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TERMO DE CONTRATO Nº 17/2016 

 

Contrato Administrativo de prestação de serviços, que fazem a 

Câmara Municipal de João Monlevade e a empresa CONECTATELE 

INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME, na forma abaixo: 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.310.631/0001-

72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 146, bairro JK, João 

Monlevade, CEP: nº  35.930.000, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Djalma 

Augusto Gomes Bastos, inscrito no CPF nº 456.676.246-72,  doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa CONECTATELE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 

- ME, situada na rua Sérgio Porto, nº 150, Anexo 01,  Bairro Rosário, João Monlevade/MG, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.320.138/0001-36, neste ato representada pelo seu sócio 

proprietário Sr. Emerson Barbosa Vasconcelos, RG: MG – 7.248.884, inscrito no CPF sob o nº 

027.579.886-03, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato 

para prestação de serviços, conforme especificado no seu objeto, em conformidade com o 

Processo Licitatório nº 02/2016, na modalidade Pregão Presencial nº 02/2016, sob a regência 

das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. Constitui instrumento deste, a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção e suporte, operação e assistência técnica nos sistemas e equipamentos de 
informática, impressoras, scanners, softwares e aplicativos da Câmara Municipal de João 
Monlevade, já instalados e/ou que vierem a ser instalados, compreendendo configuração, 
manutenção, instalação, orientação preventiva e corretiva a servidores desta Casa acerca do 
manuseio ou uso de determinados programas quando necessário, bem como, serviços de 
manutenção nos sistemas de telecomunicações incluindo: manutenção no PABX, nos ramais e 
na rede de telefonia e controle das ligações. 

1.2.-  Estima-se uma média de 40 horas técnicas de serviço por mês. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1. De acordo com o processo licitatório supramencionado fica estabelecido o preço de R$ 
60,00 (sessenta reais) por hora técnica. Considerando uma média de 40 horas/mês de serviços 
prestados, estima-se o valor mensal em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), perfazendo 
um valor global estimado de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), até 31/12/2016. 

2.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara 
Municipal, por processo legal, em até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços e 
apresentação dos documentos fiscais devidos.  
 
2.3. O preço deve ser estipulado, unitário e globalmente, em algarismos, em moeda oficial do 
País, com duas casas decimais após a vírgula, já incluídos os tributos, fretes, seguros e demais 
encargos, devendo o valor global da proposta ser apresentado também por extenso. 
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2.4. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
2.5. A Câmara Municipal de João Monlevade descontará da fatura o valor de impostos ou 
tributos que, por força de lei, devam ser retidos pela fonte pagadora. 
 
2.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

CLÁUSULA TERCEIRA– OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
3.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura;  
 
b) Notificar a Contratada, dando-lhe prazo pra corrigir quaisquer irregularidades encontradas na 
prestação dos serviços; 
 
c) Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução de 

serviços referentes ao objeto deste Contrato, sempre que necessário; 

d) Na primeira visita do técnico da Contratada às instalações da Contratante, denominada Visita 

de Mapeamento, fornecer ao mesmo todas as informações necessárias para que possa ser 

considerada conhecida e mapeada as instalações da Contratante. 

e) Comunicar à Contratada qualquer alteração que venha a ser feita em suas instalações, 

principalmente quando se tratar de instalações de novos softwares aplicativos (que necessitarem 

de configurações do sistema); 

f) Manter cópias de segurança (backup) atualizadas da instalação que estiver sendo suportada. 

g) Efetuar a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços, devendo este fazer 

anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados; 

h) Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos 

serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 

ora contratados; 

3.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) A completa execução dos serviços, cumprindo o disposto na cláusula primeira, Objeto deste 
edital, em estrita observância das condições previstas no Termo de Referência e na proposta. 
 
b) Disponibilizar à contratante pessoal para a execução dos serviços, devidamente capacitados, 
no tempo e horários definidos no Termo de Referência – Anexo I do edital; 
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c) Entregar ao Setor de Compras, Licitações e Contratos da Câmara Municipal ficha completa 
dos funcionários, incluindo, minimamente: nome completo, CPF, CI, endereço, telefone, 
escolaridade, cópia da carteira de trabalho, estado civil, data de nascimento; 

d) Os serviços de assistência técnica aos sistemas e equipamentos de informática e telefonia da 
Câmara Municipal serão prestados por visitas do técnico da Contratada nas instalações da 
Contratante, apresentando relatório dos serviços devidamente aceito e assinado pelo servidor 
que detém o equipamento; 

e) Apresentar a Nota Fiscal/fatura dos serviços prestados devidamente preenchidos, conforme 
exigências legais; 

f) Apresentar, sempre que solicitado, comprovante de estar em dia junto ao INSS e FGTS. 

