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TERMO DE CONTRATO 

Contrato no 004/2017. 

Tomada de Preço no 003/2017 

Termo de contrato que entre si celebrarn a 

Câmara Municipal de Salinas/MG e a empresa 

ALISON BRUNO FERNANDES BARBOSA-MEI, 
tendo como objeto a Contrataçäo de pessoa 

juridica ou fisica para Prestaçâo de Serviço de 

Assisténcia Técnica e Manutenção de 

computadores na Cârnara Municipal, localizada na 

Cidade de Salinas/MG, conforme a 

Contrato que entre si celebram a Cârnara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o 

n2. 25.216.102/0001-10, corn sede na Rua Bias Fortes, n°. 92, Bairro Centro, 

Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, EILTON 

SANTIAGO SOARES, portador do CPF n 550.339.116-00, RG 01  M - 3.630.373, 

residente na rua Tiradentes 69, Distrito de Nova Matrona, Municipio de Salinas/MG, e, 

do outro lado a ernpresa: ALISON BRUNO FERNANDES BARBOSA-MEI, estabelecida na 

Rua Aristides Brito, no 618, Bairro Floresta, CEP. 39560-000, Salinas/MG, inscrita no 
CNPJ no 19.485.196/0001-80, neste ato representada pelo Sr. ALISON BRUNO 
FERNANDES BARBOSA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Jair Juliano cia Silva, 

no 167, Bairro Floresta, CEP. 39560-000, Salinas/MG, portador de identidade no MG-

15366.821 expedida pela PC-MG e CPF no 096.755016-50, doravante denorninada 

sirnplesmente CONTRATADA, perante as testernunhas ao final firmadas, pactuam a 

presente contrato para Prestaçâo de Serviço de Assistência Técnica e Manutenção de 

computadores na Câmara Municipal, conforme documentaçäo e condiçäes constantes 

do Processo n2 005/2011, TP sob o n9 003/2017, que fazern parte integrante deste 

contrato, sujeitando-se as partes as disposiçöes da Lei n 9  8.666/93 em sua redaçao 

atual, toda legislaçao substitutiva e cornplementar, tendo ainda entre si justo e 

contratado, as cláusulas e condiçôes que se enunciarn a seguir e que rnutuarnente 

outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- 0 objeto do presente contrato é a Contrataçâo de pessoa juridica ou fisica para 

Prestação de Serviço de Assisténcia Técnica e Manutenção de cornputadores na 

Câmara Municipal, localizada na Cidade de Salinas/MG, conforrne anexo I (termo de 

referencia) do edital, tendo em vista o resultado do Processo no. 005/2017 Tomada de 
Preço 01  003/2017, realuzada no cia 20 de Seternbro do corrente ano, devidamente 

homologada - 
..... 

1.2 - Sâo partes integrantes e complernentares deste contrato, independei 

transcriçâo, o Processo Licitatorio n 9. 00512017, Tornado de Preço n. 

Câmara de Salinas-MG 
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respectivas normas, especificaçôes, despachos, pareceres, pla nilhas, e demais 

documentos dele integrantes. 

CLAIJSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- As especificaçoes dos serviços e os respectivos valores unitários e totals seräo 

conforme segue: 

ITEM UN. QTD. DESCRIcAO Valor Unitário Valor Total 

01 Unid. 12 Prestaçãa de Serviço de Assistência Técnica 1.150,00 13800,00 

e Manutençâo de computadores para a 

Câmara 	Municipal 	de 	Salinas/MG, 

compreendendo as seguintes atividades: 

• 	Auxilio na execuçäo de sofiwares. 

• 	ManutençOes periódicas em todos 

os microcomputadores, totalizando 

21 unidades. 

• 	Organizaçäo e manutenção da rede 

logica cabeada e wireless, bern coma 

nas 	soluçoes 	voltadas 	para 	a 

recepçâo do sinai de 	Internet (já 

existente). 

• 	Atualizaçào dos softwares 	básicos 

j necessários 	e 	instalados 	nos 

computadores. 

• 	Limpeza fisica periódica, conforrne 

necessidade 	 dos 

microcom putadores. 

