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Instrumento Contratual 

001/2022 
 

“Contrato de Prestação de Serviços, que entre si 

celebram, segundo os termos da Lei 8.666/93, de 

um lado, CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

AURORA e de outro, AUTIERES DE FARIA 

LEMES FALA SUDESTE – ME, nas condições 

abaixo descritas”. 

 

Pelo presnete contrato que fazem entre si, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 

AURORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.102.736/0001-69, 

com sede na Rua do Comercio, nº 286, Centro, Nova Aurora – GO, CEP: 75.750-000, neste ato 

representada pelo Presidente o Sr. JERRY FALEIROS DOS SANTOS, brasileiro, portador da CI nº 

4609332 DGPC-GO e do CPF: 002.766.061-32, residente e domiciliado nesta Cidade de Nova Aurora-

GO, aqui chamado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa AUTIERES DE FARIA LEMES 

FALA SUDESTE – ME, inscrita no CNPJ, sob o no. 24.148.550/0001-10, tendo como seu 

representante legal o Sr. AUTIERES DE FARIA LEMES, brasileiro, portador do CPF/MF n° 

939.691.201-87, residente e domiciliado em Corumbaíba-GO, doravante denominado 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contratos que será regido pelas cláusulas contatuais 

seguintes: 

 

1- CONDIÇÕES GERAIS - ACEITAÇÃO E SUJEIÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO 

PRESENTE CONTRATO: 

 

A CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE os serviços de processamento de dados, 

hospedagem e congêneres do site e gerenciamento de rede sociais do Poder Legislativo de Nova Aurora-

GO, compreendendo a atualização de dados e o fiel cumprimento da Lei 12.527/2011 em seu Artigo 8º.  

 

2- DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

 

O objeto do presente Contrato obriga a CONTRATADA a prestação de serviços técnicos especializados 

em suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégia para monitoramento, atendimento, 

relacionamento digital, impulsionamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das 

redes sociais e manutenção do site oficial da Câmara. 

 

3- DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato vigorará de 1º janeiro de 2022 e cessará seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2022, 

podendo ser aditado, prorrogado, bem como sofrer os devidos reajustes econômicos segundo o índice 

IGPM, tudo segundo a Lei 8.666/93. 

 

4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta dos recursos específicos da dotação 

orçamentária:  

 01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal 
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 3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

4.1- Fornecer à CONTRATANTE todas as informações sobre os serviços realizados mensalmente, 

bem como sobre os atendimentos dos prazos legais. 

 

4.2- Para os fins deste contrato, a CONTRATADA somente é responsável pelas informações do objeto 

do presente contrato, não se responsabilizando por quaisquer outras informações, sejam públicos 

ou privados, utilizados pela CONTRATANTE. 

 

4.3- Garantir à CONTRATANTE as atualizações previstas por Lei, ou por determinações dos órgãos 

e Secretarias. 

 

4.4- Atender a CONTRATANTE na seguinte disposição: 

 

4.4.1- De forma imediata, para dirimir dúvidas sobre as informações e publicações e quaisquer 

orientações sobre os mesmos, de segunda a sexta, das 07h00in a 11h00min e das 13h00in a 

17h00min, horários de expedientes da CONTRATANTE, através do suporte telefônico. 

6- CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

5.1- Comunicar formalmente à CONTRATADA, em caso de necessidade de ampliação, redução ou 

alteração do objeto deste CONTRATO, para que sejam analisadas pela CONTRATADA. 

 

5.2- Utilizar as informações, objeto deste CONTRATO, exclusivamente para os fins a que se 

destinam. Para os fins da presente cláusula, não será considerada transferência ou cessão, a 

utilização por qualquer terceiro que, sob a responsabilidade da CONTRATANTE e em conexão 

com sua atividade-fim, utilize-se do serviço disponibilizado. 

 

5.3- Assumir integralmente, sem solidariedade da CONTRATADA, seja a que título for, toda a 

responsabilidade pelos dados e informações inseridas no site e/ou repassados a terceiros, ou a 

órgãos públicos fiscalizadores. 

 

5.4- Ter, com exclusiva responsabilidade e ônus, todas as configurações e especificações técnicas 

necessárias ao bom funcionamento do site para garantia das informações disponibilizadas. 

 

5.5- Não instalar softwares que possam interferir no acesso a informação. 

 

5.6- Efetuar o pagamento pontual das mensalidades, conforme previstas nestas Condições Gerais, 

sob pena de não serem repassados as informações mensais e atualizações. 

 

5.7- Manter seus dados cadastrais atualizados junto à CONTRATADA no que se refere a qualquer 

mudança no endereço para os quais deverão ser enviados os boletos de pagamento, bem como 

de alterações de telefones, e-mails ou nome da pessoa de contato. Essas alterações deverão ser 

feitas diretamente através do Suporte da CONTRATADA, ou solicitadas através de expediente 
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escrito. 

 

5.8- Comunicações e informações enviadas a endereços não atualizados pela CONTRATANTE, 

serão consideradas como entregues. 

 

Caso a CONTRATADA seja acionada, judicial ou extrajudicialmente, pela utilização indevida do 

sistema objeto da presente contratação, desde que tais informações sejam repassadas pela 

CONTRATANTE, a CONTRATANTE se compromete a assumir todos os custos e encargos que se 

produzam para a defesa dos direitos da CONTRATADA, bem como a indenizar a mesma pelos danos 

e prejuízos ocasionados por este motivo. 

 

7- CUSTOS, VIGÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA 

 

6.1- A CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA, pelos serviços objeto deste contrato, 

12(doze) parcelas mensais cada de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), perfazendo este contrato 

o valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sendo que os pagamentos 

mensais ocorrerão no último dia útil de cada mês. 

