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CONTRATO NO 026/ 2018

Contrato para fornecimento de sistema informatizado
para a implantação do Diário Oficial Eletrânico --

Assessoria de Imprensa -- que, entre si, celebram o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a empresa P&P COLIBRI -
CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

José Moreira, Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP. neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domicíliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000.

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, P&P COLIBRI

CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA, CNPJ 15.417.725/0001-57. situada na Avenida Marginal, no 65,

sala 03 CEP 15.140-000, Bálsamo/SP, neste ato, representada por seu sócio administrador, Sr.(a) BRUNO
HENRIQUE PIATTO, brasileiro, solteiro, consultor técnico, RG. 40.207.742-8- SSP/SP, CPF. 336.945.848-97,

residente e domiciliado(a) na Avenida Jogo Bernardino de Seixas Ribeiro, no 717. Jardim Canaã, São rosé do Rio

Preto/SP, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos termos do Protocolo no

2018/01/000536, solicitação da assessoria de Imprensa por meio do Ofkio no 006/2018/AI, datado de 16 de

janeiro de 2018, parecer Jurídico favorável datado de 31 de janeiro de 2018, proposta comercial apresentada

pela referida CONTRATADA, nos termos e condições estipuladas e anuência do Prefeito Municipal:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA se compromete ao fornecimento de sistema
informatizado para a implantação do Diário Oficial Eletrõnico para publicação dos ates administrativos do

Município CONTRATANTE, conforme Lei Municipal no 4.095/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os autos do Protocolo no 2018/01/000536 integram o presente

contrato, independente de transcrição.
DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)

meses, com início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite legal, nos moldes do

art. 57, IV, da Lei no 8.666/93. desde que comprovada a situação do art. 24, 11
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PARÁGRAFO UNIÃO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo, desde

que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $1o, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, mediante justificativa, por escrito e prévia autorização da autoridade superior, nos termos do $2o.

do mencionado dispositivo legal

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA -- O valor do contrato corresponde à importância de R$
650,00(seiscentos e cinqüenta reais) mensais, totalizando o valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos
reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Estão inclusos no valor do capa/Ç os valores referentes a

mpostos e todos os outros custos diversos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Não serão consideradas despesas adicionais.

CLÁUSULA QUINTA -- Em casos excepcionais, em que o equilíbrio económico-financeiro

inicial do contrato for afetado, o CONTRATANTE poderá restabelecê-lo, nos termos do artigo 65 da Lei Federal no

8.666/93

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- As alterações previstas no C:âf?uZ- desta cláusula serão feitas

mediante a assinatura de aditamento contratual

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Cabe à CONTRATADA, solicitar a alteração dos valores
contratados inicialmente, justinlcando os fatores determinantes e comprovando que o equilíbrio econõmico-
financeiro foi afetado

CLÁUSULA SEXTA -- O pagamento ocorrerá até 20 (vinte) dias da data do recebimento do

objeto do presente Contrato, mediante a emissão e aceite da respectiva Nota Fiscal, atestando o recebimento e

conferência. visada pelo(a) Assessor(a) de Imprensa do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Caso o CONTRATANTE ultrapasse o prazo estipulado para

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela incidirão, para fins

de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, até o efetivo pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A nota fiscal deverá ser apresentada com as discriminações dos

serviços prestados, nome comercial e valor.

CLÁUSULA SETIMA - As despesas do Contratante, decorrentes deste contrato, serão
cobertas pela seguinte dotação orçamentária:0204000412200032178- 33903990 - F.1438 - R.P.

OA EXECUÇÃO
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CLÁUSULA OITAVA -- A CONTRATADA se obriga a ao fornecimento de sistema

nformatizado para a implantação do Diário Oficial Eletrânico para publicação dos ates administrativos do

Município CONTRATANTE na modalidade SaaS (Soa:ware as a Service) para manutenção da Imprensa Oficial do
Município

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá fornecer a locação e o direito de uso

de sistema informatizado para estruturação da imprensa oficial do Município em meio eletrõnico, com acesso a

solução informatizada para gerenciamento, acompanhamento/diagramação das remessas a serem publicadas

sem limite se quantidade de remessas ou páginas diárias e manutenção mensal;

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramentas de

integração em formato aberto e não proprietário; e ferramentas que garantam a autenticidade, integridade.

rretroatividade e não repúdio, assim como todas as despesas operacionais e tributárias que se fizerem
necessárias (certificação digital e carimbo do tempo)

CLÁUSULA NONA -- O objeto do presente contrato deverá ser entregue de forma

constante, no decorrer de toda a vigência, sendo que, a Assessoria de Imprensa do CONTRATANTE será

responsável pela fiscalização da execução, e por todos os assuntos relacionados ao objeto do presente Contrato

(solicitações de aditamentos, de supressões, de alterações, entre outros).

CLÁUSULA DECIMA -- A Assessoria de Imprensa do CONTRATANTE reserva-se o direito

de não aceitar os serviços executados se estiverem em desacordo com o previsto no presente Contrato e na

proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. podendo solicitar o cancelamento deste, e aplicação das

sanções cabíVeis nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo cumprimento de

todos os serviços e condições ora contratados, conforme proposta comercial apresentada, ficando sujeita a

suspensão de pagamento caso não ocorra o atendimento destes em sua integralidade

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- Constituem motivos de rescisão contratual os previstos
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA estará sujeita a:

1 - Multa de ATÉ 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

inexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da

CONTRATADAS sem prejuízo de outras sanções previstas em Leia

11 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na
entrega do objeto.
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DOS ENCARGOS

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- São de exclusiva responsabilidade da CONTRAI'ADAr

todos os ónus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter
trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial e outras, de competência fazendária ou não, relacionada ao

objeto contratual, podendo o CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento dessas obrigações

DO FUNDAMENTO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Este contrato foi celebrado nos termos do artigo 23, 11, "a" c.c. artigo

24, 11, ambos da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei no 4.095/2017 de 21 de dezembro de 2.017

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da

interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP, com

enúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato

digitado em 05 (ando) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

CONTRATANTE
Município de Mirassol/
Dr. André Ricardo Viett:a--' Bruno Henrique Piatto

2,'Õ ho«'(
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3 Matrkula 101.182-0


