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CONTRATO Nº 15/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A CÂMARA
MUNICIPAL  DE  DOMINGOS  MARTINS, NA
FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.477.447/0001-02, com
Sede à Avenida senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins,
Estado do Espírito Santo, representada neste ato pelo seu Presidente, Sr. Diogo
Endlich,  brasileiro,  casado,  portador  da Carteira  de Identidade  nº.  1762086,
expedida pela SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº. 086.812.807-40, residente e
domiciliado  à Rua  Iracema  Lyra  de  Aguiar,  nº  77,  Sede,  Município  de
Domingos Martins - ES, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
lado, a empresa INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI,  Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Regente Feijó, 434, Vila Velha-
ES,  Cep  29.110-160,  Telefone:  3020-1039,  neste  ato  representada  por  seu
Sócio-proprietário Sr. Jorge Vasconcelos Correa, brasileiro,  casado, inscrito
no CPF nº 998.049.307-06 e portador da Carteira de Identidade nº 831.904-
SSP-ES, denominada  de  CONTRATADA,  ajustam  entre  si  o  abaixo
discriminado, mediante  Ato  nº  22/2019,ajustam  o  presente  instrumento,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipamento de informática para atender a
Câmara Municipal de Domingos Martins.
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Descrição Quantidade

SERVIDOR
servidor de aplicação 2.4ghz 64gb ram descrição técnica:
- servidor em torre;
- placa de vídeo onboard com 16mb de memória;
- processador de 8 núcleos, 2.4ghz (3.2ghz de frequência máxima), 20 mb da cache;
- 4 x 16gb de memória rdimm, com taxa de transferência de 2133mt/s, dual rank, largura
de dados de x4;
- chassis com 8 unidades de gavetas hotswap sas, sata de 2,5;
- controladora raid com 1gb de memória cache;
- 2 discos rígidos de 1tb 7.2k rpm data 6gbps 2.5 hot-plug;
- 2 discos rígidos de 480gb solid state drive sata 6gb´s 2.5in hot-plug
- leitor e gravador de dvd sata;
- deve suportar configuração de raid 1 e grupos de raid;
- software de gerência remota;
- controladora de discos integrada;
- fontes redundantes, hot-plug (1+1), mínimo de 495w;
- 2 cabos de força c13, br14136 (padrão brasileiro), 250v, 10a, 2 metros de comprimento;
- 2 placas de rede on-board dual port 1gbe;
- licenciamento de windows server® 2016 datacenter para 16 núcleos;
- garantia mínima de 03 anos.

1 (um)

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 – Faz parte integrante deste Contrato, no ato de sua assinatura, todos os documentos e instruções
que compõem o Pregão nº 2/2019:
2.1.1 – Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor devidamente registrado, a fim de
comprovar as atividades do CONTRATADO;
2.1.2 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e
junto aos Tributos Federais - Certidão Conjunta;
2.1.2 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
2.1.3 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
2.1.4 – Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;
2.1.5 – Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
2.1.6 – Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista,  em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à
Resolução Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011;
2.1.7 – Alvará de Funcionamento / Localização da Empresa;
2.1.8 – Ata de Abertura e Julgamento do certame licitatório.
Parágrafo Único. A documentação citada  nos  itens  2.1.1 ao 2.1.8 estes  completam o presente
contrato para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em
todos os seus termos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O pagamento será efetuado em parcela única, até o quinto dia útil após emissão do atestado de
entrega pelos fiscais do contrato e aprovação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser
encaminhada  em nome da  Câmara  Municipal  de  Domingos  Martins,  com o fornecimento  dos
objetos discriminados.
3.2  –  Ocorrendo  erros  na  apresentação  do  documento  fiscal,  o  mesmo  será  devolvido  ao
CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
3.3 – A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pelo CONTRATADO, em decorrência de inadimplemento contratual.
3.4  –  O  pagamento  da  fatura  somente  será  feito  em  carteira  ou  cobrança  simples,  sendo
expressamente  vedada  à  contratada  a  cobrança  ou  o  desconto  de  duplicatas  por  meio  da  rede
bancária ou de terceiros.
3.5 - Para EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO o CONTRATADO deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e junto
aos Tributos Federais - Certidão Conjunta;
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
c) prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
d) prova de Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;
e) prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
f) prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução
Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011;
g) alvará de Funcionamento / Localização da Empresa.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 -  A entrega dar-se-á como segue:
a) O equipamento adquirido deverá ser entregue de segunda a sexta-feira de 9 h às 16 h, sem ônus

para Contratante, no endereço Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos
Martins – ES, CEP 29260-000, devidamente acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica.

b) O dia da entrega será agendado com o(a) Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio através
dos telefones (27) 3268-1413 ou pelo e-mail compras@camaradomingosmartins.es.gov.br.

c) A aceitação provisória dos serviços fica condicionada, a sua fiscalização da contratante que pro-
cederá a conferência e aceitação de acordo com o exigido no Edital.

d) A entrega definitiva dar-se-á mediante a aceitação do objeto licitado, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos após a entrega provisória, por meio do(a) Coordenador de Almoxarifado e
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Patrimônio e pelo Gerente de Áudio e Tecnologia da Informação, que emitirá o ATESTO de
aceite definitivo do material entregue. 

e) Constatado o fornecimento incompleto ou vício do material e ou serviços, a Contratada será
convocada para substituí-lo ou complementá-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, conta-
dos da data de sua convocação pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida
substituição/complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 

f) Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de 5 (cinco) dias
úteis citados acima será computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa mora-
tória.

g) O prazo de entrega do equipamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
autorização de fornecimento.