• 	Vistoria 	e 	assistência 	técnica 

semanal 	nos 	Gabinetes 	dos 

Vereadores 	e 	Setores 

Adrninistrativos, a fim de efetuar a 

devida rnanutençâo nos hardwares e 

softwares, bern como no controle de 

infecçoes 	digitais, 	maiwares 	e 

spywares da Cârnara Municipal de 

Salinas. 

2.2 - 0 valor total do presente contrato é de: R$ 13.800,00 (treze mll e oitocentos 
reals). 

2.3 - Após a assinatura do contrato seré expedida pela contratante, atrayda- - 

autoridade competente, a respectiva Ordem de fornecimento, objeto do 

K 
2.4 - 0 pagarnento será efetuado através da Câmara Municipal de Salinas 

ou depósito na conta corrente do favorecido, apes emissäo de nota fiscal, eht 14t 
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(dez) dias após a prestaçao dos serviços de acordo corn o terrno de referenda anexo ao 

Ed ita I. 

CLAUS!JLA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 

3.1 As despesas decorrentes deste contrato correrãa por conta da dotação 

orçarnentária: 

01 Poder Legislativo 

002 Departamento Administrativo 

122 Adrninistraço Geral 

0011 Processo Legislativo 

2009 MANUTENçA0 DE DESPESAS COM OUTROS CUTIEIOS 

3.3.90.39.00 OLJTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

23 Ficha 

CLAUSIJLA QUARTA - DAS DISPOSIçOEs GERAIS 

4.1 - DAS 0BRIGAç6E5: 

4.1.1 - A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestaçào dos serviços, se obriga a efetuar as 

pagarnentos devidos a CONTRATADA nos valores, forma e prazas estabelecidos na 

' 	cláusula segunda deste instrurnento. 

4.1.2 0 acompanharnento do contrato será feito pela Presidenta da Cárnara Municipal 
de Salinas. 

4.2 - CABEA CONTRA TADA 

a) arcar corn o onus das obrigaçOes tributárias, previdenciárias e securitárias devidas 
ern razào deste contrato; 

b) garantir a prestaçäo dos serviços corn pontualidade na forma estabelecida neste 

instrumento. 

c) - Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato. 

d) - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigaçôes sociais, tributárias, 

trabathistas, securitárias e previdenciárias e que incidarn ou venharn a incidir sobre o 
abjeto deste contrato. 	 - 

PARAGRAFO TERCEIRO - OBRIGAçOEs: 

f 4.1.1- A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestaçäo dos serviços, se obriga a efetuar as 
pagamentos devidos a CONTRATADA nos vatores, forma e prazos estabelecidos na 

cláusula segunda deste instrurnenta. 

4.12 0 acompanharnento do contrato será feito pela Presidenta da Câmara Municipal 

de Salinas. 

4.2- CABEA CONTRA TADA 

a) arcar corn a onus das obrigaçoes tributarias, previdenciarias e securitarias dehdas --

ern razâo deste contrato, 	 F 

b) garantir o fornecirnento dos produtos corn pontualidade na forma 

neste instrurnento 

c) - Cumprir rigorosarnente a prazo pactuado no presente contrato. 

..... 
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ci) - Responsabitizar-se por todos as encargos e obrigaçöes sociais, tributrias, 

trabalhistas, securitárias e previdenciárias e que incidam ou venharn a incldir sabre a 

objeto deste contrato. 

CLAIJSIJLA QUINTA - DA PRE5TAçA0 DOS SERVIOS 

5.1.- Os serviços deverâo ser prestados no horário estabelecido peta diretoria da 

Câmara Municipal de Salinas (endereco constante no Preâmbulo deste edital) nos dias 

determinados pela mesma, através de chamados ou cronograma de atendimento, 

após a expediço da respectiva ordern de fornecimento e protocolizaço da mesma na 

sede da ticitante. 

5.1.1.- A protocolização da ordem de fornecimento poderá ser feita por meio 

e!etrônico, fax ou outrem determinada peta Contratante. 

