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                                         CONTRATO Nº 003/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018  

  

 CONTRATO  QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE JAGUARÉ-ES E A EMPRESA 
LINNUS SOLUÇÕES INTELIGENTES 
EIRELI ME NA QUALIDADE DE  
CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM 
EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O 
INTEGRAM. 

  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ , pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Rua Constante Casagrande, nº 299, CEP 29.950,000, centro, Jaguaré-
ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.787.922/001-14, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Exmº. Sr. JOÃO 
VANES DOS SANTOS , e de outro lado, a Empresa LINNUS SOLUÇÕES 
INTELIGENTES EIRELI ME ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  
na Rua Constante Casagrande, nº 403, sala B, JAGUARÉ-ES CEP 29950-000, 
inscrita no CNPJ sob nº 29.246.770/0001-09, doravante  denominada  
CONTRATADA,  neste  ato  representado  pelo Sr. Gleison Elias Pereira,  
inscrito  no  CPF  nº 089.462.197-18,  portador  do  RG  nº 1513501, STPC,  
resolvem firmar  este  Contrato  nos  termos  do  procedimento  licitatório  do  
Pregão Presencial nº 002/2018 ,  Processo  nº 000.020/2018 ,  conforme  a  Lei  
nº  8.666/1993  e  Lei  nº 10.520/2002, que se regerá mediante as Cláusulas e 
condições que subseguem:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a contratação de empresa de prestação de 
serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 
microcomputadores, redes e demais periféricos de equipamentos, em 
conformidade com as especificações de valores no Anexo 01.   
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 2.1 - Fazem parte deste Contrato todos os documentos e instruções que 
compõem o Processo nº 000.020/2018 , completando este Contrato para todos 
os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes 
em todos os seus termos.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
3.1 - Fica estabelecida a forma de execução direta nos termos do art. 10, inc. I, 
da Lei Federal nº 8.666/93.   
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE REAJUSTE  
4.1 -  Pelo fornecimento do objeto pactuado o contratado receberá conforme o 
serviço prestado de acordo com o previsto no especificações de valores no 
Anexo 01.  
  
4.2 -  O Valor Global ESTIMATIVO da contratação é de R$ 1.120,00 (Um mil e 
cento e vinte reais );  
 
4.3 - Em havendo continuidade contratual, fica estipulado que o valor global será 
reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), no termo aditivo 
contratual, apurado nos doze meses contados a partir da data limite para 
apresentação das Propostas de Preços/Orçamentos conforme § 1º, Art.  3º, da 
lei nº 10.192/2001. 
  
4.4 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação  dos 
serviços,  dentre  eles,  direitos  trabalhistas,  encargos  sociais,  seguros,  
impostos, taxas  e  quaisquer  outros  benefícios  e  custos,  bem  como  demais  
despesas necessárias  à  perfeita  conclusão  do  objeto  licitado  que  porventura  
venham  a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços.   
 
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
5.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante serviços prestados realizados 
até 30 (trinta)  dias contados da apresentação de documento fiscal hábil, sem 
emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
Contrato. Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão 
encaminhados para processamento e pagamento após a respectiva 
apresentação;  
 
5.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos 
serão devolvidos à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 
fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 
CONTRATANTE;   
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5.3 – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela CONTRATADA, em decorrência de 
inadimplemento contratual;  
  
 
5.4 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em 
carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à empresa 
CONTRATADA a cobrança ou desconto de duplicata por meio da rede bancária 
ou de terceiros;   
 
5.5 -  Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas 
condições previstas neste contrato no que concerne à proposta de preço e a 
habilitação;   
 
5.6 -  O pagamento será efetuado mensalmente pelo CMJ, através de ordem 
bancária, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
Nota Fiscal devidamente atestada e certificada pelo servidor competente da 
CMJ;   
 
5.7 -  O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte 
documentação:   
a) Nota fiscal eletrônica, em via única, devidamente atestada;   
b) CND - Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social;   
c) CRF - Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica  
Federal;   
d)  Certidão de quitação de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, na sede 
da CONTRATADA;  
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e   
e) Relatório gerencial das despesas referentes ao respectivo mês.   
 
