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Processo Administrativo nO.014/2015 Pregão Presencial nO.010/2015

CONTRATO N° 013/2015
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE

. ," "~EDE':" /!,..-..
.>,' ' ' . Ii '( ".•••• . "IH \~... I . , ..•." ,,-, , ~.•.......' ,. ~ ..• •.... " /1 I,! / /""t

A CAMARA,MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa' jwídica de direito
'V/' i ••. ' •.

público, CNPJ'n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenída'F,lores da Cunha,
no. 799, e...'!l CéÍrâzinho/RS, C,EP 99~Õ.0fOO' Carazinho/R~:::?representada
neste ato .por seu Presidente em exerclclO, ,Vereador PAULlN0.DE,MOURA,
inscritonbCPF 325.465.050-68,residênte e domiciliado na Rua Antõ"nib.Pasin,
nO.390,'riésta cidade, nesse ato/denominado; CONTRATANTE e dé:outro lado
a Emprésa CARRETA, LIMA E KOCHHANN SERViÇOS DE INFORnilÂTICA

- '~/
LTDA. - ME, inscrita no.CNPJ/MF sob o nO12.084.'301/0081-20, com ÇÓl)trato

'...... -", I ~._..--

arqUivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO.43206656080, em 14 de junho de
2010, estabelecida na Cidade de Carazinho/RS, na Avenida Flores da Cunha,
n. 1184, sala 108, bairro Centro, neste ato representada 'pelo seu sócio
proprietário, Sr. João Cândido de Lima, portador do RG 4082000557 e do
CPF(MF) sob o nO831.632.040-15, do'ràvante denominada de :CONTRATADA,
em virtude do Edital do Pregão Presencial nO010/2015, têm 'entre si justo e
acertado o presente contrato de prestação. de serviços, que ~e regerá pelas
cláusulas e condiçõ~s adiante estipuladas: .

CLÂUSULA I - ;DO OBJETO
\ " I\ , .

1.1 Constitui objeto do presente contrato a manutenção de 01 (um) servidor de
rede desta Câmara Múnlcipal, abaixo descrito (item' 1.1.1), correspondente a
01h (uma hora) mensal, nãô.cumulativa. . I

1.1.1 Descrição do 'Servidor: Serviços' de Internet, ""'com sistema.- .•.. ~ - ~
operacionaL,~inux Debian 6:232, bits, equipamento montado, 2 p~ocessador
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz, 1:5GB'dememória RAM e.80GB de Hard
D. k . ..... ./ . ",-,
15. '.'" . ." .'~"--

. -----.{...... /
CLÂUSULA II'::D~XECU.~~S SE~~;";-

2.1 Quando necessário o atendimento ao CONTRATANTE e previamente
solicitado por esse, j~ra,d~ cidade de. Car~zinhp/RS, despesas de
deslocamento, estadia,. alimentação-ou', qualquer "outro tipo de despesa

•• ...,. li" '/~ ~ ~', -'. - - ."
relacionado ao profissional que-realizará o.projeto ou manutenção serão de
responsabilidade do CONTRATANTE.-' . '

CLÂUSULA 111- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 É dever do CONTRATADO cumprir com todas as especificidades
prestação de serviço contratada.
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3.2 O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s)
pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE.

3.3 O CONTRATADO, tem.por obríga'çãó-efetuar.até 01 (uma) visita técnica
trimestral, não cumulátiva,'.ao,local.'.onde .~itãà; pr,esentes os servidores,
quando necessárió;:semcobrança de chamado~sendp;qGé após, excedida a
01 visita prevista, ficâ estipulado o, valor de R$ 40,00/por/éhãmado técnico,
salvo finais"de,semanae feriad~s'êiue serãbde R$ 80,00.' "(/J;'"

" ,,) ,') \ (/// ~
" ,/1..•. ',~ •••....•.

3.4 P>r.nontante de até 1/ (uma) ho~a. contratada será'~c.YTprido,
exclUSivamente,de segunda a sexta-feira, divididas da segUintemaneira:)

'- , ~ I '--

....• I. 30 (trinta) minutos referentes aos serviços mencionados nO,itEl,m3.3
(visita técnica)... ,,\:' "I f~
, 11. 30 (tnnta) minutos referentes a manutenção preventiva remota.~~ I.
3.5 Em cada atendimento (mensal, trimestral ou excedente) remoto ou visita
efetuada será emitido um RAC (Relatório de Atendimento ao Cliente), com
assinatura do servidor da Câmara responsável pelo servidor, bem como com a
descrição e tempo decorrido dos serviços efetuaqos. .

",''', I'\ .::.. / . / ..

3.6 O pagamento de visita técniéa excederite, conforme descrito no item 3.3,
ficará condicionado' à apresentação do RAC (Relatório de Atendimento ao
Cliente) da respectiva\visita (devidamente preenchido segundo item 3.5)." \ '., '.. I

\ \ .'

