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CONTRATO No 007/2018 

Termo de contrato que entre si celebram a 

Câmara Municipal de Salinas/MG e a empresa 

ALISON BRUNO FERNANDES BARBOSA-MEI, tendo 

corno objeto a Contrataçäo de pessoa juridica ou 

fisica para Prestaçâo de Serviço de Assisténcia 

Técnica e Manutençäo de computadores na 

Câmara Municipal, localizada na Cidade de 

Salinas/MG, conforme a seguir. 

Contrato que entre si celebrarn a Câmara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob a 

nQ. 25.216.102/0001-70, 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 n9 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 
FERNANOES BARBOSA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Aristides Brito, no 
618, Bairro Floresta, CEP. 39560-000, Salinas/MG, portador de identidade no MG-
15.566.821 expedida pela PC-MG e CPF no 096.755.016-50, doravante denominada 
simplesrnente CONTRATADA, perante as testemunhas ao final firmadas, pactuam o 

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

computadores na Cârnara Municipal, conforme documentaçâo e condiçoes constantes 
do Processo n2 007/2018, TP sob o n9 004/2018, que fazern parte integrante deste 
contrato, sujeitando-se as partes as disposiçôes da Lei n9 8.666/93 em sua redaçâo 

atual, toda legislaçäo substitutiva e complementar, tendo ainda entre si justo e 

contratado, as clausulas e condiçöes que se enunciam a seguir e que mutuamente 
outorgam: 

CLAUSULA PRIM EIRA - DO 081 ETO 

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

Prestaç5o de Serviço de Assisténcia Técnica e Manutençäo de computadores na 

Cârnara Municipal, localizada na Cidade de Salinas/MG, conforrne anexo I (terrno de 

referenda) do edital, tendo em vista o resultado do Processo n°. 007/2018Tomada de 

Preço n. 004/2018, realizada no dia 22 de novembro do corrente ano, devidamente 
hornologada. 

1.2 - Sâo partes integrantes e complementares deste contrato, independer 

transcriçâo, o Processo LicitotOrio n9. 00712018, Tomada de Preço n9. 

respectivas normas, especificaçöes, despachos, pareceres, planllhas, 

documentos dde integrantes. 
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CLAIJSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1-- As especificaçôes dos serviços e os respectivos valores unitários e totals serâo 

conforme segue: 

ITEM UN. (lTD. DESCRIcAO Valor Urn. De 
Referenda 

Valor Total de 
Referenda 

01 Unid. 12 Prestaçäo de Service de Assisténcia Técnica R$ 1.175,00 R$ 14.100,00 

e Manutençâo de computadores para a 

Câmara 	Municipal 	de 	Salinas/MG, 

compreendendo as seguintes atividades: 

• 	Auxilio na execução de softwares. 

• 	Manutençôes periódicas em todos 

os microcomputadores, totalizando 

21 unidades. 

• 	Organizaço e manutençâo da rede 

Iogica caheada e wireless, bern corno 

nas 	soluçöes 	voltadas 	para 	a 

recepção do sinai de Internet (já 

existente). 

• 	Atualizaçäo dos softwares 	básicos 

necessários 	e 	instalados 	nos 

computadores. 

• 	Limpeza fisica periOdica, conforme 

necessidade 	 dos 
microcornputadores. 

• 	Vistoria 	e 	assistência 	técnica 

semanal 	nos 	Gabinetes 	dos 

Vereadores 	e 	Setores 

Administrativos, a fim de efetuar a 

devida manutençào nos hardwares e 

softwares, bern como no controle de 

infecçoes 	digitais, 	maiwares 	e 

spywares da Cámara Municipal de 

Salinas. 

2.2 - 0 valor total do presente contrato e de: R$ 14.100,00 (quatoize mile cern reais). 
2.3 - Após a assinatura do contrato será expedida pela contratante, através da 

autoridade competente, a respectiva Ordem de fornecimento, objeto do presente. 

2.4 - 0 pagamento será efetuado através da Câmara Municipal de Salinas ern cheque 
Cu depósito na conta corrente do favorecido, após emissão de nota fiscal, ern atéiQY 

(dez) dias após a prestaço dos services de acordo corn o termo de referenda ane 

Edital. 

- aAustaA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORcAMENTARIOS 
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3.1 As despesas decorrentes deste contrato correräo pot conta da dotaçâo 

orçamentária: 

01 	 - Poder Legislativo 
002 Departamento Administrativo 

122 Administraçäo Geral 

0011 Processo Legislativo 

2009 MANUTENçAO DE DESPESAS COM OUTROS CUTIEIOS 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 
23 Ficha 

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIçOES GERAIS 

4.1 - DAS oaRlGAçOEs: 
4.1.1 - A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestacao dos serviços, se obriga a efetuar as 
pagarnentos devidos a CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na 
cláusula segunda deste instrurnento. 