5.8 -  Por tratar-se de quantidades estimadas, o CONTRATANTE não se obriga 
a solicitar o montante total estimado, contudo, a CONTRATADA obriga-se a 
aceitar acréscimos dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
montante estimado, em havendo necessidade por parte do Contratante.   
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
6.1 -  As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da 
seguinte dotação: 
 
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ  
009 – Câmara Municipal de Jaguaré  
000009.0103100024.002 – Manutenção e Desenvolviment o das Atividades 
Administrativas da CMJ  
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  Jurídica 
000022 - Ficha  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  
7.1 – O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses, 
contado da assinatura do presente, podendo, a critério do CONTRATANTE, ser  
 
prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses da sua celebração, na 
forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.).    
 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO   
8.1 - Os serviços licitados descritos no Anexo I deste contrato deverão ser 
efetuados da seguinte forma:   
 
a)  O horário de atendimento local da CONTRATANTE definidos neste item, será 
no período entre 11:30h e18:00h, de segunda-feira a quinta-feira e na sexta-feira 
de 08:00h ás 12:00h;   
b) No horário das 18:00h e 21:30h, nas sessões ordinárias e extraordinárias;    
c)  A tolerância do efetivo atendimento (in loco) em até 30 minutos;   
d)  O tempo de atendimento é o período compreendido entre o horário em que a 
CONTRATANTE abre o chamado no sistema da CONTRATADA e o horário de 
chegada do técnico ao local do atendimento;   
e)  No caso do não comparecimento do técnico ora mencionado e na falta de 
comunicação prévia e justificativa pela ausência do mesmo, será descontado  
em horas pelos serviços prestados, conforme o cálculo abaixo:  
  
VALOR MENSAL / 30 (DIAS DO MÊS) / 4 (HORAS TRABALHADAS) =  
           VALOR DA HORA TRABALHADA;  
  
f)  Além da ampla variedade dos serviços que serão realizados pela empresa, 
também será necessário, quando for o caso, que o técnico acompanhe os 
trabalhos da comissão de licitações e as sessões legislativas quando o objeto a 
ser licitado demandar sua presença;   
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES  
 
9.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções:   
a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), incidente sobre o valor da 
proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo estipulado no 
Edital para a retirada da Ordem de Fornecimento; atraso quanto ao prazo de 
entrega do serviço ou pela recusa em prestar o serviço objeto deste Contrato, 
calculada pela fórmula:   
 
M = 0,05 x C x D   
 
Tendo como correspondente:   
M = valor da multa;   
C = valor da obrigação, e;   
D = número de dias em atraso.   
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b) Impedimento do direito de licitar e contratar com a CMJ por um período de até 
2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;   
 
 
c) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 
impedimento de licitar ou contratar;   
d)  Caso a CONTRATADA se recuse a retirar a Ordem de Fornecimento a prestar 
o serviço objeto deste Contrato, aplicar-se-á o previsto no art.  4º, inciso XVI, da 
Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na 
ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  
 
10.1 -  A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das 
multas e penalidades previstas neste instrumento.   
 
10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:   
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos;   
II -  O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos;   
III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a 
impossibilidade, da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;   
IV - O atraso injustificado no início da prestação do serviço licitado;   
V - A paralisação da prestação do serviço objeto da licitado, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração;   
VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação;   
VII -  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;    
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;   
IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;   
X - A dissolução da sociedade;   
XI -  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;   
XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato;   
XIII -  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato;   
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XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes dos fornecimentos já prestados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; e   
 
XV -  A supressão, por parte da Administração, dos fornecimentos, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 
65 da Lei nº 8.666/1993.   
10.2.1. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, 
deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
10.3. - A rescisão do contrato poderá ser:   
I -  Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I à XIII do item 10.2; 
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a administração; e   
III - Judicial, nos termos da legislação.  
 
10.3.1 -  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada pelo Presidente desta CMJ.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE DAS P ARTES  
11.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:   
 
11.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato;   
 
11.1.2 - Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 
serviços contratados, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da mesma.   
 
11.1.3 - As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do fiscal, 
deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção 
das medidas convenientes.   
 
11.1.4 - O Fiscal do Contrato, em caso de qualquer infringência contratual não 
justificada pela CONTRATADA, procederá à apuração da penalidade em que 
recaiu a CONTRATADA, oficiando-a para dar-lhe faculdade de defesa e, após, 
lavrará relatório e considerações, encaminhando à autoridade competente para 
decisão quanto à aplicação ou não da penalidade.   
 

