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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZINHO

CONTRATO N° 10/2014

OBJETO DO CONTRATO

Que fazem, de um lado A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa
jurídica de direito público, CNPJ 89965222/0001-52, com sede na Avenida
Flores da Cunha, 799, Cmazinho/RS, representada por seu Presidente, neste
ato pelo Presidente Vereador Rudnei Brombilla, inscrito no CPF sob o n.
783028.700-72, residente e domiciliado na Rua X de Novembro n. 35, nesta
cidade, aqui denominado, aqui denominado CONTRATANTE e, de outro,
CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERViÇOS DE INFORMATlCA LTDA,
CNPJ 12084301/0001-20, estabelecida na Av. Flores da Cunha, 1.184 - Sala
108 - Centro - Edificio Avenida - Carazinho/RS - CEP 99.500-000, por seu
representante legal, Ãnderson Juliano Carretta, brasileiro, RG 6068751749,
CPF 970970.470-20, aqui denominado CONTRATADO, têm, entre si, justo e
acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, que se regerá pelas cláusulas,
condições e valores, que seguem descritas abaixo:

Servidor 01: Serviços de Internet, com sistema operacional Linux Debian 6.2 32
bits, equipamento montado, processador Intel(R) Celeron(R) CPU 226GHz,
1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk.

DA VIGÊNCIA: ~

Clausula 23 O presente contrato é por prazo determinado de 12 meses com
início ~m 16/04/2014 e término em 15/03/2015, podendo ser renovado por
periodos sucessivos limitados a 60 meses, conforme previsão legal no art. 57, II

Cláusula 1'. São objetos do presente contrato de manutenção de servidores de
rede, de 01h (uma hora) mensal de prestação dos serviços, não cumulativas,
referente á manutenção de 01 (um) servidor abaixo descrito:

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE REDE

~v. FI~resda Cunha, 799 - Caixa Postal:440 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99.500-000- CARAZINHO- RS
-mal!.camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-521
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PREÇO E CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 30. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ 91,00
(Noventa e Um Reais) mensais, O valor a ser pago deverá ocorrer em moeda
nacional corrente, em dinheiro, cheque, transferência bancária ou boleto, até o
dia 5 do mês subsequente a prestação dos serviços.

Parágrafo Único O presente contrato será reajustado anualmente pelo indice
IGP-M.

DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS:

Cláusula 40. Quando necessário o atendimento ao CONTRATANTE e
previamente solicitado por esse, fora da cidade de Carazinho/RS, despesas de
deslocamento, estadia, alimentação ou qualquer outro tipo de despesa
relacionado ao profissional que realizará o projeto ou manutenção serão de
responsabilidade do CONTRATANTE.

Parágrafo único - Ao final de cada ano será cobrado uma mensalidade adicional
referente ás horas e chamados técnicos excedentes proporcionais ao tempo de
contrato e não especificados nos Relatórios de Atendimento á Cliente (RAC)

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
r

Cláus'ula 4a, O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as
infor+~bl-es necessárias á realização do serviço, devendo especificar os
detalli,ês,necessários á perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele
d I~~', teve ser en regue

•i '. li'
Cláusu!a 15~Efetuar os pagamentos nas formas e condições estabelecidas na
Cláusula,2o.

Cláusula 60. O CONTRATANTE deverá fidelizar os atendimentos referentes á
configuração e manutenção lógica dos equipamentos pertencentes á empresa e
descritos na Cláusula ia, somente com a CONTRATADA, sob pena de perda da
garantia do serviço,

Parágrafo único - Caso o CONTRATANTE confie a manutenção a Terceiros, o
CONTR~TADO exime-se da responsabilidade por quaisquer danos causados
aos equipamentos.

CláusLJla\~7o.O CONTRATANTE deverá zelar pelo bom estado físico e condições k
neces~~rial; para o bom funcionamento dos equipamentos descritos na Cláusula (/fJ1

. Il\i! . :.

, '. cesso res ri o ao am len e on e se encontram os servidores a
Av. Flores da Cunha, 799 ,C Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
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OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 80. É dever do CONTRATADO cumprir com todas as especificidades
da prestação de serviço contratada

Cláusula 90. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços,
referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE

Cláusula 100. O CONTRATADO, tem por obrigação efetuar até 1 (uma) visita
técnica trimestral, não cumulativa, ao local onde estão presentes os servidores,
quando necessário, sem cobrança de chamado. Após, excedida a 1 visita
prevista, fica estipulado o valor de R$ 40,00 por chamado técnico, salvo finais de
semana e feriados que serão de R$ 80,00.

Cláusula 11a O montante de até 1 hora contratada será cumprido,
exclusivamente, de segunda a sexta-feira, divididas da seguinte maneira:

I. Até 0.5h réferentes aos serviços mencionados na Cláusula 100.
!
I I

11. Até 05h referentes a manutenção preventiva remota.
I'l\ .

Cláus~il~:1,20.Em cada atendimento remoto ou visita efetuada será emitido um
RAC ;(~elatório de Atendimento ao Cliente), constando a descrição e tempo
decorrido dos serviços efetuados.

Cláusula 130. O CONTRATADO fica responsável em atender ao chamado
técnico no :prazo máximo de 2 dias úteis.

DO INADIMPLEMENTO, DESCUMPRIMENTO, RESCISÃO E MULTA
I

CláuS,~~!a1,40. Caso o CONTRATANTE não cumpra com a obrigação de(f:
pagam.'~n.tb.'nos termos da Cláusula 2a, incidirá multa pecuniária de 2%, juros de

'lI' ;'
mora,Qe !!O(9a.m. e correção monetária calculada com base no IGP-M. -

j i(i,
Cláusula P'5a Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das @
partes, a qualquer momento, desde que notifique por escrito a outra parte, com

Iantecedência de 30 dias, ficando estipulada Cláusula Penal de 50% do montante
correspondente ao término do contrato.

Cláusula 160. Caso o CONTRATANTE já tenha efetuado o pagamento pelos
serviços e requisite a rescisão do contrato, terá restituido a quantia equivalente a
50% do valor pago.

,I, , I.
Av. Flores da Cunha, ?9~ - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@c~~~t~~rz.rs.gOv.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52 3

Ipi • 'ir,<J:", " j.

http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL l•..•..'''''':..\
_CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ~
O AL DA HOSPITALIDADE '. ..'

. _ . • cAMARA MUNICIPAl DI
Cláusula 170. Fica pactuada a total inexistência de vinculo trabalhista mQIlDR81E CARAZINHD

contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não
havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de

subordinação.

Cláusulà 1'80. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode, .
o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste
instrumento, sob pena de rescisão imediata, sem a incidência da Cláusula Penal.

Cláusula 190. Caso o CONTRATANTE confie os serviços a Terceiros, o
CONTRATADO poderá rescindir imediatamente o contrato com a incidência da

Cláusula Penal em seu favor

Cláusula 200. O presente contrato é irrevogável e irretratável, não sendo, pois
facultado a nenhuma das partes o direito de arrependimento e obriga em todas
as suas cláusulas e condições, não só as partes contratantes, como também,

seus sucessores e herdeiros

f

ei Luiz Brombilla

Rep~no Carretta

Câmara Municipal de Carazinho
, ,

l '

CARRETTA, LIMA & KOCHHANNSERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em
duas vias de igual teor e forma, que vai assinado na presença de 2 (duas)
testemunhas, elegendo, com preferência sobre qualquer outro, o foro da
Coma(ca d,e Carazinho/RS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste

. 11' ,
contrat?, \

~,\l Carazinho, 01 de Abril de 2014.

Assessor Jurídico da Mesa Diretora

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
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