
 

 

CONTRATO Nº 13.008/2022 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO 

- FUNDARTE, pessoa jurídica, com sede na Rua Capitão Porfírio, nº 2141, Centro, 

Montenegro – RS, CEP: 95.780-000, inscrita no CNPJ sob nº 90.896.275/0001-48, 

neste ato representada por sua Diretora Executiva, Sra. Júlia Maria Hummes. 

CONTRATADA: ÉDER CARLOS SALAZAR SOTTO, sob o nome fantasia de 

STNT CONSULTING, pessoa jurídica, com sede na Rua João Ferreira de Abreu, nº 

533 – apto 73, bloco 3B, Edifício Jasmim, Condomínio Morada das Flores, São Paulo 

- SP, CEP: 04.445-140, inscrita no CNPJ nº 33.620.529/0001-67, neste ato 

representada, por seu sócio proprietário, Sr. Eder Carlos Salazar Sotto, portador da RG 

nº 30.075.475-9 e do CPF nº 309.219.138-26. 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, doravante somente designadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, ajustam a contratação de empresa 

especializada para atualização do sistema OJS e prestação de serviço de hospedagem 

do sistema OJS da CONTRATANTE, tendo como fundamento e finalidade na 

consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo nº 05821/2022, 

regendo-se pelo art. 24, II da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, assim como pelas condições da proposta e pelas cláusulas a 

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

1- DO OBJETO: Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA visam a 

atualização e hospedagem do sistema OJS da CONTRATANTE. No presente objeto 

estão inclusos os seguintes serviços: 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 1) Atualização do OJS para 

versão 3.3.10; 2) Troca de todas 

as senhas dos contas de e-mail; 

3) Atualização do Wordpress e 

configuração de componentes 

de segurança recomendadas 

pelo desenvolvedor; 4) 

Escaneamento do repositório de 

arquivos (HTDOCS) para 

busca por vírus ou arquivos 

maliciosos; 5) Atualização de 

versão PHP para PHP8. 

 

01 unidade 

(prest. serviço) 

 

R$ 1.050,00 

 

R$ 1.050,00 



02 Hospedagem plano padrão OJS. 

Servidor LINUX dedicado com 

4GB RAM e 20GB de 

armazenamento. Incluso 

suporte técnico especializado 

em OJS por telefone, whatsapp 

e e-mail, e serviço de 

atualização de versão anual do 

OJS. 

 

 

12 unidades 

 

 

 R$ 99,90 

 

 

R$ 1.198,80 

Valor total R$ 1.149,90 R$ 2.248,80 

1.1 – Estão inclusos no serviço de hospedagem, sem custo adicional: 

a) Atualização de versão semestral do OJS a partir do 6º (sexto) mês do contrato, 

a depender de liberação de nova versão estável pela PKP; 

b) Criação de conta de e-mail do portal OJS; 

c) Instalação de rotina de escaneamento periódica de arquivos (HTDOCS) do 

portal OJS para busca por vírus ou arquivos maliciosos. 

2 - DO CONTATO ENTRE AS PARTES 

2.1 - Os contatos e/ou simples comunicação entre as partes ora especificadas, para tudo 

o que seja decorrente do presente contrato, se fará por meio de endereço eletrônico, por 

telefone e ou aplicativos de mensagens (whatsapp), meios esses aceitos por ambas como 

hábeis para essa finalidade. 

3 - DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para iniciar os serviços, a 

contar da data de assinatura deste contrato e 10 (dez) dias corridos para conclusão do 

serviços descritos no Item 01, do objeto deste contrato. Esses prazos podem ser 

prorrogados, por iguais períodos, se devidamente justificada sua necessidade e de 

comum acordo entre as partes. 

4 - DOS CUSTOS 

4.1 - O custo total demandado para a execução do objeto deste contrato será de R$ 

2.248,80 (Dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), pagos pela 

CONTRATRANTE, e compreendido como justo e suficiente para a prestação do 

serviço pela CONTRATADA.  

 



5 - DO PAGAMENTO 

5.1- O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a apresentação da respectiva 

nota fiscal. 

a) A nota fiscal deve ser emitida pela empresa CONTRATADA. 

b) o pagamento fica condicionado a conclusão de todos os itens que compõem o objeto 

deste contrato. 

c) Havendo qualquer pendência ou irregularidade na prestação do serviço, o pagamento 

só ocorrerá após as mesmas serem sanadas. 

5.2 – O pagamento da prestação do serviço descrito no Item 01 do objeto, no valor total 

de R$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais) será realizado em 01 (uma) única parcela, 

em até 05 (cinco) dias após sua conclusão. O pagamento referente a prestação do serviço 

descrito no Item 02 do objeto, no valor total de R$ 1.198,80 (Hum mil, cento e noventa 

e oito reais e oitenta centavos), será realizado em 12 parcelas de R$ 99,90 (Noventa 

e nove reais e noventa centavos), a iniciar no mês subsequente à assinatura deste 

contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês. 