5.1.2- 0 prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, mediante aditivo, par 

motivo de farça rnaior, devidamente justificada. 

5.2- Será negado recebimento do objeto, case esteja em desacordo corn as exigèncias 

deste Edital e do contrato, e aplicadas as sançöes nete previstas, bern como as 

previstas no contrato e na Lei n 2  8.666/93 e atteraçôes; 

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS 

6.1 Os encargos socials e previdenciários devidos, na forma da tel vigente, correrão 

par conta do contratado. 

CLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZAçAO FINANCEIRA DO PREO E DA REVISAO 

7.1 A atualizaçäo financeira do valor contratado terá camo base a induce Geral de 

Precos ao Consumidor - IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerimentos de revisâo contratual deverão ser instruidos com documentos 

que cornprovem o fator superveniente irnprevisivel e atheio a vontade das partes, 

provocador do desequilibrio contratuat, sob pena de n5o recebimento. 

7.2.1 A administraçâo responderá ern ate 10 (dez) dias üteis o pleito de que trata 0 

item 7.2, periodo durante a qua] a contratada se sujeita as sançOes legais, contratuais 

e editaticias, em caso de recusa na execuçâo do objeto, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos terrnos dos Art. 11 e 12, da Lei n 2  8.880/94, fica vedado a reajuste contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANcOEs ADMINISTRATIVAS 

8.1 - 0 descurnprimento total ou parcial do disposto neste contrato pela contratada 

caracterizará sua inadirnplência, sujeitando-se a mesma as seguintes sançôes: - 	- 

a) advertência; 

b) suspensäo ternporária do direito de licitar e contratar corn a Ad  

Municipal, conforme disposto no inciso Ill, Art. 87 cia Lei 8.666/93. 	 - 
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c) declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçâo, conlorme 

disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei n 2 . 8.666/93; 

d) multa de 30% (trinta par cento), mais juros de 0,1% (urn décirno per cento), para 

cada dia de atraso, pelo nan cumprirnento do prazo estabetecida para entrega do 

objeto adjudicado; 

e) multa de 30% (trinta par cento) sabre a valor adjudicado, pelo nâo cornparecimento 

para assinatura do contrato, ou descurnprimento total ou parcial do presente 

Contrato; 

f) as multas previstas neste Edital poderäo ser cobradas extra-judicialmente, par 

lançarnento em Divida Ativa, bern coma judicialrnente, par execuçäo ou processo 
aplicvel a espécie; 

g) as multas previstas neste item serâo aplicadas curnulativarnente, sem prejuIzo das 
dernais sançöes contratuais, editatIcias e legais. 

CLAUSULA NONA - DAS DlsposlçOEs FINAlS 

9.1 - 0 descumprirnento de quaisquer das cláusulas deste cantrato, sern justa causa, 

implica na aplicaçào das sançôes previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alteraçOes. 
9.2 - 0 presente contrato: 
9.2.1 - vigerá par 12 (doze) meses apOs assinatura, encerrando de pleno direita corn a 
comprirnenta das obrigaçôes nele estabetecidas. 

9.2.2 - poderá ser rescindido nas condiçöes previstas nos artigo 77 a 80 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alteraçOes. 

9.2.3 - poderá ser alterado de acordo cam as Artigos 57 e 65 da Lei nq 8.666/93, 
através de terrno(s) aditiva(s). 

9.2.4 - é regido pela Lei Federal 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORD 

10.1.-As partes etegern para solução de quatquer pendéncia oriunda da execuçâa 

deste contrata o foro da comarca de Salinas/MG, renunciando a quatquer outro, ainda 
que privilegiado. 

Estando assirn justas e contratadas as partes, firrnarn a presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual tear e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Salinas/MG, 27 de outubro de 2017. 
CONTRATANTE: 	

E I LTZA~GSOAR ES 
PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DE SALINAS 

CONTRATADA: 

Alison Bruno Fernandes Bat-bose 

ilwl ALISON BRUNO FERNANDES BARBOSA-MEI 
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TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	LjL/5 4 	

- 	
CPF: tY)60 9&96 	O 

Jw 
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