
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT 
____________________________________________________________________________ 
 

   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/2015 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF: 15.023.294/0001-44, com 
sede na Rua Lino Bispo de Oliveira, 258 - Bairro: Centro – Vila Bela da Ss. 
Trindade – Mato Grosso, representada por seu Presidente, Vereador           
ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA, inscrito no CPF: 488.035.701-44, residente e 
domiciliado na  Rua Lino Bispo de Oliveira, n° 258 Centro, nesta cidade, aqui 
denominado CONTRATANTE e, M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ/MF 
14.728.004/0001-03, com sede na Avenida das Embaúbas, 640 – Edifício 
Embaúbas – 3º Andar – Centro – CEP: 78550-236 – SINOP/MT, tendo como 
representante legal, Marcos Paulo Oliveira, empresário, portador do            
CPF: 021.222.971-07, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tem 
justo e contratado  na forma das cláusulas seguintes: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
O objeto deste instrumento contratual é a manutenção, hospedagem,  
correção preventiva e corretiva e inclusão e exclusão de matérias de interesse 
do Legislativo Municipal em seu Site Oficial, com Hospedagem Websites, 
Streaming de Áudio (transmissão on line das Sessões Parlamentares) e 
atualização do Site, conforme orçamento, sendo que a produção dessas 
informações é de responsabilidade dos servidores municipais.  
 
Parágrafo Único: O site www.camaravilabela.mt.gov.br, é oficial e exclusivo 
para publicação das informações/notícias de relevância da Câmara Municipal 
de Vila Bela.    
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 
O valor do presente contrato é de R$ 5.850,00(cinco mil e oitocentos e 
cinquenta reais) que serão pagos em 8(oito) parcelas iguais e mensais de                                      
R$ 731.25(setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 
O presente contrato terá vigência de 08 (oito) meses, ou seja, a partir da data 
da assinatura até 31 de dezembro de 2015. 

http://www.camaravilabela.mt.gov.br/


4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
4.1 – Manter a funcionalidade do site www.camaravilabela.mt.gov.br, durante 
a vigência do contrato; 
4.2 -  Arcar com a responsabilidade de total das despesas de hospedagem e 
provedor do www.camaravilabela.mt.gov.br; 
4.3 – Informar ao CONTRATANTE, com antecedência de 03 (três) dias sobre 
interrupções necessárias para ajustes técnicos ou manutenção do site 
www.camaravilabela.mt.gov.br. 
4.4 – Zelar pela eficiência e efetividade do servidor compartilhado adotando 
junto a todos os usuários todas as medidas necessárias para evitar prejuízos 
ao funcionamento do mesmo. 
4.5 – Manter o sigilo sobre o conteúdo do “site”. 
4.6 – Fica estabelecido que as imagens contidas no site é de única e exclusiva 
propriedade da CONTRATANTE.  
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRANTE 
5.1 – Deverá fornecer as informações necessárias, bem como fotos, textos 

para o bom desenvolvimento do site www.camaravilabela.mt.gov.br, 
ao profissional indicado pelo CONTRATADO. 

5.2 O CONTRATANTE tem o direito de utilizar serviços ora contratados, 
desde que destinados a atividades lícitas, bem como consultar o 
suporte técnico da CONTRATADA para esclarecimento de dúvidas, 
quando necessária.  

5.3 Responsabilizar-se única e exclusivamente pela guarda da senha de 
acesso do site contratado, isentando a CONTRATADA de qualquer 
responsabilidade pelo uso indevido.  

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO: 

As despesas advinda do cumprimento do presente contrato 

correrão por conta da seguinte  dotação:  
 
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA S. TRINDADE 
001 – CAMARA MUNICIPAL 

01.031.0001.02068.3.3.90.39.00.00 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
O presente contrato poderá ser rescindindo no interesse da administração, ou 
por mútuo acordo.  
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste instrumento 

http://www.camaravilabela.mt.gov.br/
http://www.camaravilabela.mt.gov.br/
http://www.camaravilabela.mt.gov.br/
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contratual. 
  

9. CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Este contrato público de prestação de serviços é regido em todos os seus 
termos, pela normas aplicáveis à espécie, esgotando seus efeitos tanto que 
satisfeitas mutuamente as obrigações das partes.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE: 
O extrato deste contrato deverá ser publicado no placar da Câmara Municipal 
de Vila Bela da Ss. Trindade, que é condições indispensáveis para sua eficácia.  
 
E por estarem justos e contratados as partes assinam o presente termo 
contratual em 03 (três) vias de igual teor na presença de 02 (duas) 
testemunhas, a tudo presentes, para que possa vir a surtir os seus jurídicos e 
legais efeitos.  
 
Gabinete da Presidência de Vila Bela da Ss. Trindade, 30 de abril de 2015.  
 
 
ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA 
Presidente do Poder Legislativo 
Contratante 
 
 
M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB 
Marcos Paulo Oliveira 
Contratada 
 
 
 
ALINOR SENA RODRIGUES 

PROCURADOR LEGISLATIVO– OAB/MT nº 11453ª   
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1_________________________ 
RG: 
2_________________________ 
RG: 
 

 
Rua Lino Bispo de Oliveira, 258 – Fone: (065) 3259-1200 – CEP: 78.245 -000 Vila 

Bela da Ss. Trindade-MT. E-mail: camara@camaravilabela.mt.gov.br 
 

mailto:camara@camaravilabela.mt.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   CERTIDÃO  

Certificamos para os devidos fins, que foi devidamente publicado no Placar de Avisos e 

Publicações da Câmara Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade, para o devido conhecimento 

público o seguinte extrato do contrato de prestação de serviços: 

Contratante: 

Contratada: 

Objeto: 

Valor total do contrato: 

Vigência: 

Data da assinatura do contrato: 

Vila Bela da Ss. Trindade. .................................. 

MICHEL  

Visto: Elias  


