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CONTRATO Nº 009/2020 
PROCESSO Nº 045/2020 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ICONHA E A GLEISON MARIN BISSA ME - 
GTECNOLOGIA E INFORMATICA. 

 
                
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA, com sede na Rua Deolindo Paganini, nº 09, Jardim Jandyra, 

Iconha-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 03.251.599/0001-24, neste ato representada pelo seu Presidente, 

o Vereador Marcelo Lovati Macarini, inscrito no CPF sob o n.º 087.024.177-07, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.688.247/ES, doravante denominada CONTRATANTE, e a e a empresa GLEISON MARIN 

BISSA ME - GTECNOLOGIA E INFORMATICA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.548.575/0001-62, sediada 

na Rua Anchieta, 103, Centro, Iconha-ES, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo Sr. Gleisson Marin Bissa, brasileiro, casado, portador do CPF nº 070.622.597-05 e RG n.º 1119534, 

residente na Rua Francisco Anholete, 165, Centro, Iconha/ES, CEP: 29.280-000, tendo em vista o que 

consta no Processo nº 045/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente de dispensa de licitação, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO       

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para realizar os 

serviços:  I. Serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 

informática (microcomputadores, servidores, notebooks, demais equipamentos periféricos e 

correlatos) e na rede de computadores e em toda a sua rede lógica, incluindo revisão geral, 

formatação, remoção de vírus, auxílio ao usuário, instalação de programas, restauração do sistema 

operacional, configuração de internet, instalação e outros, e demais equipamentos que venham a ser 

adquiridos pela Câmara Municipal. Os serviços de manutenção da rede lógica deverão ser realizados 

em toda rede da Câmara Municipal; II. Serviços de manutenção de COMPUTADORES que 

compreendem: substituição de placas defeituosas, formatação de HD quando necessário, reinstalação 

de sistema operacional, remoção de vírus, instalação de antivírus, correção de erros no sistema 

operacional, entre outros necessários para o bom funcionamento do bem; III. Serviços de manutenção 

da Rede que compreendem: reinstalação/reconfiguração de estações de trabalho, configuração lógica 

de placas de rede das estações de trabalho e servidor, reparos nos conectores e cabos de rede, troca de 

equipamentos da rede (placas de rede, hub, switch, conectores), mapeamento/compartilhamento de 

unidades e periféricos. A manutenção preventiva consiste na efetivação de regulagens, ajustes, 

lubrificação, limpezas internas e substituição de peças defeituosas, gastas ou quebradas pelo uso 

normal dos equipamentos. A manutenção corretiva consiste na correção de eventuais falhas dos 
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equipamentos, mediante as necessárias substituições de módulo ou peças que se apresentem com 

defeito no seu funcionamento, dentro dos períodos estipulados por este contrato. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses após a assinatura, podendo ser 

prorrogado na forma do Art. 57, II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, devendo seu extrato ser 

publicado no átrio desta Casa, em conformidade com o Art. 84 da Lei Orgânica Municipal de Iconha/ES 

e no sítio eletrônico da Câmara, para fins de sua eficácia.  

 

2.2. É proibida a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de créditos 

orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR  

 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 8.220,00 (oito mil duzentos e vinte reais). 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

(MESES) 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 I. Serviços de assistência técnica e manutenção 

preventiva e corretiva em equipamentos de 

informática (microcomputadores, servidores, 

notebooks, demais equipamentos periféricos e 

correlatos) e na rede de computadores e em 

toda a sua rede lógica, incluindo revisão geral, 

formatação, remoção de vírus, auxílio ao 

usuário, instalação de programas, restauração 

do sistema operacional, configuração de 

internet, instalação e outros, e demais 

equipamentos que venham a ser adquiridos 

pela Câmara Municipal. Os serviços de 

manutenção da rede lógica deverão ser 

realizados em toda rede da Câmara Municipal. 

II. Serviços de manutenção de 

COMPUTADORES compreendem: substituição 

de placas defeituosas, formatação de HD 

quando necessário, reinstalação de sistema 

operacional, remoção de vírus, instalação de 

antivírus, correção de erros no sistema 

operacional, entre outros necessários para o 

bom funcionamento do bem; 

12 R$ 685,00 R$ 8.220,00 
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III. Serviços de manutenção da REDE 

compreendem:reinstalação/reconfiguração de 

estações de trabalho, configuração lógica de 

placas de rede das estações de trabalho e 

servidor, reparos nos conectores e cabos de 

rede, troca de equipamentos da rede (placas de 

rede, hub, switch, conectores), 

mapeamento/compartilhamento de unidades e 

periféricos. 

Obs: manutenção preventiva consiste na 

efetivação de regulagens, ajustes, lubrificação, 

limpezas internas e substituição de peças 

defeituosas, gastas ou quebradas pelo uso 

normal dos equipamentos. 

