
 
 
 

CONTRATO 
 

Nº 02/2013 
 
 
 

� IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES  
 
       CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, com sede em 
Santa Cruz de Capibaribe, na Rua Manoel Rufino de Melo, 100, Centro, CEP 55.190-000, no Estado de 
Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.473.865/0001-91,neste ato representada pelo seu 
Presidente Antônio Gomes Bezerra Junior, brasileiro, casado, Carteira de Identidade nº 5.308.922 
SSP-PE, C.P.F. nº 026.980.874-47, residente e domiciliado na Rua Boaventura V Araujo, n° 100, 
Bairro DONA DOM,  CEP55.190-000, Cidade de Santa cruz do Capibaribe, no Estado de 
Pernambuco; 
        
       CONTRATADO: Ailtom F. Da Silva, com sede em Caruaru, na Rua Gioás, nº 53, Riachão, CEP 
55.020-810, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.444.879/0001-59, 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 Av. da Daniel 
Felix da Silva, nº 252, Salgado, CEP 55.018-290, Cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco; 
        
       As partes acima identificadas têm, entre si,  justo e acertado o presente Contrato da licença 
de uso e manutenção do sistema do portal da transpa rência, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 
� DO OBJETO DA CONTRATO 

Cláusula 1ª.  O presente contrato tem como OBJETO,a licença de uso e m anutenção 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. 

� DA EXECUÇÃO 

       Cláusula 2ª. O CONTRATADO se obriga a instalar e treinar a equipe designada pela 
CONTRATANTE .. 
 
       Cláusula 3ª.  No serviço estabelecido neste contrato, o CONTRATADO  somente fornecerá 
asferramentas necessárias2, responsabilizando-se o CONTRATANTE  pelo fornecimento de todos os 
dados para a alimentação do sistema, de acordo com a solicitação do CONTRATADO . 
 



       Cláusula 4ª.  O CONTRATADO fornecerá o suporte técnico por e-mail, telefone, acesso remoto e 
presencial, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h às 18h horário local. O CONTRATADO  terá completa e 
irrestrita liberdade para executar seu trabalho. 

 
� DO PRAZO DE VALIDADE DA LICENÇA 

 
       Cláusula 5ª. A licença terá validade do primeiro ao último dia do mês sendo renovada 
automaticamente por mais um mês após o pagamento. 
 
       Cláusula 6ª. Poderão ser disponibilizados no sistema, apenas os dados referentes ao período em 
que a licença esteve ativa. 
 
       Cláusula 7ª. Não havendo o pagamento até o ultimo dia do mês a licença expirará deixando o 
sistema inativo. 
 
  Cláusula 8ª. Caso a licença tenha expirado e seja efetuado o pagamento, o CONTRATADO  terá um 
prazo de 24h úteis para nova ativação da licença. 
 
 
� DO PAGAMENTO  

 
       Cláusula 9ª. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO  o valor de R$ 7200,00 (Sete Mil e 
Duzentos) em 12 iguais parcelas de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente à licença de uso e 
manutenção do sistema do portal da transparência dos meses de Janeiro à Dezembro de 2013. 
 
 
� DO PERÍODO DA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS  

 
       Cláusula 10ª. O CONTRATO terá sua validade a partir da data de assinatura até 31 de Dezembro 
de 2013, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as partes. 

        
� DA RESCISÃO 1 

 
       Cláusula 11ª. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes 
descumpra o disposto neste contrato. 
 
       Parágrafo primeiro.  Caso o CONTRATANTEdecida pela rescisão do contrato, deverá informar ao 
CONTRATADOpreviamente, ficando isento de qualquer pagamento pela rescisão. 
 
       Parágrafo segundo.  Caso o CONTRATADOdecida pela rescisão do contrato, deverá informar ao 
CONTRATANTEpreviamente, ficando isento de qualquer pagamento pela rescisão. 

 
              

� DO FORO 
 
       Cláusula 12ª.  Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro 
da comarca de Santa Cruz do Capibaribe; 
 
       Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, 
juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 
       Santa Cruz do Capibaribe - PE, 01/01/2013. 
 



 
       CONTRATANTE  
RAZÃO SOCIAL 
 
       _______________________________________ 
 
 
       CONTRATADO  
       Ailtom F. Silva 
 
       _______________________________________ 
 
 
       1ª TESTEMUNHA 
 
       (Nome, RG e assinatura) 
 
       _______________________________________ 
 
 
       2ª TESTEMUNHA 
 
       (Nome, RG e assinatura) 
 
       _______________________________________ 
 
 