4.2 – As condições de pagamento ficam assim contratadas conforme segue:
a) O pagamento será efetuado em até cinco dias úteis mediante devido empenho, e posterior emis-
são da Ordem de Fornecimento, após atestado pelo fiscal responsável, com a emissão da Nota Fis-
cal Eletrônica, sem emendas ou rasuras; 
b) o pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por
ele indicado, constantes no verso da Nota Fiscal Eletrônica; 
c) ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, a mesma será devolvida ao fornecedor
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento seja efetuado após a apresentação da nova
Nota Fiscal Eletrônica devidamente retificada;
d) o pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedado ao fornecedor cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros;
e) a Câmara Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a
qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual; 
f) para a efetivação do pagamento, o licitante deverá manter as condições previstas no Edital no que
concerne à PROPOSTA e HABILITAÇÃO, especialmente as Documentações Relativas à Habilita-
ção Fiscal, sendo que, caso ocorra alguma irregularidade na documentação, o pagamento só ocorre-
rá após a regularização; 
g) o ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:
h) prazo máximo para atesto: até 10(dez) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal Ele-
trônica; 
i) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do atesto na Nota Fiscal Eletrônica pelo responsá-
vel pelo recebimento do bem ou serviço.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS
5.1 – O presente contrato terá o valor global de R$ 79.420,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e
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vinte reais). 

5.2  –  As  despesas  decorrentes  desta  licitação  correrão  por  conta  de  dotação  orçamentária
010001.0103100012.001  -  Manutenção  de  Serviços  Administrativos  da  Câmara  Municipal  –
44.905200000 – Equipamento e Material Permanente – ficha 22 para o exercício de 2019.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
6.1  –  O  CONTRATADO  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  para
fornecimento  e  prestação  de  serviços  adjudicados,  sujeitando-se  as  penalidades  constantes  nos
artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber:
6.1.1 – Suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
6.1.2  - Multa pelo não cumprimento do objeto, após a adjudicação neste certame, calculada pela
fórmula:

M = 0,005 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

6.1.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que  aplicou  a  penalidade,  o  que  será  concedido  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Câmara
Municipal pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base
no item 6.1.1 deste Contrato. A sanção de “declaração de inidoneidade” é de competência exclusiva
do Presidente da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1  –  A inexecução  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.
7.2 – Constituem motivo para rescisão do contrato:
I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II – o cumprimento irregular das 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 do fornecimento/prestação dos serviços;
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V – a paralisação do fornecimento/prestação dos serviços, 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 8.666/93;
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 casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
XIV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente
dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, é assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

XV – A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do nos permitido § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2.1 – A decisão da autoridade competente, relativa a rescisão do contrato, deverá ser precedida de
justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.3 – A rescisão do contrato poderá ser: 
I  –  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  CONTRATANTE,  nos  casos  enumerados  nos
incisos I a XIII do item 7.2;
II – amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a administração;

III – judicial, nos termos da legislação.

7.3.1  –  A rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada do Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

8.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
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a) Compete ao Contratante proporcionar condições que contribuam para a boa entrega dos produ-
tos;
b) remeter notificação à Contratada, por escrito, quando os produtos não estiverem sendo entre-
gues de forma satisfatória;
c) fazer cumprir o prazo contratual;
d) efetuar os pagamentos de acordo com os prazos e preços estabelecidos neste contrato;

e) obedecer aos ditames estabelecidos no processo licitatório no Pregão Presencial n° 2/2019, bem
como seus ANEXOS e TERMO DE REFERÊNCIA.

8.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) a Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsa-
bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão Interessado;
c) a Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais re-
sultantes da execução do contrato;
d) a Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei, Edital e
seus anexos;
e) entregar o equipamento em conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os
termos da proposta de preços;
f) fornecer o objeto deste certame, sem interrupções, durante a vigência da proposta de preço, pelos
preços consignados na proposta;
g) garantir a qualidade do material fornecido, segundo as exigências e normas legais;
h) fornecer o objeto licitado no prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do re-
cebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida, pelo(a) Gerente de Compras;
i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
j) permitir a fiscalização e o acompanhamento da entrega resultante deste certame licitatório, no que
tange aos materiais/serviços e também no contrato de prestação de serviços;
l) despesas de frete, alimentação e estadia por conta da contratada.

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1 – A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei nº 8.833, de 9 de junho de 1994, modificada pela Lei nº 9.648, de 27 de
maio  de  1998,  Lei  Federal  nº  10.520  de  17  de  julho  de  2002,  e  demais  legislações  que  as
modificaram.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 – O presente Contrato será publicado, em resumo, na imprensa oficial, correndo a despesa por
conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - A fiscalização dos produtos entregue será realizado pela CONTRATANTE, pelo servidor
titular Erica Ribeiro Spadêto que emitirá o Atestado Definitivo e suplente Edson Guzzo de Souza de
forma a fazer cumprir rigorosamente, o objeto, os prazos, as cláusulas e as condições expressas
neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 -  Fica eleito o foro da cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, 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.
12.2  -  E  por  estarem assim justos  e  contratados  declaram ambas  as  partes  aceitarem todas  as
disposições  estabelecidas  nas  cláusulas  deste  contrato,  firmando-o em três  vias  de igual  teor  e
forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Domingos Martins, 20 de maio de 2019.

DIOGO ENDLICH
Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins
CONTRATANTE

INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI
JORGE VASCONCELOS CORREA - Sócio-proprietário
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 
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