Q



                      Câmara Municipal de Jaguaré 
                                        Estado do Espírito Santo 
                            Palácio Legislativo “Eu gênio Salvador”  

Rua Constante Casagrande, 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - CNPJ: 31.787.922/0001-14 -  Telefax (0xx27) 
3769-1414 -  

 

11.1.5 -  Emitir Pedido de Serviço, ou qualquer outro documento equivalente, 
com todas as informações necessárias, por intermédio do representante 
designado pelo setor competente.   
 
11.1.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados credenciados.   
 
11.1.7 -  A fiscalização realizada pela CONTRATANTE, através de servidor 
previamente designado, não será motivo para exclusão ou redução da 
responsabilidade da CONTRATADA.   
 
11.1.8 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta contratação, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos.   
 
11.1.9 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na 
prestação dos serviços; 
 
11.1.10 - Permitir livre acesso ao pessoal técnico da CONTRATADA, de modo a 
viabilizar a prestação dos serviços;  
 
11.1.11 - Controlar todos os Pedidos de Serviço, para posterior conferência com 
a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA;   
 
11.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA;  
 
11.2.1 - Executar o Contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles 
trazidos pelo Pregão Presencial nº002/2018 ; 
 
11.2.2 - Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar 
esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a 
vigência do Contrato;   
 
11.2.3 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório da licitação;   
 
11.2.4 - Manter pessoal especializado para a execução dos serviços;   
 
11.2.5 - Manter pessoal, em serviço, devidamente identificado com crachás e 
com especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal;   
 
11.2.6 - Disponibilizar para a CONTRATADA um atendimento personalizado e 
imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma 
de comunicação para abertura de chamados, diariamente;   
 
11.2.7 - A CONTRATADA deverá ser responsabilizada, por todo e qualquer dano 
que venha a causa durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a 
execução dos respectivos reparos ou substituições.   
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11.2.8 -  A CONTRATADA deverá observar as prescrições relativas às leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não  
 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido 
em decorrência direta do contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade;   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO  
12.1 -  A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente 
designado pela Administração, nos termos do art.  67 da Lei nº 8.666/1993, que 
deverá atestar a prestação do serviço, para cumprimento das normas 
estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.  
 
12.2 - A Empresa Contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização 
por parte da unidade competente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo.  
 
12.3 - A Empresa Contratada deverá prestar imediatamente todos os 
esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem 
indagações de caráter mais especializado, hipótese em que serão respondidas 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
13.1 - Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos 
omissos, a Lei nº 8.666/1993.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ADITAMENTOS 
14.1 - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei 
n.º 8.666/93, desde  que  haja  interesse  do  contratante,  com  a  apresentação  
das devidas  e  adequadas  justificativas,  para  melhor  adequação  das  
finalidades  do interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.  
 
14.2- A alteração de quaisquer disposições estabelecidas neste Contrato 
somente se reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em 
Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  
15.1 -  O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, 
parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo a despesa por conta do 
contratante.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO   
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16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Jaguaré/ES, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 
administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
 
16.2 - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, 
após lido e achado conforme.   
  
 
 

Jaguaré – ES, 06 de Fevereiro de 2018. 
  
  
 
 
  
 
 
 

JOÃO VANES DOS SANTOS   LINNUS SOLUÇÕES 
INTELIGENTES EIRELI ME 
CNPJ: 29.246.770/0001-09 

Pres idente da CMJ    
CONTRATANTE  CONTRATADA  
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ANEXO 01 
 

“ESPECIFICAÇÕES E VALORES” 
 
 

Item Qtd Descrição 
Valor 
por 
hora 

Valor 
estimado 
mensal 

Valor 
mensal 
anual 

01 40 
horas/ 
Mês 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos para 
a manutenção (preventiva e 
corretiva) em microcomputadores, 
redes e demais periféricos de 
equipamentos desta Câmara 
Municipal. 

   

  TOTAL    
 
 
 
 
 
Jaguaré – ES,  06 de Fevereiro de 2018. 
 
  
 
 
 
  

JOÃO VANES DOS SANTOS   LINNUS SOLUÇÕES 
INTELIGENTES EIRELI ME 

Presidente da CMJ    
CONTRATANTE  CONTRATADA  
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