
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 

Nº 02/2017 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato de manutenção no portal da 

transparência que entre si celebram, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores 
de Santa Cruz do Capibaribe, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

nº 11.473.865/0001-91, representada pelo seu titular, o Presidente JOSÉ BEZERRA DA 
COSTA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1.137.439 SSP-PE e inscrito 

no CPF sob n.º 081.005.784-00, domiciliado neste município, onde reside na Rua Duque de 

Caxias, n° 10, Bairro Nova Santa Cruz, daqui por diante denominado de CONTRATANTE, e, 

do outro lado MK Tecnologia e Segurança LTDA, com sede em Caruaru, na Praça 

senador Teotonio Vilela, nº 99, sala 202, Bairro Nossa Senhora das Dores, CEP 55.004-

280, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.654.082/0001-65, neste 

ato representada pelo seu Gerente Comercial Kaio César de Araújo Silva, brasileiro, 

casado, Carteira de Identidade nº 3.358.198 SDS-PE, C.P.F. nº 075.971.024.45, 

residente e domiciliado na Rua da Boa Vista, nº 252, Salgado, CEP 55.018-290, Cidade 

de Caruaru, no Estado de Pernambuco, doravante denominada de CONTRATADO 

firmam nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.93, atualizada pelas Leis nº 

8.883/94, Lei nº 9.648/98 e Lei nº 9.854/99, o presente contrato sob as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

 

DO OBJETO DO CONTRATO. 
 

Cláusula Primeira: O presente contrato tem como OBJETO, a licença de uso e 

manutenção do sistema pelo CONTRATADO, do portal da transparência, endereço 

www.transparenciape.com.br/CamaraSantaCruz/ com a seguinte descrição técnica: 

       

       a) Programação em html, javascript, flash, php, mysql, Visual Basic. 

 

       b) Servidor de hospedagem Linux configurado com FTP, Apache, PHP, MySQL, 

POP3, SMTP. 

 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO. 
 



Cláusula Segunda – Durante a vigência do presente contrato a CONTRATANTE se 

obriga a: 

 

a) Fornecer ao CONTRATADO condições de trabalho suficiente para que possa ser 

o serviço desempenhado dentro da normalidade, além do fornecimento regular de 

material para que o serviço possa ser terminado no prazo. 

b) Efetuar o pagamento acordado ao CONTRATADO dentro do prazo e condições 

estabelecidas neste instrumento. 

c) A licença terá validade do primeiro ao último dia do mês sendo renovada 
automaticamente por mais um mês após o pagamento. 

d) Poderão ser disponibilizados no sistema, apenas os dados referentes ao período 
em que a licença esteve ativa. 

e) Não havendo o pagamento até o ultimo dia do mês a licença expirará deixando o 
sistema inativo. 

f) Caso a licença tenha expirado e seja efetuado o pagamento, o CONTRATADO 
terá um prazo de 24h úteis para nova ativação da licença. 

g) Comparecer de imediato sempre que solicitado.   
 

VIGÊNCIA. 
 
Cláusula Quarta – O referido serviço será iniciado em 02 de Janeiro de 2017, com 

término previsto para o dia 30 de dezembro do corrente ano. 

 

 

PREÇO DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
Cláusula Quinta – O valor a ser pago pela Contratante em favor do Contratado pelos 

serviços prestados será de 12 (Doze) parcelas mensais de R$ 600,00 (Seiscentos reais), 

os quais serão pagos pela Tesouraria desta Casa Legislativa entre dia 20 e ultimo dia 

útil de cada mês, perfazendo o valor global de R$ 7200,00 (Sete mil e duzentos reais). 

 

 
REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
Cláusula Sexta – A prestação dos serviços objeto do presente contrato subordina-se às 

regras e disposições da Lei nº 8.666, de 21 de novembro de 1993, e alterações da Lei nº 

8.883, de 08 de junho de 1994, bem como as normas de direito privado, não se 

caracterizando, em hipótese alguma, qualquer vinculação empregatícia. 

 

 



RESCISÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
Cláusula Sétima – O presente contrato poderá ser rescindido pelo contratante a 

qualquer tempo, o contratado deverá informar a rescisão com no mínimo 15 dias de 

antecedência. Iniciado o serviço, será pago o equivalente aos dias trabalhados. 

a) Caso o CONTRATANTE decida pela rescisão do contrato, deverá informar ao 

CONTRATADO previamente, ficando isento de qualquer pagamento pela rescisão. 

 

b) Caso o CONTRATADO decida pela rescisão do contrato, deverá informar ao 

CONTRATANTE previamente, ficando isento de qualquer pagamento pela rescisão. 

 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.   
 
 
Cláusula Oitava - A despesa referente aos serviços objeto do presente contrato será 

empenhada na dotação: 

 

01. Poder Legislativo 

01.01. Corpo deliberativo 

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

  

FORO DO CONTRATO. 
 
Cláusula Nona - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de 

Pernambuco, para dirimir as controvérsias decorrentes da execução do presente 

contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em três vias 

para um só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas e na melhor forma do direito. 

 

 
Santa Cruz do Capibaribe (PE), em 02 de Janeiro de 2017 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ BEZERRA DA COSTA  

Contratante 
 

______________________________________ 
MK Tecnologia e Segurança LTDA  

Contratado 


