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CONTRATO NO 142/2018

Contrato de prestagio de servigos para elaborag3o

do Plano de Agro e Aplicagao dos Recursos do Funds

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente e

Planejamento e Organizagio da Confer6ncia

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente/

contemplando Palestra Magna/ trabalho em grupos

para a discussio dos eixos temiticos e elaboragao do
Relat6rio Final, celebrado entre o Municipio de
Mirassol e a Empresa GOMES & COELHO S/S-

pell presente instrumento, de um dado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica

::H EXI li:?l:$ I :g E $
264.549.668-79. residente e domiciliado na Avenida Eliezer Magalh3es, no 3566, Primeiro Andar, bairro Sio

Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a

empresa GOMES & COELHO s/S/ inscrito no CNPJ/MF sob Ro. 07.458.439/0001-01, com cede na Rua

Delegado Pinto de Toledo, Ro 3320, apto 21, Centro, S3o Jose do Rio Preto, CEP:15010-080, neste ato

representado por sua s6cia/administradora Sra. REGINA MARA GOMES COELHO, brasileira. canada

empresar a, RG. 11.774.291-0 - SSP/SP, CPF. 028.182.128-39, residence e domiciliado (a) na Rua Delegado

Pinto de Toledo, Ro 3320, apto 21, Centro, S3o Jose do Rio Preto, CEP:15010-080, doravante denominada

coNTRATADA. resolvem celebrar o presence instrumento mediante as seguintes cliusulas e condig6es

discriminadas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

1.1 Constitui objeto do presente contrato, a prestag3o de servigos pda CONTRATADA

do Plano de Agro e Aplicagao dos Recursos do Funds Municipal dos Direitos da

Adolescente e Planejamento e Organizagao da Confer6ncia Municipal dos Direitos da

Adolescente. contemplando Palestra Magna, trabalho em grupos para a

temiticos e elaborag3o do Relat6rio Final, celebrado nos termos do Oficio Ro 292/2018 DAS

de outubro de 2018. expedido pele Departamento de Agro Social do

apresentada pda CONTRATADA is fls. 04,

para elaborag3o

Crianga e do

Crianga e do

discuss3o dos eixos

de 18

coNTRATANTE e. Proposta

em Q 6iD de 2018
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1.2 Os autos do PJ

transcrigao.
n'015523/10/2018, integram o presente contrato, independentemente de

1.2.1 A Confer6ncia seri realizada pda CONTRATADA no dia 30 de novembro de 2018

1.2.2
O planejamento seri realizado pda CONTRATADA no periodo de lo de dezembro de 2018 a 31 de
dezembro de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA -- Da Vig6ncia

2.1
O presente contrato teri sua vig6ncia iniciada em 30 de novembro de 2018 com t6rmino em
31 de dezembro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA -- Do Prego e Condig6es de Pagamento

3.1
O CONTRATANTE pagar6 ao CONTRATADO pda prestagao de servigos, a importancia total de R$

4.375,00(quatro mil trezentos e setenta e cinco reals), que servo pagos em parcela 6nica

atrav6s da apresentagao de boleto banc6rio correspondente, com aceite e visado pda Diretoria do
Departamento de Agro Social

3.1.1
O pagamento ocorrerg em at6 20 (vinte) dias da data de apresentag5o da Nota Fiscal de Prestagao

de Servigos correspondente, com aceite e visada pda Diretoria do Departamento de Agro Social.

3.2
Caso o CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado

causa ao atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidir3o, para fins de atualizagao

monetaria, remunerag3o do capital e compensagio da mora, os indices oficiais de remunera£3o

b5sica e euros aplicados a caderneta de poupanga. uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA - Das Obrigag6es do CONTRATADO

4.1
Para realizagao da prestagao de servigos ora avengada, a CONTRATADA se obriga a

4.1.1 executar, por sua conta e risco, os servigos contratados pelo CONTRATANTE, sem anus adicional
aos pregos pactuados;

4.1.2
n3o substituir o presente contrato, sem previa anu6ncia B'8 r8'
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4.1.3 assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execugao do presente instrumento;

CLAUSULA QUINTA -- Das obrigag6es do CONTRATANTE

5.1 E de responsabilidade do CONTRATANTE

5.1.2 Se os servigos forem realizados nas instalag6es da CONTRATANTE, esta
infraestrutura necessiria a realizagao das atividades que os servigos requerem

deveri oferecer a

5 1 3 0 pedido de alterag3o do cronograma seri aceito pda CONTRATADA, sem anus para a
=-'"- CONTRATANTE. desde que solicitado por escrito com a anteced6ncia minima de ate zq Lvtnte c

quatro) horan do inicio do servigo (s)-

CLAUSULA SEXTA -- Da Alteragao do Contrato

.'' ' :: i:::L i; =,i:;i=Q;i 1 : T::=':='
CLAUSULA SETIMA -- Da Dotag5o Orgamentiria

Fiilil liilUlll==H:""""""""
7.1.1 ""~:E=1.F:;i=.'=: = sobre o valor total do contrato quando ocorrer

a, bem como, a sua rescis3o unilateral, por sua

exclusiva culpa, sem prejuizo de outras sang6es previstas em Lel e, r total
11 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, soDre o vdlul LV'a-

do contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cento).

ctAUSULX OITAVA Do Fundamento
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8.1
Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 23, inciso 1, alfnea "a"e Artigo 24, inciso 11, ambos

da Lei Federal no 8.666, 21 de junho de 1993. bem como Decreto no 9.412 de 18 de junho de

8.2 Especialmente nos casos omissos, este contrato reger-se-6 pda Lei Federal no 8.666 de 21 de
junho de 1993.

CLAUSULA NONA -- Do Foro

9.1
Elege-se o Fora da Comarca de Mirassol/SP, para dirimir quaisquer dOvidas oriundas do presente

Contrato, com renuncia de qualquer outro, por mats privilegio que seja.

E, por estarem assam justos e contratados, firmam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, na presenga de dual testemunhas.

Mirassol/SP, 13 de novembro de 2018

CONTRATANTE
Municipio de
Dr. Andre Ricardo vieira.

©
CONTRAT
GOMES & COED:Fb S/S
REGINA MARA GOMES COELHO

la da Costa Maura
295# SSP/SP

756

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrfcula no. IO1.625-3

Diretor d
Eder Lu
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