3.7 O CONTRATADO fica responsável em atender ao' chamado técnico no
prazo máximo de 2 dia~ Úteis. /" }

. \"- - /', ~CLAUSULA, IV-DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE.,

/- ""- ~ ,/ ,./í
4.1 O CONTRATANTE deverá fornecer /ao CONTRATADOjodas as
informações)ne'cessárias à realizàçãodo~serviço, deiÍendo\.especificar os
detalhes neces~ários à perfeita consecução dó mesmo',e a forma de como ele
deve ser entregue. '~', ::.'--:/ /

" -......::- '. ----, ...-
"- ~ -".-r

4.2 Efetuar os pagamentos nas formas e condições estabelecidas na Cláusula
V. -r-,_______--;~Cj" /' ,..,. - _. ' ~,.
4.3 O CONTRATANTÉ'.dece~á2fidéíizãr_~; ~t~dimentos referentes à
configuração e manutenção lógica dos equipamentos pertencentes à empresa ~
e descritos na Cláusula I, somente com a CONTRATADA. -J'V/

4.3.1 Caso o CONTRATANTE confie a manutenção a Terceiros, o
CONTRATADO exime-se da responsabilidade por quaisquer danos causados 19
'00 ",e'p'meoto,. ~ Çjf:?
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4.5 O CONTRATANTE deverá zelar pelo bom estado físico e condições
necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos descritos na
Cláusula I, mantendo acesso restrito ao ambiente onde se encontram os
servidores a funcionários e Terceiros que não pertençam ao setor de TI
(Tecnologia da Informação). '. ., ... _,..... 17/ "-

"' " ,;.,' -- " .J'" ,..
~ •.••'"" I~. \' <, •.• \,'..J/ I. ~

CLAUSULA V - DOVALOR E DAS CONDIÇOESDEPAGAMENTO
. -... . '";';,"//

5.1 O pre,ç~~to!alé'd;R$ 130,Og.(ééntoetri~ta reais) men~f~r-::? ~

5.2 O (~á1ó/ a ser pago deverá oc2-rer eln moeda nacionat~dr;:-ênte, em
dinhéiro,'êheque, transferência b~ncária ou boleto. vç:.'{t

, <'-' 1 '-, )
5.3,:O-pagamento seráefetuad'o no praz;>de.10'(dez)'dias'úteis, a CO~~PdO
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do
contrato, de acordo com o cronograma físico:financeiro. I .
5.4 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração icompensará a
contratada com juros de 0,5% ao mês, .pro rata, mais o IGP-M/FGV do período,
ou outro índice que vier a substituí-lo. '; . I

,
.\ -," "'I '.....\; .

5.5 A despesa correspondente à 'éxecução do presente instrumento de contrato
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):'. \ . I

Órgão: 01 Câmara Municipal "
Unidade: 01 'CâmaraMunicipal !

Projeto/Atividàde: 010310001.2005 Manut.Geral da Câmara
Elemento da Dêspesa: 3.3.9.0,39.00.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa

Juridica _~. .~~ ," / . )\
5.6 O preço estipulado sera reajlJ::ttad.oa cada penodo de umano, ,contado a
partir da data de sua vigência, pelo'IGPMda.F;GV ou por outro índice oficial
que venha a s8bstituí-lo ou, na ausência~deslt!?sfituto;pela média simples dos
principais indices econômicos que apuram a infláção-ânual acúmulada,

'" ~.:...- ~/ //
5.7 No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à
execução dos serviços,.custos.e despesas, tais,como;'impostos, pagamentos
de funcionários, encargos:lrabalhistas;. prevídenciáriós-'e comerciais, seguros,
taxas, deslocamentos de pessoále/quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à
CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais,
salvo aqueles previstos expressamente neste contrato, ~ ~

CLÁUSULA VI- DA VIGÊNCIA ~

~ ~-
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CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

6.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se
em 01 de junho de 2015, e com término em 01 de junho de 2016, podendo ser
renovado por iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 48 (quarenta
e oito) meses após o inicio da vigência do contrato, na forma do inciso IV, do
art. 57, da Lei Federal nO.8,666/93e,suâs- ãlte~aç8es,mediante termo aditivo
assinado pelas partes.' '. : .' ".,... - j (.J' ,--

.... ~ ~ .... ,;' \.:- '.J li/)
" '- ' I.i ?l/;?

