
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ,, ia
CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI iii/iºga,Ubi-'E ,,

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nªmisª; r2021 No (3, C;“; 5,4 ªiiProcesso nº 457i2021

Pregão Presencial nº 00772021

Pelo presente, de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.467344/0001—01 , situada

na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180, neste ato devidamente representada por seu
Presidente em exercício, SR WENDEL SANT'ANA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro o
microempreendedor individual THIAGO AMARANTE GOMES, inscrito no CNPJ sob o nº 07.641.168r'0001-25, situada na Rua

Carlos Santana, nº 174, Edifício Almenara, loja 07, São Judas Tadeu, Guarapari/ES, CEP: 29200-640, neste ato representado

por seu representante legal o SR THIAGO AMARANTE GOMES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
indentidade RG nº 1.331.352 SSPIES e inscrito no CPF sob o nº 076.288.367-71 residente e domiciliado na Rua Carlos

Santana, nº 174, Edifício Almenara, São Judas Tadeu, GuarapariiES, CEP: 29200—640, doravante denominado CONTRATADA,

ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nos termos da Lei Federal nº 8.666” 993 e suas atterações,

conforme os termos do Processo de nº 4572021, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA :DD-osram . . . - -
1.1. O objeto do presente termo visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA

TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ATENDIMENTO “IN LOCO”, NOS EQUIPAMENTOS

DE PABX E INFORMÁTICA (CPU'S, MONITORES, NOTEBOOKS, CHROMEBOOK, NETBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE

TINTA E LASER, COPIADORAS, PROJETORES MULTIMÍDIA, NOBREAKS, ROTEADORES, REDE DE INTERNET E EQUI-

PAMENTOS CORRELATOS), PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARA-
PARIIES, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência e Anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente'contratação obedecerá ao estipulado neste CONTRATO, bem como às obrigações

assumidas nos documentos adiante enumerados constantes no Processo Administrativo desta Casa de Leis nº 457/2021, e
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste termo, no que não contrarie:
3) Edital e Anexos do Pregão nº 0072021.

b) Proposta firmada pela CONTRATADA'em 27l07i2021 e dirigida a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declare eu sua proposta contempla todos os elementos necessários, não podendo

alegar durante a execução do Contrato, a falta de algum elemento necessário a perfeita prestação do objeto iicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO

2.1. O'contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ocorrer prorrogação,

desde que previstas uma das causas do Art. 57 de Lei 8.6661i993 e suas alterações, a partir da solicitação e necessidade da
CONTRATANTE.

2.2. A prestação do serviço deverá iniciar na data da assinatura do termo contratual, conforme necessidade e solicitação da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E'DO=PAGAMENTO .

3.1. O Contrato tem o valor global estimado de R$ 58.980,06 ! cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais], que deverá
ser pago conforme necessidade e solicitação da CONTRATANTE, de acordo com o Termo de Referência em anexo.

3.1.1. No preço já estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado, dentre etes, mão de obra, direitos

trabaihisias, encargos sociais, insumos, equipamentos e ferramentas, transporte, impostos, taxas e quaisquer despesas
necessárias a perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo.

3.1.2. Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a vigência do contrato administrativo

1—18

.*] é"?«"4'71Í-l'tªe!” “
rnª “ª“

la



,. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI- ()

”ocª L act-$U“?!

celebrado, resguardado a revisão para manter o equiiibrio econômico-financeiro, devidamente fundamentada.

3.1.3. Após o periodo de um ano, havendo prorrogação contratual o valor contratado poderá ser reajustado, levando em

consideração o índice de Preços ao Consumidor Amplo J- lPCAIiBGE ou outro que venha a substitui-lo.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a prestação do serviço, apos a nota fiscai ter sido atestada pelo Fiscai

da CONTRATANTE e após a liquidação da despesa, mediante depósito em conta corrente, por meio de ordem bancária, até o

30º (trigésimo) dia após, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

3.2.1. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou titial que apresentou

a documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, Iegivei e em nome da Câmara Municipal de

Guarapari, CNPJ: 27.467.844i0001—Di.

3.2.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação, sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao disposto no 5 3“, do artigo 195, da Constituição Federal e

artigos 55, inciso XIII. e 78, inciso I. da Lei nº 8666/93.

“3.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar documentação referente a regularidade junto à Seguridade Social (CND do ENSS),

ao Fundo de Garantia porTempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas Federal, Estadual e Municipai e à Justiça do Trabalho

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). '
3.2.4. Na ocasião da entrega da nota tiscai, & CONTRATADA deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema

Integrado de Pagamento de impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a
apresentação da cópia do Termo de Opção de que trata a instrução Normativa da RFB (Receita Federai do Brasil) nº 1.234, de

11 de janeiro de 2012, sob pena de serem efetuadas as referidas retenções.

3.2.5. Qualquer atraso ocorrido, por parte da CONTRATADA, na apresentação da nota ãscal ou dos documentos exigidos como

condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

3.2.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de Eiquidação quaiquer obrigação ãnanceira que

lite tenha sido imposta, em virtude de penaiidade por inadimpiemento, ate que o total de seus créditos possa compensar seus
débitos.

3.2.7. Não haverá, sob hipotese aiguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - aos ”RECURSOS ORÇAMENTÁREOS '
4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Ação 2.002 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Despesa: 28
Elemento: 33.90.40

Subelemento: 3.3.90.40.12-Manutenção e Conservação de Equipamentos de Ti

CLÁUSULA QUINTA '- DAS PENALIDADES . - - .
5.1. Caso a CONTRATADA não cumpra as obrigações estabelecidas neste Termo de Reierência, no Editai e em seus Anexos,

compreendendo, dentre outras, o fornecimento dos materiais, ocasionara' desatendimento às condições contratadas, ficando

sujeita a muitas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, nas Leis nº 8666793 e nº 10.520I02 e
demais legislações pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial do Contrato poderá, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar,

segundo a extensão da falta cometida, & aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8666/93 e na Lei nº

10.520/02 das seguintes sanções: .

l. Advertência;

Il. Multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o vaior da pa'rceia 'do objeto, paio atraso no cumprimento

dos prazos estipulados no presente instrumento, a contara partir do dia imediato ao do vencimento do prazo até o dia do efetivo

cumprimento da obrigação, com limite de 10 (dez) dias. Após esse prazo, será considerado inadimplemento parcial, com multa

de 5,0% (cinco por cento) sobre o vaiorda parcela do objeto. No caso dos prazos de entrega. após o 10º (décimo) dia de atraso, -
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os materiais poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando—se a inexecução total do Conb'at '
sua rescisão e com as demais consequencias previstas neste Termo de Referência, no Editai e em seus outros Anexos e na

legislação pertinente em vigor;

III. Multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o vaior total estimado para a contratação pelo inadimplemento a quaisquer outras

obrigações pactuadas, e que venham a causar prejuizos ao CONTRATANTE, independente do ressarcimento dos danos à
Administração;

|V. Multa de 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre o valor total estimado para a contratação pela inadimplência reiterada das

obrigações pactuadas;

V. Muita de 10% (dez por cento) sobre o valor toiai estimado para a contratação pelo inadimplemento total da contratação, pela

cessação do fornecimento, bem como no caso de quaisquer danos aos bens da CONTRATANTE, causados por negligência ou

imperícia dos prof ssionais sem a reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo fornecimentolreposição de peças
incompatíveis ou recondicionadas;

Vi. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior

a 02 (dois) anos, conforme adigc 87] inciso ill, da Lei nº 8566193; _

Vil. Deciaração de inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As penaiidades de multa serão aplicadas, após o regular processo administrativo, em que serão

garantidas a CONTRATADA a prévia e ampla defesa, e poderão ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos

percentuais acima especificados e acrescidos de juros rn'oratório de 1% (um por cento) ao mês, podendo, ainda, se foro caso,

ser cobrada judicialmente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste Termo.
PARÁFRAFO TERCEIRO - As multas imputadas a CONTRATADA e não pagas no prazo concedido pela Administração, serão

inscritas em Dívida Ativa do Município e cobradas nos termos da legislação vigente, sem preiuizo da correção monetária pelo

lGP— M ou outro índice que porventura venha a substitui- lo.

PARÁGRAFO QUARTO- As penaiidades acima descritas poderão ser aplicadas cumuiativamente de acordo com o caso

concreto, garantida a ampla defesa, de igual forma, essas penalidades poderão ser relevadas na hipótese de ocorrência de fatos

imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO- A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de

competência exoiusiva da Câmara Municipal de Guarapari.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO ' .
6.1. A inadimplência, parcial ou total, das ciãusuias e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA,

assegurará ã CONTRATANTE o direito de dá-io por rescindido, mediante notiãcação, por meio de ofício, entregue diretamente

ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE deciarar rescindido o Contrato, nos temos

desta cláusula elou aplicar as multas previstas na Ciáusuta Quinta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contrato poderá ainda ser. rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78, da Lei nº
8566/93.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO

7.1.0 Contrato será acompanhado e fscalãzado por servidor devidamente designado, seguindo as determinações constantes

nas normas internas em vigor que regulamentarem a matéria que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do Contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados para o

fiel cumprimento das ciáusuies e condições estabelecidas (art. 67, ãâ tº e 2º da Lei nº 8566/93).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato observar durante a vigência do Contrato se as obrigações assumidas

pela CONTRATADA estão sendo cumpridas, bem como, se estão sendo mantidas todas as condições de habilitação e de
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quaiiticação técnica exigidas.
PARAGRAFO SEGUNDO- Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de falhas elou

OETIÍSSOGS.

CLÁUSULA OiTAVA - DAS RESPONSABIUDADES DAS PARTES
8.1. DA CONTRATADA:

Além das obrigações legais, a CONTRATADA deverá:

&) Executar serviço ajustado conforme ajustado neste termo contratual e termo de Referência, exctusivamente por meio dosseus empregados; —
bj Efetuar pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independente do recebimento da fatura;

cj Manter seus empregados devidamente uniformizados;

dj Fornecer e aplicar todo o materiat necessário à execução do serviço contratado;

e) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resuitantes de execução deste Contrato,
especialmente o INSS, FGTS e ISS;

f) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individuai, quando necessário conforme preceituado petas Normas de
Medicina e Segurança do Trabalho;

9) Utiiizar, na execução do serviço contratado, pessoat que atenda, dentre outros os seguintes requisitos:

g.1jPossuir quatificação para o exercicio das atividades que lhe forem confiadas;

9.2) Manifestar bons principios de urbanidade;

g.3) Pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA.

h) Registrar as ocorrências-havidas durante a execução do presente Contrato, de tudo dando ciência a CONTRATANTE,
respondendo integraimente por sua emissão; '
ij Garantir a segurança e manutenção da ordem;

]) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilii tação e qualincação exigidas na licitação;

k) Desenvolver os serviços objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a CONTRATANTE, dispondo esses

de amplos poderes para atuar no sentido do fiat cumprimento do Contrato.

8.1.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais não

transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera” onerar o objeto do Contrato.

8.1.2. Cabe a CONTRATADA facilitar a Escalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar

todas as informações e esclarecimentos soiicitados.

8.1.3. A CONTRATADA é responsávei pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

cuipa ou dolo na execução do Contrato, não exciuindo ou reduzindo esta responsabitidade a fiscalização.
8.1.4 -A CONTRATADA deverá entregam TERMO DE GARANTiA na conclusão do serviço preventivo ou corretivo. Garantia

esta não interior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega do aparelho devidamente instatado em seu local de origem, hcando

neste período a CONTRATANTE resguardada de pagar novamente o serviço.
8. 2. DO CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga— se a:

a) Permitir o tráfego supervisionado do pessoal da CONTRATADA nas dependências da Câmara, desde que estes estejam
devidamente uniformizados e rdentrt' cados

b) Relacionar- -se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

c) Designar servidor como responsável pela fscaiizaçâo e acompanhamento da entrega e recebimento dos materiais, anotando

e registrando as ocorrências e as falhas decorrentes da execução do Contrato, em registro próprio, e comunicando
imediatamente a CONTRATADA as ocorrências de quaisquertatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

d) Por meio do Fiscal do Contrato, atestar a efetiva entrega dos materiais, assinando os canhotos das notas fiscais.

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre ou a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na execução do Contrato,fixando-lhe prazos para correções; ' ' '
4-18



ESTADO Do ESPÍRITO SANTO' D
ªªª-"R !. casu 5“

f) Efetuar os pagamentos de sua responsabilidade nos prazos previstos, desde que atendidas todas as condições constantes no
Edital e em seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada;

g) Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvotvirnento das tarefas;

h) Comunicarà CONTRATADA, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato

eiou qualquer alteração nas instruções ou procedimentos relacionados com o Contrato;

i) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares,
concedendo—the prazo para defesa; ,
]) Aplicar a CONTRATADA, em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunica-ia;

k) instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança;

|) Vistortar e aprovar os materiais dispenibitizades pela CONTRATADA e não permitir que a CONTRATADA entregue materiais
em desacordo com as normas estabelecidas neste Termo. '

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. O Contrato poderá ser atteratto, contas devidas justificativas, conforme exposição do artigo 65 da lei nº 8.666I't993.

CLÁUSULA DÉCIMA -- DA SUBCONTRATAÇÃO .
10.1. A CONTRATADA não poderá ceder eu subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia

autorização, por escrito. da CONTRATANTE, ressaNando-se que quando concedida à cessão ou subcontratação, obriga-se a
CONTRATADA a cetebrar o respecttvo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE

e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado a

cessão ou subcontratação sem que caiba a cessicnária ou subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de

qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

11.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial Legislativo Muntcipat.

11.2. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabetectdas no Edital e Termo e referência e
seus anexos, bem como Lei nº 8566/1993, e demais Leis pertinentes a matéria.

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espirito Santo, com renúncia expressa de qualquer outro,

para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

11.4. E, por estarem justas e contratadas, Ermam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo assinadas.

GuarapartlES, É)? de Xªngªi,?“ de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DEÉGUARAPARI

CONTRATANTE WW/-
THIAGO

CONTRATADA
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