
CONTRATO DE PRF.STACAO DE SERVICOS N° 003/2021 

HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ALTERACAO 0€ WEBSITE 

CLAUSULA PRIMEIRA: CARACTERIZAçAO DOS CONTRATANTES 

Dc urn lado, o Senhor JONAS ALMEIDA DE LIMA, inscrito na C.I. sob o 

3583198 SSP-GO, no CPF n° 895.790621-53 e PIS 206.13881.08-1 residente e 

domiciliado a Rua c-I 16. QD 474, U - 10/12/13, Apto, 902, Residencial Monte Bello, 
Jardim America, Goiânia - GO, doravante designada CONTRATADO e de outro, a 

CAMARA MUNICIPAL 0€ AMERICANO DO BRASIL situada a Rua Trés 
Poderes s/n, Centro, Arnericano do Brash - GO, inscrita no CNP.J n° 33.378.183/0001-

32, representada pela sua Presidente, a Senhora MARIZIA APARECIDA 
NEPOMUCENO LEMES DOS SANTOS BORGES, CPF: 588.481.181-00, 

doravante denominada CONTRATANTE, thin justo e contratado as cláusulas 

condicOes a seguhr: 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 
Este contrato tern por objeto a hospedagern, atualizaçOes e alteraçOes que se 

fizeram necessárias no website da CONTRATANTE conforme Ctáusula Terceira a 

seguir. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DA EXECUAO DOS 
SERVIOS 

A. 1) - Objetivo - Hospedagem, manutençAo e alteraçOes corretivas sob 

dorni nio http;//wsvw.caniaraarncricanodobrasil.go.gov , br/ 

A.2) - Custos - 0 valor global do contrato é de 6.000,00 (Seis Mil Reals) sendo 

dividido cm 12 (doze) parcelas mensais de 500.00 (Quinhentos Reais). 

A.3) - Forma de Pagarnento - Mensalidade sendo paga dentro de cada més do 

exerciclo. 

B - Flospedagem - Os custos corn a hospedagern do website em urn servidor 

web está incluso no valor da mensalidade durante a vigéncia deste contrato 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL 
O prazo de vigéncia do presente contrato seth dia 04/01/2021 a 31/12/2021. 

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
o presente Contrato de PrestaçAo de Serviços ficará rescindido de pleno direto 

se: 

A - Quaisquer das panes rnanifestar interesse em rescindi-lo, sendo que neste 

caso deverã set cornunicado, por escrito, corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias a 
pane interessada: 

B - Quaisquer das panes deixarem de curnprir as clàusulas previstas neste 

contrato, no todo ou pane, nAo isentado, neste caso, as rnesrnas de responderern por 

eventuais responsabilidades que venham a ser imputados a qualquer tempo. 

CLAUSULA SEXTA - DA NOVAçAO CONTRAAO 

A não utilização pelas panes de quaisquer prerrogativas que Ihes são 

asseguradas por este contrato, nao imponará ern novacAo ou renunRia  de direitos, 

podendo exercé-los a qualquer tempo e os seus exclusivos critérios. /) 
CLAUSULA SETIMA - DA SUCESSAO 	 1/ 	/ 

/ 



0 presente contrato obriga as panes e seus sucessores ao cumprimento fiel e 
integral a qualquer tempo. 
CLAUSIJLA OLTAVA - DA DOTACAO 0RçAMENTARJA 

As despesas decorrentes da execuçAo do presente instrumento acorrecAo a conta 
da dotação orçamentária própria, do vigente orçamento própria, do vigente orcamento, 
segundo o Piano de ClassificaçAo Programãtica, e deinais disposicâes contidas na Lei 
Federal no 4.320 de 17/03/64, em cornbinaçAo corn as disposicoes contidas no § 1° do 
artigo 18 da Lei Comptementar 101/2000 de 04/05/2000, segundo a rubrica n° 
02.01.01.031.0017.2038.339036.47. 
CLAUSULA NONA - DA INVALIDAcAO DE CLAUSULAS 

As panes comiatantes convencionam que caso determinada ciâusula do presente 
Contrato venha a ser considerada nio válida, as demais substituirbo de pieno direito. 
CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

Fica eleito a bra cia Cidade de Anicuns, Estado de Goiás pan resolver 
quaisquer questoes decorrentes do presente Contratas que nAo forem solucionadas 
amigavelmente 

0 presente contrato é composto por 02 (duas) piginas e é assinado em 04 
(quatro) vias de igual teor e valor. 

Americano do Brash, aos 20 (vinte) dias do mis de janeiro do anode 2021. 

L2a74,€c 42a'ztn 	N 2.5' t&n-r' 
Marizia Aparecida Nepomuceno lAmes dos Santos Borges 

Presidente da Cimara Municipal 
Contratante 
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