devidamente representadas na forma de seus         
respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de             
Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO  
 

1.1. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços de            
manutenção, realizado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, do website, através         
do endereço http://www.camaraxanxere.sc.gov.br e hospedado em estrutura   
fornecida pela CONTRATANTE.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO 
 

2.1. A manutenção do website, acertada neste instrumento, compreende atualização          
mensal, seguindo os objetivos expostos abaixo: 
 
I) Manter os sistemas de gerenciamento do website em pleno funcionamento; 
 
II) Atualizar o CMS de administração do website e todos os plugins que fazem parte               
do mesmo; 
 
III) Manter as seções existentes necessárias para a manutenção do website; 
 
IV) Oferecer treinamento para manipulação das ferramentas que fazem parte do           
Portal.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO 
 

3.1. Esse Contrato vigorará por prazo de 24 (vinte e quatro) meses, renováveis pelo              
mesmo período, podendo ser rescindido conforme exposto na Cláusula 5ª. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará           
à  CONTRATADA na modalidade de Fee Mensal: 

 
a) O valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), todo dia 05 de cada mês,                  
através de depósito no banco Sicoob Credimoc, agência 3075, conta corrente           
6850-0, após apresentação da NFe de serviços, tendo como primeira parcela o dia             
05/04/2020. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 
 
5.1. Este contrato será rescindido por vontade das partes ou por desrespeito a             
qualquer das cláusulas pactuadas; 
 
a) Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a             
outra, por escrito, com antecedência de 10 dias. Para isso, todos os vencimentos e              
serviços deverão estar previamente quitados de ambos as partes, sem direito a            
qualquer tipo de multa. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. A CONTRATADA obriga-se a:  

 
a) Entregar as atualizações prontas, desde que haja a prévia entrega do material             
para a atualização; 
 
b) Ter responsabilidade pelos problemas decorrentes de alterações feitas por seus           
funcionários, no website ou local de hospedagem; 

 
d) Manter total confidencialidade e não divulgar ou comunicar a terceiros, sem            
expresso consentimento da CONTRATANTE, qualquer informação recebida, bem        
como qualquer tipo de informação ou detalhes de projeto, sem prejuízo do exercício             
dos direitos reconhecidos; 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) A CONTRATANTE deverá informar imediatamente à CONTRATADA todos os          
problemas que visualizar no website em questão, a fim de que esta possa prestar              
um serviço mais ágil e de melhor qualidade. 
 
b) No caso de a atualização ou qualquer manutenção necessária não ser feita,             
mesmo com o recebimento do material conforme estabelecido, a CONTRATANTE          
fica desobrigada a pagar pelo mês, mas a CONTRATADA não se exime de prestar              
o serviço exigido; 
 
c) Respeitar e cumprir os prazos de aprovação e fornecimento de informações ou             
materiais previstos no cronograma de trabalho, sempre de forma alinhada ao           
cumprimento de prazos e etapas por parte da CONTRATADA; 

 
d) Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à continuidade dos           
trabalhos;  

 
e) Não expor ou disponibilizar a terceiros quaisquer documentos emitidos pela           
CONTRATADA ao longo do processo, a não ser aqueles eventualmente          
especificados no presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 

7.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter              
como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e             
conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando         
sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem          
concordância expressa da outra parte. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS 

 
8.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a            
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a           
única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus           
funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato. 
 
8.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista,          
previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e            
medicina do trabalho em relação aos seus empregados. 
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CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros,            
salvo de comum acordo entre as partes. 

 
9.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e             
condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos          
Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos           
verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas. 

 
9.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem             
qualquer vício de consentimento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 

10.1. As partes elegem o foro da comarca de Xanxerê, estado de Santa Catarina,              
para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro           
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 02              
(duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito. 
 
 
Xanxerê, 02 de março de 2020. 

 
 

 
______________________________________ 
2OP DIGITAL LTDA 
Márcio Henrique Locatelli 
 
 
 
 
______________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ 
Presidente Arnaldo Thomaz Almeida Lovatel 
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