Obs:manutenção corretiva consiste na correção 

de eventuais falhas dos equipamentos, 

mediante as necessárias substituições de 

módulo ou peças que se apresentem com 

defeito no seu funcionamento, dentro dos 

períodos estipulados por este contrato. 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da Câmara Municipal de Iconha, para o Exercício de 2020, na classificação 

abaixo: 

  

Fonte: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

Projeto: 2.00 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO   

Elemento de Despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. 
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5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada.  

 

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

5.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta a regularidade fiscal junto ao FGTS, 

ao Ministério da Fazenda, a Fazenda Estadual e Municipal, para verificar a manutenção das condições 

de habilitação exigidas. 

 

5.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

 

5.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

 

5.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I = (TX) 

 

 I = (6/100) 

                        365 

 I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

7.1. Os serviços serão preferencialmente realizados nas dependências da Câmara Municipal de Iconha 

(ES), situada na Rua Deolindo Paganini. 09, Jardim Jandyra, Iconha – ES. Cep: 29.280-000, podendo 

este lugar ser modificado de acordo com as necessidades da Casa. 

 

Parágrafo único: Em casos excepcionais de emergência a empresa CONTRATADA poderá ser 

requisitada fora dos dias e horários acima estabelecidos, devendo atender sem ônus adicional ao 

CONTRATANTE. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

8.1. Os serviços serão realizados de segunda a sexta-feira no horário de 07:00 às 17:00 horas, 

conforme necessidade e solicitação do Fiscal do Contrato. 

 

9.  CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

9.1 - A manutenção corretiva será realizada quando solicitada pela CONTRATANTE, e tem por 
finalidade corrigir eventuais vícios em todos os equipamentos ou rede, conforme discriminação 
abaixo:  
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a) O início do atendimento não poderá ultrapassar 02 (duas) horas, contados da solicitação/chamado, 
devendo os serviços ser prestado e concluído na dependência da CONTRATANTE no prazo máximo de 
02 (duas) horas, após o iniciar o atendimento;  
 
a.1) Quando necessário, e desde que autorizado pela CONTRATANTE, o equipamento poderá ser 
levado para execução dos serviços no laboratório da CONTRATADA, sob sua responsabilidade e risco, 
devendo o mesmo ser devolvido no prazo máximo de 08 (oito) horas, contados da retirada do objeto 
nas dependências da CONTRATANTE, correndo à suas expensas todas as despesas para viabilizar esta 
locomoção.  
 
a.2) Na hipótese de prestação dos serviços nas dependências da CONTRATADA, , deverá a mesma, 

previamente, antes da retirada do equipamento da sede da CMI, apresentar relatório das atividades a 

serem executadas sobre o equipamento, com estimativa de tempo a ser despendido, relatório este que 

deverá ser aprovado pelo fiscal de contrato. 

 

b) No caso de reposição de peças, o prazo máximo para devolver o equipamento nas dependências da 

CONTRATANTE será de 08 (oito) horas, contados da entregada peça (objeto da reposição) pela 

CONTRATANTE; 

 

b.1) A critério exclusivo da CONTRATANTE e desde que sejam apresentadas pela CONTRATADA 

razões de caráter técnico ou força maior, poderão ser dilatados os prazos supracitados. 

 

b.2) Caso o equipamento não seja devolvido no prazo acima estabelecido, a CONTRATADA deverá 

obrigatoriamente substituir o equipamento retirado, por outro igual ou similar, apto para o uso, até a 

devolução do mesmo, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, para não comprometer as atividades 

desta. 

 

c) Para retirada do equipamento deverão ser atendidas as seguintes exigências:  
 
c.1) No ato da retirada do equipamento deverá ser lavrado um termo, contendo a descrição do 

equipamento e o número do patrimônio, devendo para tanto ser feito uma vistoria sobre o 

equipamento, assinalando os componentes existentes na máquina defeituosa, que deverá ser assinado 
pelo técnico da CONTRATADA, bem como pelo fiscal da CONTRATANTE;  
 
c.2) Para todo e qualquer atendimento completado ou não, no ato de devolução do equipamento 
deverá ser emitido relatório de controle, em papel timbrado da CONTRATADA, em duas vias, assinadas 
pelo fiscal da CONTRATANTE, devendo constar no documento os problemas detectados, as ações 
tomadas, as peças substituídas, a data da manutenção e/ou do recebimento do serviço e demais 
observações consideradas relevantes.  
 