 

6.2- A CONTRATANTE incorrerá imediatamente em mora ao inadimplir com quaisquer valores ou 

parcelas devidas a CONTRATADA, o que ocorrerá independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial. 

 

6.3- O não pagamento de qualquer parcela devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, restará 

prejudicado o fornecimento de quaisquer informações mensais, atualizações. 

 

6.4- Pelo atraso no pagamento de qualquer parcela, a CONTRATADA poderá exigir da 

CONTRATANTE as importâncias eventualmente devidas e não pagas com incidência de juros 

de mora pela taxa praticada pelo mercado financeiro. 

 

6.5- Os valores, de outra parte, poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial 

equilíbrio econômico-financeiro em caso de elevação desmedida dos insumos necessários à 

prestação dos serviços ou em caso de adoção de regime tributário diverso do que vem sendo 

praticado. O índice adotado para reajuste é o IGPM. 

 

6.6.1- Por critério único e exclusivo da CONTRATADA, tais reajustes poderão deixar de ser 

aplicados. 

 

6.6- Estão incluídos no preço todos os impostos e taxas ATUALMENTE incidentes diretamente na 

prestação de serviços. 

  

8- VIGÊNCIA, RESCISÃO CONTRATUAL E MULTA 

 

7.1- Contrato vigorará inicialmente pelo período estipulado na cláusula 3. 

7.2- Sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste instrumento, a presente contratação poderá ser 

rescindida por qualquer das Partes, independente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
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a) Decorrido o período inicial, a qualquer tempo, total ou parcialmente, imotivadamente, mediante 

notificação por escrito à outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência, o que deverá ser feito, 

se desejada pelo CONTRATANTE, através do Suporte da CONTRATADA; 

 

b) Se qualquer das partes deixarem de cumprir as obrigações estipuladas neste instrumento; 

 

c) Inadimplência contratual imputável a uma das partes, de qualquer das obrigações avençadas; 

 

d) Transferência ou cessão de direitos e/ou obrigações relacionadas ao presente Contrato, sem 

prévia anuência da outra parte; 

 

e) De comum acordo, sem que para isso qualquer das partes tenha dado causa, ou por imposição de 

disposições legais ou normativas; 

 

f) Este contrato considerar-se-á automaticamente rescindido por inadimplemento contratual, 

obrigando-se a parte infratora ao pagamento de multa igual a dois por cento do seu valor, sem 

prejuízo de outras sanções; 

 

g) Este contrato poderá ser rescindo a qualquer momento pela parte CONTRATANTE. 

 

7.3- Em qualquer hipótese de extinção do Contrato, ressalva-se o direito das partes a pleitear 

indenização por perdas e danos eventualmente verificados, bem como o direito da 

CONTRATADA ao recebimento de quantias devidas e não pagas pela CONTRATANTE, 

incluindo-se nessas quantias devidas eventual multa rescisória a ser calculada. 

 

9- DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

8.1- As Partes comprometem-se a manter total sigilo e confidencialidade em relação a quaisquer dados, 

informações, correspondências e documentos que venham a ser fornecidos pela outra parte ou que 

tenha acesso em razão do presente Contrato. 

 

8.2- A presente cláusula de confidencialidade obriga as partes, seus sucessores a qualquer título, 

coligadas, controladoras, controladas e/ou fornecedores, bem como seus respectivos funcionários, 

prepostos e administradores. 

 

8.3- As disposições desta Cláusula deverão permanecer em vigor mesmo após o término deste 

instrumento. 

 

8.4- As informações confidenciais poderão ser reveladas exclusivamente em atendimento a 

determinações de ordem judicial, sob pena de responder a parte reveladora por perdas e danos 

decorrentes do descumprimento do disposto neste item.  

 

10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1- A CONTRATADA reserva-se no direito de substituir os layouts de informações. 

 

9.2- Eventuais solicitações de ampliação, redução, reprogramação e/ou alteração(ões) feitas pelo 
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CONTRATANTE, poderão ser objeto de estudo de viabilidade, sendo o CONTRATANTE 

responsável por todos os custos adicionais decorrentes destas solicitações. 

9.3- As relações entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão ser sempre pelo Suporte da 

CONTRATADA. As relações contratuais somente por termos aditivos escritos. 

 

9.4- Não constitui novação nem aplica aceitação, renúncia ou consentimento, qualquer tolerância por 

uma das partes quanto à infração pela outra parte de cláusulas ou condições previstas neste 

contrato. 

 

9.5- Sendo a CONTRATADA compelida a participar de qualquer processo judicial relacionado a este 

CONTRATO, fica a CONTRATANTE obrigada a ressarcir a mesma dos ônus legais e 

financeiros em que ela incorrer. 

 

9.6- A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais falhas, atrasos ou interrupções no 

funcionamento do acesso as informações, decorrentes de caso fortuito ou motivos de força maior, 

de limitações impostas por parte do Poder Público e/ou da atuação de má utilização do serviço 

pelo CONTRATANTE ou por qualquer outro fato alheio a CONTRATADA. 

 

E, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes firmam o presente Termo Contratual, 

por si e seus sucessores, para todos os fins de direito. 

 

Nova Aurora, Estado de Goiás, em 11 de janeiro de 2022. 

 

 

AUTIERES DE FARIA LEMES FALA SUDESTE – ME 

AUTIERES DE FARIA LEMES 

Contratada 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA-GO 

JERRY FALEIROS DOS SANTOS 

Contratante 