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

4.2 - CABEA CONTRATADA 
a) arcar corn o onus das obrigaçöes tributárias, previdenciárias e securitárias devidas 

em razâo deste contrato; 

b) garantir a prestaçâo dos serviços corn pontualidade na forma estabelecida neste 
instrumento. 

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

d) - Responsabilizar-se par todos as encargos e obrigaçOes sociais, tributárias, 

trabaihistas, securitárias e previdenciárias e que incidarn ou venharn a incidir sabre o 

objeto deste contrato. 

PARAGRAFO TERCEIRO - OBRIGAçOES: 

4.1.1- A CONTRA TANTE, para viabilizar a prestaçao dos serviços, se obriga a efetuar as 
pagarnentos devidos a CONTRA TADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na 
cláusula segunda deste instrurnento. 

4.1.2 0 acompanhamento do contrato set -a feito pela Presidenta da Câmara Municipal 
de Salinas. 

4.2- CABEA CONTRA TADA 
a) arcar corn o onus das obrigaçOes tributárias, previdenciárias e securitárias devidas 

em razâo deste contrato; 

b) garantir o fornecirnento dos produtos corn pontualidade na lot-ma estabelecida 
neste instrumento. 

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

d) - Responsabikzar-se pot todos as encargos e obrigaçOes sociaus, tributáias, 

trabalhistas, securitarias e previdenciaruas e que incidam ou venham a incidir sore 

objeto deste contrato  

CLAUSULA QUINTA - DAPRESTAçAO DOS SERVIçOS 

Câmara 	 Edital Tomada 
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5.1.- Os serviços deveräo ser prestados no horário estabelecido pela diretoria da 

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

determinados pela mesma, através de charnados ou cronograrna de atendirnento, 

após a expediçâo da respectiva ordern de fornecimento e protocolizaçâo da mesma na 

sede da licitante. 

5.1.1.- A protocoiizaçao da ordern de fornecirnento poderá ser feita por rneio 

eletrônico, fax ou outrem determinada pela Contratante. 

5.1.2- 0 prazo de vigéncia do contrato poderá ser prorrogado, mediante aditivo, por 

motivo de força rnaior, devidarnente justificada. 

5.2- Seri negado recebirnento do objeto, caso esteja em desacordo corn as exigências 

deste Edital e do contrato, e aplicadas as sançöes nele previstas, bern corno as 

previstas no contrato e na Lei ng 8.666/93 e alteraçôes; 

CLAIJSULA SEXTA - DOS ENCAR6OS 

6.1 Os encargos socials e previdenciários devidos, na forma da lei vigente, correrâo 
por conta do contratado. 

CLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZAçAO FINANCEIRA DO PREO E DA REVISAO 

7.1 A atualizaçao financeira do valor contratado terá corno base o Indite Geral de 

Preços ao Consurnidor - IPCA/IBGE. 

7.2 Os requerirnentos de revisâo contratual deverao ser instruidos corn docurnentos 

que comprovern a fator superveniente imprevisivel e alheio a vontade das partes, 
provocador do desequilibrio contratual, sob pena de näo recebimento. 

7.2.1 A adrninistração responderá ern ate 10 (dez) dias üteis a pleito de que trata a 

item 7.2, periodo durante o qual a cantratada se sujeita as sançôes legais, contratuais 

e editalIdas, ern caso de recusa na execuçào do objeto, seja qual for a quantidade. 

7.3 Nos terrnos dos Art. 11 e 12, da Lei n2 8.880/94, fica vedado a reajuste cantratual. 

CLAIJSL!LA OITAVA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - 0 descumprirnento total ou partial do disposto neste contrato pela contratada 

caracterizará sua inadimpléncia, sujeitando-se a rnesrna as seguintes sançöes: 

a) advertência; 

b) suspenso ternporária do direito de licitar e contratar corn a Administraçâo 

Municipal, conforrne disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666/93. 

c) decIaraço de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçäo, conforme 
disposto no inciso IV, do art. 87 da Lei n. 8.666/93; 

d) multa de 30% (trinta por cento), rnais juros de 0,1% (urn décirno por cento), para 

cada dia de atraso, pelo nâo curnprirnento do prazo estabelecido para entrega do.. 

objeto adjudicado, 

e) rnulta de 309/6 (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo nâo comparecAnçhto 

para assinatura do contrato, ou descurnpnrnento total ou parual do pinte 
Contrato, 
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