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CONTRATO NO 040/2018

Contrato de prestação de serviços celebrado entre o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a Empresa LONAS OLMOS
LOPES - ME.

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, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP. neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRÉ

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

domiciliado 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 LONAS OLMOS LOPES - ME,

com sede na Rua Benjamin Constant, no 1726, Alvará Bruto, CEP 15.400-000, Olímpia/SP; inscrita no CNPJ/MF no

07.212.305/0001-06, Inscrição Municipal no 10777, representada por seu sócio-administrador. Sr. LONAS
OLMOS LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG no 42.159.396-9 SSP/SP,

inscrito no CPF no 335.993.728-70, residente na Rua Benjamin Constant, no 1726, Alvaro Brita, Olímpia/SP, CEP

15.400-000; denominada CONTRATADA; celebram o presente Contrato nos termos e condições dispostas
abaixo

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- O presente Contrato tem como objeto a prestação dos serviços

de desenvolvimento, manutenção e hospedagem do site do CONTRATANTE: "www.mirassol.sp.gov.br" pela

CONTRATADA; mediante liberação da licença de uso por tempo determinado; conforme solicitado pela Assessoria

de Imprensa do CONTRATANTE através e proposta comercial apresentada pela referida CONTRATADA, nos

termos e condições estipuladas

CLÁUSULA SEGUNDA -- Os autos do PJ. n' 2018/02/002621, integram o presente

Contrato, independentemente de transcrição.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA -- O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze)
meses a contar de sua assinatura

PARÁGRAFO ÚNICO -- O prazo de vigência do presente Contrato
até o limite legal, mediante o consentimento das partes, manutenção das condições de
assinatura de aditamento contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOU JURÍDICOS

i6DR. MARÇANO DE BIQUEIRA FILH0ll
Rua Capitão Neves. 1 998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 151 30-000

@' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001 -49
XBrww.mirassol.sp .gov. br

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - O valor total do contrato corresponde à importância de
R$7.991,40 (sete mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), que serão pagos em 12
(doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, no valor de R$ 665,95 (seiscentos e sessenta e cinco reais
e noventa e cinco centavos)

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Estão inclusos no valor do capa/ç os valores referentes a
impostos, frete e 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 Ro
8.666/93

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- As alterações previstas no (llbl)uf desta cláusula serão feitas

mediante a assinatura de aditamento contratual

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Cabe à COl\ATRAI'ADA, solicitar a alteração dos valores
contratados inicialmente, justificando os fatores determinantes e comprovando que o equilíbrio econõmico-
Rinanceiro foi afetado.

CLÁUSULA SEXTA -- Os pagamentos serão efetuados até o 20o (vigésimo) dia de cada
mês durante a vigência do presente contrato; mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente visada

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

PARÁGRAFO UNICO -- 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.

CLÁUSULA SETIMA - As despesas do CONTRATANTE, decorrentes deste contrato, serão

cobertas pela seguinte dotação orçamentária: 020400041220003.2.020 - 33903957 - F.1435 - Rec. Próprio.

DA EXECUÇÃO

CLÁUSULA OITAVA -- A CONTRATADA deverá executar os serviços ora contratados nos

termos do presente contrato e da proposta comercial por ela apresentada.
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CLÁUSULA NONA -- A Assessoria de ]mprensa do CONTRATANTE ülca 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).

PARÁGRAFO UNICO - As informações contidas na base de dados do site são de
propriedade da CONTRATANTE

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 -- O descumprimento ao prazo disposto na "Cláusula 3a",
por parte da CONTRATADA, constitui motivo para rescisão contratual conforme previsto nos ans. 77, 78 e 79 da

Lei Federal no 8.666/93; e aplicação das sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA estará sujeita a

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- 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 CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei;

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

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,

todos os ónus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter

trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial e outras, de competência fazendária ou não, relacionados ao

objeto contratual, podendo o CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento dessas obrigações

DISPOSIÇOES GERAIS
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA -- Este contrato reger-se-á pelo Artigo 24, Inciso ll da Le
Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Elege-se o foro de Mirassol/SP, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões relativas a este contrato.

vias de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 05 (cinco)

Mirassol/SP, 09 de março de 2018

.. @.
CONTRATANTE
Município de Mira!
Dr. André Ricardo

}NTRATADA
)NAS OLMOS LOPES - ME

lonas Olmos Lopes
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Testdhlunha
Cristíane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3
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