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CONTRATO DE PRESTACAO DK SERVIQOS
Pelo presente instrumento particular de contrato, de
um lado o CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA, sob CNPJ
49 653.470/000M3 , com sede a Avenida Sao Joaquim, rp 754, Centro na cidade
de Santana da Ponte Pensa, estado de SSo Paulo, neste ato representada por seu
Presidente, Sr
SILAS REGG DOS SANTOS, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE. e do outro lado a empresa RODRIGO
JOAQUIM DOS SANTOS 94150931100, pessoa juridica de direito privado,
21 182.645/0001-62 . com sede na Rua
inscrita no CNPJ/MF sob nu
,na
Taquarltinga n° 292
cidade de Trss Frorteiras, SP, neste ato representada
pelo seu Socio/Responsavei Sr. RODRIGO JOAQUIM DOS SANTOS, Brasileiro.
Casado,
doravante denominada simplesmente de
CPF n° 94150931100
CONTRATADA. celebram o presente Contrato, de acordo cam as dtsposigoes
nele contidas, mediante as seguintes clausulas e condigoes

CLAUSULA PR1MEIRA; DO OBJETO:
Preslagnn

pcla CONTRATADA compreemlcndo:

1 - DesenvoLirranto e manutengao do Web Site e AtualizagOes ap6s todas as
Sessdes (innlumdo todas atas, indicagoes. requerimentos. mogoes, dentre outros
expedientes, quo passam a ser disponibiiteados em tempo real) ;
2- Manutengaq do ssrvidor (maquina) durante 24 horas; e

3 - Manutenggo Preventiva e Corretlva dos Computadores e perifericos;

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO:
O valor global do presente contrato e de R$7,740.00 (sete mil, setecentos e
quaienid reals), cujos servigos ser5o executados sob o regime de prego mensal, a
ser pago em at£ 12 'doze) parcelas mensais iguais e sucessivas*no valor de

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA
CNPJ 49.653.470/0001-43
AvanIda Sao Joaqulm, 754 * CEP 15765-000
FONE/FAX: (17) 3692-1161

E-mail: camara@5antanapontepen5a.sp.flpy.br
site: cmsantanadapantepensa.sp.gov.br
SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SAO PAULO

RS645.00 (seiscentos

e quarenta e cinco reais), de acordo com a emissao

de

notas fiscais.

0 pagamento realizado n§o isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais e nem no recebimento provisirio do servigo.
CLAUSULA 1 tKCblftA: DAS CONUtgUbS PAKA OS PAGAMbN I OS

Os pagamentos serao efetuados* nos termos da dausula segunda. mediants a
apresentatÿL' da competente rota fiscal de prestagSo de services e serao
faturados mensalmente

A CONTRATANTEdevera eferuar 05 psgami=ntos devidos a CONTRA!ADA ate a
ultimo dia util de cada mes
CLAUSULA QUARTA: DA CORREÿAO

O presentt eOntnUo nao liavera reajuste ile valorem.

CLAUSULA QUINTA: DA VIGENCIA
O eontruu Jc pnÿstafao do sen iÿn a sier lirmado com a empress adj udicaiAria tern vigencin
de 05/1 2/2QS 7 ate (M/12/201 8, podehdo ser prorrogado porperfndos succssivos. nos termos
do art. 57 da Let ! ederal n" 8.660/93,

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAQOES DA CONTRATAOA
Pelo presente'ajuste contratual a CON I RATADA obriga-se a:

- adequar-se

rta

CONTRATANTE:

prestagac Je services as

determinates e

recomendacbÿs da

P*
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- manter em funcionamento pot 24 Iwas o

aervsdor (maquina) responsavel pelo
armazenamento de informagoes, efetuando os reparos necessaries de
constatagao de problemas de operagao;

- dar Infcio a execute dos services no mnediatamente apes a assinatura deste

contra to,

- conduzir

os services em esinta ooservancia as normas e legisiagao federal,
estadual e municipal, fazendo cumprir as determinagdes dos poderes publicos
mantendo a perferta organizagao nos locate d-s assessona prestadas;