CLÁUSULA VII ~ ,~A'RESCISÃO,.. ""v ;, ~,-?
,/ . ./ . \. J~"7.1 O presente contrato podera Ser rescindido: (/;;. ':.,

a.,N~:oêorrência de qualque,rdas/hipóte~es enumeradas ~o'att~g9}~ da
" Lei Federal nO8.666/93, com as formalidades e consequenclasprevlstas
,'nos artigo~ 79 e 80 da Lei supra. \ '. . . . ~\{:Y

b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas'hlpotesesdos Inclsos<La~XII,
XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93; I \i

c. Amigavelmente, por acordo entre às partes, reduzido a termo no
processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Judicialmente, nos termos da legislação. I
f I,

, ..'\. \.- !
i', ",,', / I'

8.1 Pelo inadimplemento das 'obrigações, conforme a infração, estarão
. ,sujeitas às seguintes penalidades: .' I

a. Executar o contrato com irregularidades, passiveis de correção durante
a execução e sem prejuizo ao resultado: advertêri"ciá; I

b. Executar o contràto com atraso injústificado,àté' o limite de 7 (sete)
dias, após os quàis será considerado comb. inexecução contratual:
multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado'do contrato;

c. Inexecl!ção parcial \dp"~ontrato: suspensão' do direit;-'d •..e licitar e
contratar com a Administração pelo prazo.de 2 (dois) anos é multa de
8% soijre o valor corr~sp~enté ao montante não(á~i.~plido do
contrato; ~ /-,""'\ / ')

d. Inexecução total do contrato:suspénsão do direito de licitar e contratar
com a Administração:pelo prazo de 3 (três)âríós e multá de 10% sobre
o valor atualizado do cõntrato;:... - -:-.---;::..-' /

e. Causar prejuízo'material resultante diretamente.de execução contratual:
declaração de inidoneidad.e cumulada com-a:suspensão do direito de
licitar e contratar,càrfJ a'AdministraçãõPública:'Pélo prazo de 4 (quatro)
anos e multa de 12ó/o~~;(Jbr~'oyalcir'atlializadodo contrato.

8.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato. ~

8.3 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do ç
pagamento, a critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso,
cobradas judicialmente. ~

~~-
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8.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando
for o caso.

8.5 Nenhum pagamento seráefetua"do'pélà"AdmiQistraçãoenquanto pendente
de liquidação qualqueràbrigàção.financeiraqúé~f91 imposta ao fornecedor em
virtude de pen~.lid~d~ouihàdimplência contratuàC' fi:!!!,)'
CLÁUSULA" IX .:.ÔOS ANEXOS,OO CONTRATO ,~ ;'/,/1

/::-0 . 'O \ '"~~
9.1 Fazém'parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de

, ..•"" .- I (',//-"'"

preços,apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspo(ldente e
respectivos anexos do Pregão Presencial nOÓ\10/2015. ,~&), .. .. ---- 0
9.2 Na hipótese de divergência entre e~te in\strumentode cohtrato e otEdital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edita'l.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSiÇÕES QERAIS I
~ '" . .

10.1 Eventuais alterações ou casos om"issosserão acordadosIentre as partes
na forma de aditivos a este Contrato. . \; ,

\ ,
10.2 A CONTRATAPA arcará com o pagamento de todoSos encargos fiscais e
tributários decorrentes do ora contratado. ' i I
10.3 Os signatários ~~,presente contrató\sseguraní" iafirmam que são os
representantes legais \cômpetentes para assumirlem nome' das partes as

• • \." ;r,l,

?bngações descntas neste~ntrato e represent~r de forma efetiva seus

Interesses/( ~ ~/ /> / ! ..' ~

10.4 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as
contratantes; excluindo as obrigaçõêS prevldenciáriase'os encà'rgos sociais,
não havendo entre CONTRATADO e CONTRÁTÀNTEqualquer'tipo de relação
de sUbordinaçãà:.~ ~ ~_~ •.<-;'/ /
10.5 Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferlr .....ou subcontratar _os' serviços previstos neste
instrumento, sob pena de (escisãõimediata -dó contrãto:'

~~"(J'_L..:~ ~-.-:...~..
10.6 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo o{)
Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15, . {di
CLÁUSULA XI - DO FORO

~Gl?
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11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução
deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de
Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem/júst;s ~'~.eó~~;~tad~~',4(~~m las partes o presente
instrumento de Coiítrato?em 03 (três) vias de Igúâl MoPe para um só fim,
juntamente conias tésfemunhas abaixo. v:J ,j'JI/'/. / \ " /~.tt'" . '"", ;&.'"

"~ '-/ \ ~~
'iCarazinho,01 de junho.dé'2015.

'•. '\::"/
I .. . ,
"! t""~

paUIi~!rlJ~~~t~';""~---_. \f:~
Presidente da Câmara Municipal

CARRETA,LIMAE KOCHHA~:::~ 'NFORMA~,L LTOA.-MECONTRATADA . I

. \

.,

TesleW ~ . /

Fa . no Santiago Pereira ~~~945.220.490-72 /
/ ~, .

e Leite - CPF 005:512.120-98...........-1""'\ ,
J .:,/..-.---<.

J

!'V
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