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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO E 
A EMPRESA MM CAETANO & CIA LTDA ME. 
 

CONTRATO Nº.  246/2017 
 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO, 
SP, com sede a Praça da Bandeira S/Nº, inscrita no CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, neste 
ato representado pelo seu prefeito municipal, senhor JOSE CARLOS PARRA, brasileiro, 
maior, residente e domiciliado nesta cidade de Alvares Machado, SP, portador do RG. 
18.235.415-5, CPF 062.065.778-21, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
e, de outro lado, a empresa MM CAETANO & CIA. LTDA. ME, estabelecida a Avenida 
Juscelino K. de Oliveira, 2233, Jardim Everest, na cidade de Presidente Prudente, SP, 
inscrita no CNJ nº 20.994.533/0001-43, neste ato representada pelo senhor Marcio Jose 
Caetano, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, acordam firmar o presente 
instrumento de contrato, por dispensa de licitação,  atendendo as clausulas e condições 
abaixo.  
 
CLAUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
para consultoria em telefonia fixa, visando a redução de custos em assinaturas, speedy, 
serviços de terceiros e ligações interurbanas (DDD). 
 
CLAUSULA SEGUNDA – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando nesta 
data, 27 de setembro de 2017, com término para 27 de setembro de 2018. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor fixo de R$. 
7.900,00 (sete mil e novecentos reais) após verificada a constatação da real redução dos 
valores, sendo esse pagamento em 03(três) parcelas com 30, 60 e 90 dias. 
 
CLAUSULA QUARTA – O pagamento será efetuado através de cheque nominal à 
CONTRATADA ou através de boleto bancário. 
 
CLAUSULA QUINTA – Tendo em vista a periodicidade do contrato firmado, o valor a ser 
pago não sofrerá nenhum reajuste. 
 
CLAUSULA SEXTA – Em caso de ocorrer pagamento com atraso, haverá a incidência de 
juros de mora de 0,01% ao dia sobre o montante devido, sem prejuízo da correção 
monetária. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  
DA CONTATADA 
 - A CONTRATADA será obrigada a cumprir todas as regras do presente contrato; 
- Responder por si, por seus sucessores e prepostos, integralmente e em qualquer caso, por 
todos os danos e prejuízos de quaisquer natureza, causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros; 
- Fornecer toda mão de obra necessária à realização do serviço, arcar com ônus de ordem 
fiscal, civil, trabalhista e previdenciária. 
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- Fornecer nota fiscal de prestação de serviço, correspondente ao serviço realizado, para 
quitação dos valores a receber, contendo a discriminação e o valor do serviço realizado. 
DA CONTRATANTE  
- Em razão deste contrato cabe à CONTRATANTE prestar com assiduidade todas as 
informações devidas pelo município e necessárias para o bom desempenho dos serviços 
contratados e informar o setor competente sobre os serviços realizados para efeito de 
pagamentos que fizer jus a CONTRATADA em seu devido vencimento e fornecer local 
adequado para a realização dos serviços da contratada, quando este se fizer necessário. 
- Fiscalizar, através do setor competente, todas as fases da formalização do contrato, 
rejeitando no todo ou parte o que for executado ou elaborado em desacordo com as normas 
pertinentes. 
 
CLAUSULA OITAVA – As despesas provenientes do presente contrato, serão cobertas com 
recursos proveniente da seguinte dotação do orçamento vigente: 
DIRETORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE, PENALIDADE E ADVERTÊNCIA. 
- Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, garantida  a defesa prévia, as penalidades dispostas no artigo 87 e 
parágrafo, da Lei 8666/93 e demais alterações posteriores.: 
– Será fixada multa de 20% ( vinte por cento ) ao mês, do valor da contratação, 
considerando para tal efeito que o objeto não tenha sido integralmente fornecido: 
- Suspensão temporária de contratar ou licitar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelo prejuízo  resultante e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – A rescisão contratual poderá ocorrer nos casos elencados no artigo 
78 da Lei 8666/93 e na forma prevista no artigo 79 da mesma lei. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência no todo ou em parte. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, 
para dirimir quaisquer pendências desta contratação, com exclusão de qualquer outro. 
 
E por estarem assim, justo e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 
3(três) vias, perante as testemunhas subscritoras para que surtam seus devidos e legais 
efeitos.  
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Álvares Machado, 27 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO    MM CAETANO & CIA LTDA ME 
JOSE CARLOS CABRERA PARRA                 MARCIO JOSE CAETANO 
PREFEITO MUNICIPAL             RESPONSÁVEL 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 