6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 – As despesas oriundas do presente contrato correrão a conta das dotações 

orçamentárias: 3.3.90.40.21.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.C. e 

3.3.90.40.09.00.00.00 - Hospedagem de Sistemas. 

7 – DAS MANUTENÇÕES 

7.1 – A CONTRATADA após a conclusão do Item 01 do objeto, deverá entregar o 

sistema OJS da CONTRATANTE em plenas condições de uso. 

7.2 – Esse contrato prevê manutenções e atualizações conforme Cláusula 1 – DO 

OBJETO. 

8 - DA LEI QUE REGE O CONTRATO 

8.1 - O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 



9 – DA VIGÊNCIA 

9.1 - O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 

10 – DAS OBRIGAÇÕES 

10.1 – Das Obrigações da CONTRATADA:  

a) Realização completa de todos os serviços objeto desse contrato, descritos na cláusula 

primeira. 

b) Manter a confidencialidade sobre todos os dados acessados, incluindo dados dos 

portais e credenciais de acesso, não podendo estes dados serem repassados a terceiros 

ou serem utilizados para outros fins, que não seja a realização do serviço contratado. 

c) Respeitar os prazos e condições previstas nesse contrato. 

d) É obrigação da CONTRATADA que a prestação do serviço, objeto deste contrato, 

atenda às disposições da Lei nº 13.709/2018. 

10.2 -  Das Obrigações da CONTRATANTE 

a) - A CONTRATANTE deve disponibilizar acesso ao servidor onde o atual portal está 

hospedado. 

b) Respeitar os prazos e condições previstas nesse contrato. 

11 - DA RESCISÃO 

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

a) Se, por culpa da CONTRATADA, esta não prestar os serviços, objeto deste 

contrato, ou atrasar o início e a conclusão do mesmo por mais de 10 (dez) dias, garantida 

a defesa prévia; 

 

b) Alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 

que prejudique a execução do contrato; 

 

c) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas por lei, exaradas no competente processo administrativo; 

 



d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

 

e) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato; 

 

f) Por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de dispensa, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 

 

g) Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo CONTRATANTE, 

salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

 

12 - DAS PENALIDADES NA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 

CONTRATO: 

12.1 - No caso de atraso injustificado parcial ou total, para a prestação do serviço objeto 

deste contrato, o fato se caracterizará como negligência ao cumprimento do contrato, 

podendo a CONTRATANTE aplicar as seguintes sanções: 

a) em caso de atraso na execução do serviço contratado, limitado a 10 (dez) dias, a partir 

do primeiro dia após o início da prestação do serviço, será aplicada multa 

correspondente a 0,05% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor parcial ou 

total do contrato, podendo ser aplicada advertência; 

b) em caso de atraso a partir do décimo primeiro dia, limitado a 30 (trinta) dias do prazo 

estabelecido para a conclusão do desenvolvimento ou do treinamento, não havendo o 

adimplemento contratual voluntário, o fato caracterizará inexecução parcial do objeto, 

podendo a CONTRATANTE aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato podendo cumular com a suspensão de contratar com a Administração 

Municipal pelo prazo de até 01(um) ano; 

c) persistindo o atraso e, ultrapassando 60 (sessenta) dias do prazo estabelecido para a 

conclusão do desenvolvimento ou do treinamento, não havendo o adimplemento 

contratual voluntário, o fato caracterizará inexecução total do contrato, podendo a 

CONTRATANTE aplicar multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, 

podendo cumular com a suspensão de contratar com a Administração Municipal pelo 

prazo de 01 (um) a 02 (dois) anos. 

12.2 - Em caso da CONTRATADA, desistir da execução do serviço, objeto deste 

contrato, por motivo não justificado, poderá a CONTRATANTE aplicar a penalidade 

de suspensão da CONTRATADA de contratar com a Administração Municipal pelo 

período de até 06 (seis) meses. Em caso de reincidência do fato supra citado, poderá a 



CONTRATANTE aplicar a penalidade de suspensão da CONTRATADA de contratar 

com a Administração Municipal pelo período de até 02 (dois) anos. 

12.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

12.4 - Por descumprimento de qualquer cláusula ou disposição contida neste contrato, 

serão aplicadas as penalidades e sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

13- DA FISCALIZAÇÃO 

13.1- O presente contrato será fiscalizado pela servidora efetiva Sr.ª Marília Costa 

Santana. 

14 - DO FORO               

14.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes elegem o 

Foro da Comarca de Montenegro - RS, e expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

15 - DO TERMO 

15.1 - E por estarem assim contratados assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor. 

 

Montenegro, 07 de abril de 2022. 

 

 

  

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: __________________________                

___________________________ 