g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou supressões, até 
25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta licitação, não 
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração 
proceder à fiscalização ou acompanhamento do referido cumprimento. 
 
i) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, inclusive 
impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes 
do cumprimento do objeto do contrato. 
 
j) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias nºs: 
01006001.0103101012.184.339039 F.41 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
CLÁUSULA QUINTA– DA VIGÊNCIA 

 
5.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2016, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido justificado da parte que necessitar da 
dilação do prazo, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 
6.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA; 
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b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
 
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
 
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações; 
 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Câmara poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
7.1.1. advertência; 
 
7.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da 
prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

7.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

7.1.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços prestados; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

 
7.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação. 
 
7.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria à Câmara Municipal 
de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Câmara, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO ATENDIMENTO 

8.1. Para a execução dos serviços, a Câmara fará as chamadas para a futura contratada, via 
telefone, informando quais as suas necessidades. 
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8.2. A prestação dos serviços será de acordo com as necessidades e mediante autorização do 

Setor de Patrimônio. A Contratante registrará visitas em relatórios assinados por ambas as 

partes e efetuará o pagamento mediante a conferência dos mesmos.  

8.3. O atendimento se dará em dias de expediente, de segunda à sexta-feira, dentre os horários 
de 08:00 às 17:00 horas, comprometendo-se a Contratada, a enviar um técnico para prestar 
atendimento na sede da Câmara Municipal, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a 
partir da chamada telefônica. 

8.4. Havendo necessidade de Suporte Técnico fora dos horários citados acima, a Contratante 

deverá comunicar com antecedência à Contratada para marcar o horário de atendimento. 

8.5. Havendo necessidade de troca de peças, não excedendo a R$ 200,000 (duzentos reais) por 
equipamento no caso de CPUs, estabilizadores, monitores, impressoras, roteadores, nobreaks e 
PABX, essas poderão ser substituídas automaticamente. 
 
8.6. Se as peças tiverem valor superior ao previsto na cláusula anterior, necessitarão de 
orçamento escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após retirada do 
equipamento, a ser autorizado pela CONTRATANTE, sendo que o prazo de conserto começará 
a correr da data de sua autorização. 
 
8.7. As peças deverão ser discriminadas separadamente da mão-de-obra e identificadas por 
equipamento. 
 
8.8. O preço das peças a serem substituídas deverá estar na média do mercado. Fica autorizado 
à CONTRATANTE averiguar os preços de mercado para comprovação e, sempre que achar 
conveniente, adquiri-las e fornecê-las para colocação no equipamento em questão. 
 
8.9. As peças usadas que forem substituídas serão devolvidas, juntamente com o equipamento 
consertado, devidamente identificadas com o número patrimonial ou número de série do 
equipamento. 
 
8.10. 4.10. Caso ocorra, durante o período de manutenção, a necessidade da remoção de algum 
equipamento, o técnico deverá informar a responsável pelo setor de patrimônio, a fim de que a 
mesma possa documentar a saída do bem e emitir a autorização. 
 
8.11. Em caso de reincidência do problema já averiguado pela Contratada, não incidirá em 
custos para a Contratante. 

8.12. Equipamentos em que a CONTRATADA informar não ser viável o conserto, deverá ser 
apresentado laudo por técnico capacitado. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A fiscalização sobre a execução dos serviços, objeto da presente licitação, será exercida 

pelo Setor de Patrimônio da Câmara Municipal, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
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9.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

9.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se 

considerados em desacordo com os termos do presente contrato. 

CLÁUSULA DEZ - DOS CASOS OMISSOS 

 

10.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 

8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao 

presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA ONZE –  DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 02/2016 que 
lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital Convocatório e seus 
anexos. 

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
12.2. Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
12.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 
penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
12.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
12.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 
 

 
CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO 

 
13.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o Jornal emitido pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 
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CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 
execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
João Monlevade, 02 de maio de 2016. 

 
 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 

CONECTATELE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME 
Emerson Barbosa Vasconcelos 

CONTRATADA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 ______________________          
 
 ______________________  
 
 