d) Somente deverão ser atendida visita de assistência técnica, para equipamentos patrimoniados e 
desde que efetuados pelo fiscal da CONTRATANTE;  
 
e) Entende-se por atendimento, as solicitações envidas por meio de endereço eletrônico e/ou telefone, 
dedes que efetuados pelo fiscal da CONTRATANTE;  
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f) A CONTRATANTE exercerá eficiente, severa e meticulosa fiscalização dos serviços executados, 
devendo a CONTRATADA dar ciência de qualquer anormalidade que verificar;  
 
g) A CONTRATADA deverá emitir relatório ou Termo de Visita Técnica após a liberação de cada 

equipamento, devidamente assinado pelo fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE, devendo o 

documento ser entregue a este após a execução dos serviços, com o equipamento devidamente 

instalado; 

 

h) Verificando-se a total impossibilidade ou inviabilidade financeira de reparo, ou em caso de perda 

total do objeto, a CONTRATADA deverá devolver o mesmo da forma como recebeu, sem deixar de 

emitir o Laudo conclusivo, devidamente assinado por seu responsável técnico; 

 

i) Todo serviço executado poderá ser avaliado pela CONTRATANTE a fim de verificar se o mesmo foi 

efetivamente realizado; 

 

j) O serviço que não tenha sido aceito pela avaliação da CONTRATANTE deverá ser refeito. 

 

k) A CONTRATADA deverá se preparar para dar manutenção em novos equipamentos que a 

CONTRATANTE vier a adquirir no decorrer da vigência contratual, e desde que os mesmos não 

estejam cobertos por nenhuma garantia. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

 

10.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor público Edson Biancardi 

Filho, tendo como suplente a Servidor Sabrina Marconsini Sabino, assim designado representante da 

Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto 

contratado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer 

pagamento. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
11.1. Determinar as providências necessárias quando os serviços não estiverem sendo realizados na 
forma estipulada no TR e no contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o 
caso. 
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11.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação do serviço, por intermédio de servidor designado 
para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, 
requisições e demais atos relativos à execução do contrato, bem como pelo registro das ocorrências da 
relação contratual.   
 
11.3. Manter seus dados atualizados perante a CONTRATADA, fazendo comunicar eventuais alterações 
de representantes, fiscais de contrato, endereços, contatos e demais informações necessárias à 
execução do contrato.  
 
11.4. Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condições de 
habilitação e do cumprimento de obrigações contratuais.  
 
11.5. Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e aplicar as penalidades cominadas.  

 

11.6. Proporcionar as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o serviço dentro das 
disposições contratuais.  

 

11.7. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pelo preposto da contratada.  

 

11.8. Permitir e acompanhar o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, 
aos locais onde deva ser prestado o serviço.  

 

11.9. Formalizar os chamados/visitas por meio de ordens de serviço e enviá-las pelos meios de 
comunicação informados pela CONTRATADA.  

 

11.10. Efetuar mensalmente o pagamento à contratada, conforme solicitação e prestação do serviço, na 
forma e prazo previstos no contrato.  
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos deste Termo de 
Referência de acordo com os níveis de serviço estabelecidos pelo CONTRATANTE.  

 

12.2. Planejar, coordenar, controlar e executar serviços de tecnologia da informação para todos os 
setores e gabinetes da Câmara Municipal; implantar um sistema integrado de informatização de toda 
administração legislativa; acompanhar, controlar e manter em funcionamento os computadores da 
Câmara Municipal; acompanhar a utilização e os trabalhos desenvolvidos nos computadores da 
Biblioteca e Espaço de Pesquisa e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, durante a vigência do 
contrato. 
 
12.3. Capacitação da Câmara Municipal; executar e coordenar a utilização dos aparelhos eletrônicos do 

plenário e outros de uso da Câmara Municipal; gravar através do sistema de áudio todas as sessões 

ordinárias e extraordinárias, além das sessões solenes e outros eventos promovidos pela Câmara ou 

terceiros; dar funcionamento ás máquinas de impressão, scanners e fotocópia da Câmara Municipal; 
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agendar e acompanhar os eventos realizados no plenário da Casa; dar funcionamento o sistema de 

rede, internet, intranet e outros serviços online utilizados na Câmara Municipal; desenvolver outras 

atividades afins.  

 

12.4. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com pessoal 
devidamente qualificado e identificado, portando crachá de identificação quando estiverem nas 
dependências da CONTRATANTE.  

 

12.5. A CONTRATADA deverá atender, em até 02 (duas) horas, as solicitações feitas pela Câmara 
Municipal, responsável pelo gerenciamento dos serviços, promovendo o reparo do equipamento in 
loco, ou a retirada dos equipamentos para reparos nas instalações da contratada, devidamente 
autorizada a retirada pelo setor responsável. 

 

12.6. Excepcionalmente, poderão os serviços contratados serem executados via acesso remoto, desde 
que devidamente autorizados pela CONTRATANTE e, ao final, comprovado mediante relatório a ser 
expedido pela CONTRATADA e aprovado pelo fiscal do contrato.  

