
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CONTRATO CMJN N° 002/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO 
NEIVA E A EMPRESA ATO soLuçÕEs EM 
IMPRESSÃO LTDA. 

Processo Administrativo n° 016/2019 
Dispensa de Licitação n° 006/2019 

Pelo presente instrumento público de contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 
31.776.719/0001-42, com sede na Praça Nossa Senhora do Líbano, 30, 2° andar, 
Centro, Município de  Joao  Neiva-ES, CEP: 29680-000, representada neste ato por 
seu Presidente WALDEMAR JOSÉ DE BARROS, inscrito no CPF sob n° 
788.824.947-72, denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ATO 
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA., estabelecida na Avenida  Glauber  Rocha, n° 
96, Galpão 1, PV1, B11, Bairro Morada de Santa Fé, Cariacica-ES, inscrita no CNPJ 
sob n° 06.229.857/0001-64, com Inscrição Estadual n° 082.573.43-3, representada 
neste instrumento por seu sócio Thiago José Oliosi, portador do CPF n° 
056.767.317-02, residente na Rua Barbara Heliodora, n° 66, ap. 101, Itapu5, Vila 
Velha-ES, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si o presente 
Contrato, em conformidade com a autorização contida no Processo Administrativo n° 
016/2019, que originou a Dispensa de Licitação n° 006/2019, de acordo com a Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e pelas especificações e condições contidas 
nas cláusulas que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
1.1 - Contratação de empresa para locação de equipamento multifuncional 
(impressora, copiadora,  scanner)  novas ou seminovas (até um ano de uso,  
comprovado por nota fiscal de aquisição), com material de consumo incluso  (toner,  
cilindro e outros), com assistência técnica durante o período contratual, incluindo 
peças de reposição e mão de obra técnica, exceto papel, para atender demanda da 
Câmara Municipal de João Neiva. 
1.2 — Os equipamentos são destinados a atender demandas dos setores legislativo, 
administrativo e protocolo da Câmara Municipal de João Neiva. 
1.3 — A mão de obra para operar os equipamentos é de responsabilidade da Câmara 
Municipal de João Neiva, sendo de obrigatoriedade da Contratada o treinamento dos 
servidores da Câmara na utilização dos equipamentos. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos, dispositivos e 
instruções que compõem o Processo Administrativo CMJN n° 016/2019, 
completando o presente Contrato para todos os fins de direito, independentemente 
de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada 
por preço global. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
4.1 — A  Camara  Municipal de  Joao  Neiva pagara pelos serviços contratados o valor 
global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) anuais, referentes a franquia de 
3.000 (três mil) impressões por mês, totalizando 36.000 (trinta e seis mil) impressões 
anuais. 
4.2. — 0 valor mensal a ser pago  sera  de R$ 300,00 (trezentos reais). 
4.3 — Não haverá reajustamento de valor durante o prazo de validade do presente 
Contrato. 

CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 - 0 valor contratado  sera  pago à Contratada, até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao vencido, após a apresentação das notas fiscais correspondentes a 
prestação do serviço. 
5.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 
devolvidos à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento  sera  contado a partir da data de apresentação da nova fatura/nota fiscal, 
devidamente corrigida. 
5.3 - A  Camara  Municipal de  Joao  Neiva poderá deduzir dos pagamentos 
importâncias que a qualquer titulo lhe forem devidas pela Contratada em decorrência 
de inadimplemento contratual. 
5.3 - 0 pagamento somente  sera  liberado após verificação da regularidade fiscal da 
Contratada por servidor especialmente designado para atuar como fiscal de contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão a conta do 
seguinte crédito orçamentário: - dotação 33903900000 — Outros Serviços de 
Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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7.1 - A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
assinatura, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA OITAVA - PENALIDADE E SANÇÕES 
8.1 - Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de quaisquer das 
obrigações definidas neste instrumento ou em outro documento que o complemente 
e na proposta apresentada, serão aplicadas as seguintes penalidades e sanções, 
alternadas ou acumulativas: 
a) multa pela não prestação do serviço, calculada pela fórmula: 
M= 0,1 xCxD 
onde: 
M = valor da multa; 
C = valor da obrigação; 
D = número de dias em paralisação do serviço. 
b) para os efeitos do  art.  87 da Lei n° 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória 
de 10% (dez por cento) sob o valor da fatura mensal apresentada, a ser aplicada em 
caso de infração a qualquer das cláusulas contratuais celebradas previstas na 
proposta apresentada; 
c) suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em caso 
de rescisão contratual por descumprimento do avençado. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - 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. 
9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
Ill - o atraso injustificado na prestação dos serviços; 
IV - a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação á 
Administração; 
V - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, 
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 
do  art.  67 da Lei n° 8.666/93. 
VIII - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
IX - a dissolução da sociedade; 
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que, a juizo da Contratante, prejudique a execução do contrato; 
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XI - 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; 
XII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovadas, 
impeditiva da execução do contrato; 
XIII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes dos serviços 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; 
XIV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 10 do  art.  65 da 
Lei n° 8.666/93. 
9.2.1 - A decisão da autoridade competente, relativa á rescisão do Contrato, deverá 
ser precedida de justificativa fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
9.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados 
nos incisos I a XIV do item 9.2; 
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. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
10.1 - Constituem obrigações da Contratante: 
10.1.1. - efetuar à Contratada o pagamento na forma prevista na cláusula quarta e 
nos termos ali estabelecidos; 
10.1.2 - responsabilizar-se pela comunicação á Contratada, em tempo hábil, via fax, 
telefone,  e-mail  ou formulários, sobre problemas na prestação dos serviços; 
10.1.3 - comunicar à Contratada, sempre que necessário, qualquer deficiência em 
relação aos serviços prestados, através de um funcionário devidamente credenciado 
pela Câmara Municipal de João Neiva para atuar como fiscal do contrato; 
10.1.4 - observar para que, durante a vigência deste instrumento, seja mantida a 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, bem como verificar 
a regularidade fiscal da Contratante; 
10.1.5 — comunicar e solicitar à Contratada manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos, bem como troca do material de consumo necessário ao bom 
funcionamento do equipamento, exceto papel. 
10.2 - Constituem obrigações da Contratada: 
10.2.1 — prestar manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos locados; 
10.2.2 - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Câmara 
Municipal de João Neiva quanto à execução dos serviços contratados; 
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10.2.3 - assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos 
trabalhos; 
10.2.4 - pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como 
estabelece o  art.  71 da Lei n° 8.666/93, anexando a cada fatura apresentada á 
Contratante a comprovação do efetivo recolhimento dos encargos correspondentes 

fatura do mês anterior; 
10.2.5 - registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo 
dando ciência à Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 
10.2.6 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus 
empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros; 
10.2.7 - observar as prescrições relativas ás leis trabalhistas, previdenciá rias, 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; 
10.2.8 — manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nesta licitação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS 
11.1 - 0 presente Contrato somente poderá ser aditado nas hipóteses previstas em 
lei. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
12.1 - 0 acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 
recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo servidor 
Tânia Maria Laporti Pinto, nos termos do  art.  67 da Lei n° 8.666/93, que deverá 
atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 
estabelecidas nos  arts.  62 e 63 da Lei n°. 4.320/64. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Os casos omissos nos termos do presente Contrato seguirão os termos do 
Termo de Referência e demais documentos, dispositivos e instruções que compõem 
o Processo Administrativo CMJN n° 016/2019. 
13.2. Demais omissões serão decididas pela Contratante, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666/1993; na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — PUBLICAÇÃO 
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14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo, no prazo previsto na Lei 
n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO 
15.1 - Fica eleito o foro da cidade de João Neiva -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. 
15.2 - E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 2 
(duas) vias, após lido e achado conforme. 

João Neiva -ES, 08 de julho de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
Waldemar  José de Barros 

Presidente 
CPF n° 788.824.947-72 

LIJ 

ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. 
Thiago José Oliosi 

CPF n° 056.767.317-02 

Visto Jurídico: 

Testemunhas: 

()0 RONiCk 	 C.,(S' t CL 

CPF C:),S V1'..3  
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