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Avenida Washington Luiz, nº 1345, Centro - Presidente Prudente – SP 

 
Processo Administrativo: 4.565/2.020, na Prudenprev sob nº 173/2020 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Dispensa de licitação  
Objeto:  Contrataçãode empresa para prestação de serviços de hospedagem de página 

eletrônica (site da Prudenprev). 
 

 
 
CONTRATO n. 005/2.020 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA LUZ 
PRÓPRIA - SOLUÇÕES FOTOGRÁFICAS E WEB S/S 
LTDA. 
 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente, pessoa 
jurídica de direito público interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, 
inscrita no CNPJ n. 04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1345, 
Centro - Presidente Prudente – SP, CEP 19015-150, neste ato representado por seu 
Superintendente - Senhor João Donizete Veloso dos Santos, CPF 058.764.318-85, RG 
22.181.950-5, que pode ser encontrado no mesmo endereço supramencionado, a seguir 
denominado meramente CONTRATANTE, e a Empresa LUZ PRÓPRIA - SOLUÇÕES 
FOTOGRÁFICAS E WEB S/S LTDA, sob CNPJ nº 08.370.689/0001-58, situada na Rua 
Aviador Norberto Vallin, nº 775, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente/SP, CEP 19050-
420, pessoa qualificada no respectivo processo administrativo, por seu representante legal 
ao final assinado e nomeado, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do 
Processo Administrativo nº 4.565/2020 e da lei n. 8.666/93, que rege a possibilidade de 
dispensa do procedimento licitatório – art. 24, II, RESOLVEM avençar o que se segue: 
 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: A contratada compromete-se a prestar o serviço de 
hospedagem para página eletrônica “website” da Prudenprev, nos termos apresentados na 
proposta inserida no Processo nº 4.565/2020. 
 
CLÁUSULA 2ª – DO ACOMPANHAMENTO: A execução do presente pacto será 
acompanhada por um servidor designado pela Contratante, integrante dos seus quadros, o 
qual também será encarregado e responsável pelo recebimento final. 
 
CLÁUSULA 3ª - DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização de 
processo de licitação, conforme autorização do art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93, 
formalmente fundamentado e motivado no Processo Administrativo de Dispensa de 
Licitação nº 4.565/2020. 
 
CLÁUSULA 4ª - DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 2.700,00 (Dois mil e 
setecentos reais), não sujeito a reajuste, porquanto se encontra mantido o equilíbrio 
econômico financeiro da avença. 
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Paragrafo único: O pagamento será feito a CONTRATADA em 12 (doze) parcelas, no valor 
mensal de R$ 225,00 (duzentos e vinte cinco reais), mediante pagamento através de boleto 
bancário e emissão de nota fiscal que será enviada a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 5ª – DO PRAZO: A contratada responsabiliza-se pela prestação dos serviços 
pactuados nesta avença pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
 
CLÁUSULA 6ª – DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As despesas oriundas do presente 
contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática 
04.122.0114.2.122.00 e categoria econômica 33904003.  
 
CLÁUSULA 7ª – DAS PENALIDADES: A contratante poderá aplicar à contratada a 
penalidade de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, para os casos de 
inexecução parcial ou total do objeto deste, garantido o contraditório e ampla defesa, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 8ª – DA LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da lei federal nº 
8.666/93, assim como outras formas referentes à matéria. 
 
CLÁUSULA 9ª – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato vincula-se ao 
processo administrativo de dispensa de licitação 4.565/2020, tendo sido registrado sob nº 
4.565/2020, e todos os documentos que compõem (RMS, ofício, proposta de trabalho, etc.) 
consideram-se parte integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, independentemente 
de transcrição, que nortearão a execução contratual. 
 
CLÁUSULA 10ª – DO FORO: As partes elegem o FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões referentes a este contrato, 
excluindo-se os demais. 
 
Assim, estando ambas as partes concordes com as cláusulas acima, firmam o presente 
instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 
 
Presidente Prudente, SP, 03 de abril de 2.020. 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________  
PRUDENPREV–Sistema de Previdência                  Luz Própria Sol. Fot. e Web S/S Ltda. 
João Donizete Veloso dos Santos                           Gabriel Martins Galvão Silva 
CPF 058.764.318-85                                                   CPF 226.011.218-82 
RG 22.181.950-2RG                                                    41.124.868-6 
 
Testemunhas: 
 
 
 
01-Cleberson Aparecido de Morais Silva  02-Jefferson José Chaves Junior 
RG 48.928.711-6     RG 52.251.597-6 