 

12.7. A CONTRATADA poderá, a seu critério, prestar os serviços de manutenção nas dependências do 
CONTRATANTE quando forem de pequena monta ou não se justificar a retirada dos equipamentos.  
 
12.8. A remoção dos aparelhos defeituosos, da sede da CONTRATANTE, até as dependências da 
contratada deverá ser realizada às expensas da CONTRATADA, sendo a mesma responsável por 
qualquer dano ocasionado no translado.  

 

12.9. A CONTRATADA se obriga a registrar em documento próprio (relatório de serviço/ficha de 
entrada) o serviço a ser executado e peças substituídas ou aplicadas por equipamento. Ficará a cargo 
da CONTRATANTE o acompanhamento dos serviços e a elaboração dos controles necessários para a 
execução do contrato. 

 

12.10. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE orçamento e descrição prévia do serviço a ser 
executado, incluindo neste orçamento, com descritivo e valor das peças/componentes que serão 
substituídos e/ou aplicados.  

 

12.11. O fornecimento de peças e/ou componentes para reposição deverá ser precedido de 03 (três) 
orçamentos prévios detalhados, de empresas distintas, os quais deverão ser encaminhados à 
CONTRATANTE, sem ônus, discriminando o defeito ocorrido (relatório) e o valor de cada peça e/ou 
componente.  

 

12.12. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito, sempre que encontrar 
dificuldade em obter alguma peça no mercado ou quando a manutenção do equipamento não for 
considerada econômica ou, ainda, quando for impossível realizar a manutenção.  

 

12.13. Em caso da não aprovação do serviço pela CONTRATANTE a intervenção/reparo/manutenção 
não será devida. Caberá à CONTRATADA refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela 
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a mesma. 
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12.14. Responder por todos os vícios e defeitos nos produtos e serviços entregues.  
 
12.15. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou 
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, 
taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, ficando estabelecido que seus empregados 
não terão nenhum vínculo trabalhista com a CONTRATANTE e que sua inadimplência, com referência a 
quaisquer encargos, não transferem à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato.  

 

12.16. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio 
da CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços, procedendo imediatamente os 
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.  

 

12.17. Encaminhar à CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, acompanhada dos 
comprovantes de regularidade fiscal necessários ao processamento do pagamento.  

 

12.18. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução e qualidade dos 
serviços.  
 
12.19. Manter, durante toda a execução do Contrato, equipe técnica composta por profissionais 
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solução de Tecnologia da 
Informação, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência.  

 

12.20. Fornecer, ao menos, um número de telefone fixo e um celular, bem como um endereço de 
correio eletrônico para o recebimento dos chamados.  

 

12.21. Fornecer relatório constando os detalhes de cada visita, com descrição de data, turno e serviços 
realizados, inclusive o número do patrimônio do bem, devidamente assinado pelo fiscal da 
CONTRATANTE.  

 

12.22. Não contratar empregado para prestar serviços para a contratante que seja familiar de agente 
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na contratante, em conformidade com o 
disposto no art. 7º do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010, considerando-se familiar o cônjuge, 
ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau.  
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. A Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes 

sanções: 
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14.2. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

14.3. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. 

 

14.3.1. Multa compensatória de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto. 

 

14.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

14.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos. 

 

14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar 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 a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666/1993. 

 

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO 

 

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis. 

 

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos para a 

contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 
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15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

 

15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

15.5.3. Indenizações e multas. 

 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VEDAÇÕES 

 

16.1. É vedado à CONTRATADA: 

 

16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

16.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS. 

 

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

 

18.1. Em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, a publicidade será feita nos termos do 

artigo 84 da Lei Orgânica Municipal. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o 

da cidade de Iconha-ES. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Iconha-ES, 13 de abril de 2020. 
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_________________________________ 
MARCELO LOVATI MACARINI 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 
CONTRATANTE 

 

 
_________________________________ 
GLEISSON MARIN BISSA 
GTECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
CONTRATADA  
 
 
TESTEMUNHAS 
 
NOME: _________________________   CPF: _________________________ 
 
NOME: _________________________   CPF:__________________________ 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO 
 

Razão Social: GLEISSON MARIN BISSA 07062259705 – GTECNOLOGIA E INFORMATICA. 
 
Endereço: Rua Francisco Anholete, 165, Centro. 
 
Município: Iconha/ES CNPJ: 28.548.575/0001-62 

 
Declaro para os devidos fins, que na empresa acima qualificada, não existe sócio com relação familiar 
ou parentesco no âmbito da Administração Pública do Poder Legislativo Municipal, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes 
Públicos (Presidente da Câmara, Procurador Geral e Vereadores) e de servidores investidos em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento. 
 
Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu 
inteiro teor, sob as penas da Lei. 
 
 

_____________________________________ 
Gleisson Marin Bissa 
CPF: 070.622.597-05 

 
 