-

responder pelo pagamentc* dos salarios devidos pelo pessoat utiltzado na
execugao dos services aqui contratados. pelos encargos trabalhistas, Fiscais e
previdencterios respectivos, e opor tudo mais que, como empregadora deva
satisfazer. atem de ficar sob sua inteira responsabiiidade a observancia das leis
trabalhistas. previdenciarias e fiscais. isentando expressamente a
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades por estes encargos

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Sao obngacoes da CONTRATANTE, sem que a elas se limitem

-

fomecer todos gs documentos e mformagoes necessarias ao born
desenvolvimento dos servtgos, possibilitando o acesso irrestrito da CONTRA TADA
aos setts arquivos de documentos

-

efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma e prazos
estabelecidos neste Contrato. sob pena de estar ineursa nas penalidades
constantes da Clausula Guarta;

CLAUSULA OiTAVA: DA DOTAÿAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes com a mallzagao desta contratagSo correrSo
excluslvamente a conta de verbas proprias orgamenterlas vigentes a seguir

-04 4 'fCH A ORÿAMENTARIA

01 - I’ODER LLGlSLM IVO
0101- CAMARA MUNICIPAL
OHIKH sir RFTARIA DA CAMARA
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01 ,031 .OOt L20u:

SIR RI TARIA DA CAMARA
5.3.90.39 99- Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

Pela mexecucAo total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderp.
Sempra garantindo a ampla defesa. aplicar a CONTRATADA, mulia de ate 20%
(virile por cento) ao vaior deste contrato, sem prejuizo uas oemais sangoes
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.G36/93 e suas posteriores alteracoes

CLAUSULA DECIMA: DA RESClSAO
O nSo cumprimento total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao nas
bipoteses previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei rf 8.666/93. com suas alteracdes,
independememenxe
notificacao ou interpelagSo judicial CHI extrajudicial sem
que caiba a coniratada direilo a qualquer indenizagao sem prejutzo das
penatidade? /'ertinentes

CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA: DAS DISPOSigOES GERAIS

Para atendimento dos objetivos desie contrato, a CONTRATADA nSo podera
subepntratar outras empresas. sem que haja pr6via anuencia da CONTRATANTE
Em qualquer caso. a CONT RATADA assume, para todos os efeitos de direito. a
responsabilidade direta e integral pela execugSo dos servigos

Eventuais divergencies nas especificagoes contidas nesta avenga deverao ser
resolvidas pela CONTRATANTE, a seu criterlo, em conformidade com a legislagao
vigente, ressalvada indenizagao por eventuais perdas e danos,
CLAUSULA DECIMA SEC.’INDA — DA VINCI LAC AO LULU.
O presem-: crxiirato v jnculit-.-.c iv 's U'rmoy, da I ei n" X.6(ifV*>3 t suas alKratiics;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA ELEigAO DO FORO

A interpelagno c- aplicagac dos tennos rtes*e Contrato serSo regidas pelns leis
brasileiras e o Julzo do munif ppio da comarca de Santa F6 do Sul - $P s tera

m
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f

jurtsdiÿao e competencia sobre quaisquer eontroversias onundas do present©
Contrato.
CLAUSULA DEC1MA QUAR7A: DO ENCERRAMEMTO

E, por estarem assim justas e contratadas. as partes assmam o presente
instrumento em 02 (duas) vias. de igual teor e para um URIQO efeito. conjuntamente
com as testemunhas a seguir. a toao o aio preserve, paia que produzarn os
jurtdicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o
presente Contrato. por si e seus sucessores, em julzo ou fora dele
Simianq tla Ponte Pen$a_ SP.. em .03 .de JANEIRO de 201 K.
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TESTEMUNHAS:-

1.

v

SlDNEiPEI
RG 10 367

2
LAERCIO CLEMENTE DE SOUZA
m 24 231.372-3

