CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais
CONTRATO Nº 05/2016
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ/MG E A
EMPRESA TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA – ME

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Ibirité - MG, CNPJ nº
21.037.718/0001-22, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Ibirité, o Senhor FÁBIO BATISTA DE ARAÚJO, portador do CPF nº 960.370.916-68,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro a empresa TEM SOLUÇÕES &
TECNOLOGIA LTDA, com sede em Belo Horizonte-MG, à Rua Padre Marinho, nº 236,
sala 204, Bairro Padre Eustáquio, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.452.421/0001-28,
neste ato representada por sua procuradora ISABELLA DE OLIVEIRA MATOS VON Z
MOURA, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade nº MG12.157.415 SSP/MG, inscrita no CPF sob n° 058,989,296-73, doravante denominada
CONTRATADA, mediante cláusulas e condições seguintes:
1- DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais e mão de
obra, bem como realização de serviços eventuais diversos na Central telefônica e
demais equipamentos que compõem a atual estrutura de telefonia fixa da Câmara
Municipal de Ibirité, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no
Anexo I do Edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2015 (Processo
Licitatório nº 07/2015).
2-DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 O presente contrato será regido pelos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da
aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos
os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Processo Licitatório nº 07/2015;
b) Pregão Presencial nº 06/2015;
c) Processo Administrativo n° 28/2015.
2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a prestação
do serviço do objeto contratado.
3-DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, Inciso II, da
Lei nº 8.666/93, caso haja interesse da Administração.
4- DO PAGAMENTO:
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4.1- Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE efetuará pagamento à
CONTRATADA, nos seguintes valores mensais: R$ 1.640,00 (mil seiscentos e
quarenta reais), pagas a partir de Janeiro/2016, totalizando o valor global
de R$19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais).
4.2 - As parcelas mensais vencerão no último dia da competência respectiva, e
deverão ser liquidadas até o dia 10 (dez) do mês subsequente no local da sede do
CONTRATANTE ou via documento de cobrança bancária.
4.3 - O atraso no pagamento das faturas além do limite acima citado, importará em
multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros de 1% ao mês pro rata, a serem incluídos
na fatura seguinte.
4.4.- A inadimplência por parte da CONTRATANTE por período igual ou superior a 03
(Três) meses consecutivos suspende os serviços de manutenção preventiva e
atendimento aos chamados da CONTRATANTE até a regularização dos pagamentos.
4.5- A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal/Distrital do domicílio ou
sede do licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), inclusive
perante a Justiça do Trabalho.
4.6- Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento sustado até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não incidindo, neste
caso, qualquer ônus para o CONTRATANTE.
4.7- No caso de pendência de liquidação de obrigações pela CONTRATADA, em
virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais
faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5- DO REAJUSTE
5.1- O reajuste anual de preços será feito pelo índice Geral de Preços do Mercado
IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, adotando-se por base o primeiro mês de
vigência do contrato.
5.2- As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a
legislação vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer frente às despesas do contrato correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
01.123.0001.2015 – Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica
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6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.- permitir amplo e livre acesso de suas dependências físicas para execução dos
serviços observando as normas internas de segurança;
6.2- Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;
6.3- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.4- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
6.5- Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;
6.6- Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.7- Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o
exercício de suas funções.
7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1- Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais;
7.2- Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;
7.3- Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados que adentrarão
à sede da CONTRATANTE para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamente
identificados por meio de crachá;
7.4- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Administração;
7.5- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso.
7.6- Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
7.7- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência.
7.8 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
7.9- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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7.10- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
7.11- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993;
7.12- Implantar os serviços contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do
início da vigência do contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme
especificações do Termo de Referência;
7.13- Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da
CONTRATANTE qualquer empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, permanência
e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço;
7.14- Fornecer Os instrumentos, equipamentos e ferramentas, necessários à execução
dos serviços.

8- FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1- A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, por meio de representante(s) especialmente designado(s)
8.2- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
8.3- Consoante o artigo 45 da Lei nº 11.784, de 1999, a Administração Pública poderá,
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
9 – VIGENCIA
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93,
caso haja interesse da Administração.
10- DA RESCISÃO
10.1- O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de pleno
direito, nos casos especificados na Lei n° 8.666/93, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial, cabendo, ainda à CONTRATADA indenizar a CONTRATANTE
seu efetivo prejuízo, por eventual dano a que tenha dado causa, caso a CONTRATADA
descumpra quaisquer de suas Cláusulas.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais
10.2- Poderá também este contrato ser rescindido por comum acordo entre as partes,
formalizada a intenção com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias firmando-se,
então, Termo de Rescisão em que suas condições venham a ser especificadas.
11-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25%(vinte
e cinco por cento) do valor do contrato.
11.2 - Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação ou
renúncia aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a tolerância
quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições
estipuladas no presente contrato.
11.3 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes
da adjudicação desta Licitação.
11.4 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer acidentes que venham a
ser vítimas os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às
leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o
exercício das atividades.
11.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
11.6 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por
base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.
12– PENALIDADES
12.1- No caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, e ainda na
ocorrência de atraso injustificado na sua execução, sujeitar-se-á a CONTRATADA,
garantida a prévia defesa, às penalidades seguintes:
I. advertência;
II. multa;
III. suspensão temporária de participação em licitação promovida pela Câmara
Municipal de Ibirité e de contratar com esta por prazo não superior a 2 (dois) anos.
12.2- A multa prevista na alínea "II" desta Cláusula será de 10% (dez por cento) sobre o

valor do presente contrato, e incidirá sobre a parte que infringir qualquer e suas
cláusulas.
13- DA PUBLICAÇÃO
O CONTATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato na Imprensa
Oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da lei nº 8.666/93.
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14. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ibirité, Estado de Minas Gerais como o competente
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Ibirité, 04 de janeiro de 2016.
Fábio Batista de Araújo
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA-ME

Contratada

Testemunhas:
____________________________
Nome:
RG/CPF:

____________________________
Nome:
RG/CPF:

