
ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TRÊS DE 

MAIO E A EMPRESA.............................................................. 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, n
o
 46, Três de Maio-RS, inscrito no CNPJ sob n

o
 87.612.800/0001-41, 

doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Olívio José 

Casali, brasileiro, separado, portador do CPF n
o
 029.706.000-72, residente e domiciliado nesta cidade e a 

empresa .........................................................., com sede na Cidade de ................................... -..........., na Rua/Av. 

......................., n
o
 ..........., Bairro ................................, inscrita no CNPJ sob o n

o
 ..............................., doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ................................, brasileiro, portador do CPF n
o
 

........................, têm entre si ajustado o presente Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de Licitação, 

Tomada de Preços n
o
 017/2016, iniciado através do processo administrativo n

o
 3.161/2016, regendo-se este 

Contrato pela Lei Federal n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e legislação pertinente, 

assim como pelas condições do referido Edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e se sujeitando às cláusulas abaixo descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de assistência técnica preventi-

va/corretiva nos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Três de Maio, com verificação “in 

loco” e correção dos problemas apresentados, sendo: 

- Conserto dos equipamentos e substituição de peças (que serão fornecidas pela Prefeitura), quan-

do necessário; 

- Limpeza interna e externa dos equipamentos, com materiais apropriados, revisões, lubrificações, 

ajustes e regulagens necessárias para o correto funcionamento dos equipamentos; 

- Instalação e configuração de sistemas operacionais e softwares (respeitando o uso de licenças 

originais dos mesmos); 

- Configuração das estações de rede (independente do sistema operacional), instalação e manuten-

ção dos periféricos; 

- Configuração e manutenção dos laboratórios nas escolas municipais e do Tele Centro Educacio-

nal com sistema operacional Linux Educacional em suas diferentes versões; 

- Retirada, transporte, instalação, configuração, teste, desinstalação e devolução de equipamentos 

multimídia (projetores, amplificadores de som, telas de projeção multimídia, microfones e computadores) em 

reuniões, debates, palestras, conferências e demais eventos realizados (ou de responsabilidade) do Município, 

sendo que tais equipamentos deverão estar prontos para que os usuários destes possam utilizá-los durante o even-

to sem maiores problemas (desde que os equipamentos estejam em bom estado de conservação); 



- Monitoramento e remoção de vírus e outras possíveis ameaças que possam prejudicar o bom fun-

cionamento dos computadores e sistemas; 

- Manutenção no sistema de monitoramento por câmeras (CFTV) nas escolas municipais; 

- Suporte à conexão de internet junto ao SINE/FGTAS, que é compartilhada do link da rede de 

computadores da Prefeitura Municipal de Três de Maio; 

- Auxílio no Controle e/ou monitoramento dos usuários dos computadores e da rede; 

- Plantão no Polo Universitário nos finais de semana e de segunda a sexta-feira, das 18h45min às 

22h30min, conforme solicitação da Coordenação daquele local; 

- Plantão nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, quando 

da ocorrência de campanhas de Vacinação e outros eventos desta natureza, conforme solicitação da Secretaria; 

- Indicação das adequações necessárias na rede elétrica ou na rede de dados; 

- Assistência em projetos de TI; 

- Retirada e destinação adequada de materiais de descarte de informática e lixo eletrônico; 

1.1 – Os serviços deverão ser prestados por 01 (um) profissional técnico em informática, respon-

sável pela equipe, disponível mediante chamado telefônico, e por mais 2 (dois) profissionais disponíveis no 

Palácio Municipal durante o horário de expediente para atendimento junto as Secretarias e nos setores em que se 

fizer necessária a prestação de serviço. Dentre os dois profissionais que ficarão à disposição da Prefeitura no 

Palácio Municipal, um deverá ter formação de nível superior na área de informática. 

1.2 – Durante a realização dos plantões e quando da ocorrência de eventos, a CONTRATADA de-

signará pelo menos 01 (um) profissional que deverá estar presente no local, durante todo o período de sua reali-

zação. A solicitação ou o comunicado dos plantões e dos eventos será encaminhada (o) com no mínimo 48 (qua-

renta e oito) horas de antecedência diretamente a CONTRATADA via telefone, e-mail, ou outro meio que julgar 

conveniente a ser acordado entre as partes.  

1.3 – A CONTRATADA deverá estar a disposição da Prefeitura nos seguintes horários: 07h30min 

às 11h30min e das 13:30h às 17h30min de segunda a sexta-feira e aos finais de semana sob agendamento prévio 

do município de 48 horas. No caso de opção por turno único de atendimento em alguns setores a empresa deve 

adequar-se ao horário, podendo revezar seus profissionais para que não haja falha no atendimento.  

1.4 – Os serviços deverão ser prestados nos computadores e demais periféricos de informática nos 

locais indicados no Anexo I, e em todos os demais equipamentos que vierem a ser adquiridos pela Prefeitura 

Municipal de Três de Maio. 

1.5 – É de responsabilidade da CONTRATADA as despesas de locomoção para atendimento do 

objeto ora licitado, bem como as ferramentas necessárias para realização do serviço. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 – Pela execução dos serviços ora contratados o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA a 

importância mensal de R$ ........ (...................), em moeda corrente nacional, constante da proposta vencedora da 

licitação. 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 – O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 10 do mês subsequente a prestação dos 

serviços, desde que esteja conforme as condições estabelecidas no instrumento convocatório, no contrato e a 

documentação fiscal (1ª via da Nota Fiscal ou Fatura) não contenha qualquer ressalva ou rasura quanto aos 

valores a serem pagos e mediante apresentação de planilha de chamado técnico assinada pelo servidor do setor 

beneficiado. 

3.1.1 – No ato da protocolização das Notas Fiscais/Faturas, a CONTRATADA deverá apresentar 

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, Guia de Previdência Social – GPS e 

resumo das folhas de pagamento dos empregados envolvidos na prestação de serviço. 

3.2 – O pagamento será efetuado em carteira ou através de estabelecimento bancário, conforme 

conveniência das partes. 

3.3 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancário, o 

simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, resultará automati-

camente no pagamento pelo Município de Três de Maio, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores depositados 

ou remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso decorrente de culpa do 

estabelecimento bancário. 

3.4 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da data 

da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira do Muni-

cípio de Três de Maio. 

3.5 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA serão pagos após a dedução 

das importâncias que, a qualquer título, nas condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente 

acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

05.05.01.04.123.0001.2,011.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

05.05.02.06.182.0504.2,014.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FUNREBOM – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

03.03.01.04.121.0001.2,007.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E UNIDADES SUBORDINADAS – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 

04.04.01.04.122.0001.2,009.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 



09.09.01.20.122.0001.2,072.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

02.02.01.04.122.0001.2,002.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE - MANUTENÇÃO DO 

GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

10.10.01.22.122.0001.2,082.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE - MANUTENÇÃO DA 

SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO – Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoas Jurídica 

14.14.01.14.122.0001.2,100.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

07.07.01.04.122.0001.2,051.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE OBRAS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

11.11.01.08.244.1102.2,090.3390.39.00.00.00.00 – rv 1185 – CREAS – AÇÕES DE ATENÇÃO 

BÁSICA A FAMÍLIA – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

11.11.03.08.243.1104.2,093.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DO 

CONSELHO TUTELAR – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

08.08.01.10.301.0801.2,059.3390.39.00.00.00.00 – rv 4510 – PAB - FIXO – MANUTENÇÃO DO 

PAB - FIXO – BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

08.08.01.10.302.0803.2,068.3390.39.00.00.00.00 – rv 4590 – TETO FINANCEIRO – MAC – 

TFD / SIA /CAPS – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS – BLOCO MAC – MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.01.12.122.0001.2,015.3390.39.00.00.00.00 – rv 0020 – MDE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.03.12.365.0604.2,023.3390.39.00.00.00.00 – rv 0020 – MDE – MANUTENÇÃO DAS 

CRECHES – EI – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.02.12.361.0601.2,016.3390.39.00.00.00.00 – rv 0020 – MDE – MANUTENÇÃO DAS 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.05.12.364.0603.2,027.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – PROGRAMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.08.13.392.0608.2,046.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

06.06.02.12.361.0601.2,018.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA AABB COMUNIDADE – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

12.12.01.15.122.0001.2,094.3390.39.00.00.00.00 – rv 0001 – LIVRE – MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO E UNIDADES SUBORDINADAS – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS 



5.1 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 

devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 

da licitante contratada, sem direito a reembolso. O MUNICÍPIO, quando fonte retentora, descontará dos 

pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos 

prazos legais. 

5.1.1 – Na apresentação da proposta deverão ser levado em conta, os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre o fornecimento dos materiais, não cabendo 

qualquer reivindicação resultante de erro nessa avaliação, para o efeito de solicitar revisão de preço ou 

reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

5.1.2 – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 

emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre o fornecimento dos materiais, tais valores serão 

imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e reembolso ao MUNICÍPIO dos 

valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados monetariamente. 

5.2 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: criação 

de novos tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos fiscais de 

qualquer natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que comprovadamente, 

venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, a fim de adequá-los às 

modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas 

alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as vantagens decorrentes caberão sempre ao 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO REAJUSTE 

6.1 – A CONTRATADA iniciará a prestação de serviços logo após a assinatura do contrato.   

6.1.1 – O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo pactuado entre as partes e em conformidade ao art.57, 

II, da Lei n
o
 8.666/93 e alterações. 

6.2 – Quando ocorrer chamado telefônico a CONTRATADA deverá apresentar-se na 

secretaria/setor que solicitar o serviço no prazo máximo de 01 (uma) hora após a realização do chamado. 

6.2.1 – O chamado poderá ser realizado por qualquer secretaria/setor via telefone e/ou e-mail. 

6.3 – A CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para executar a 

manutenção preventiva ou corretiva no equipamento defeituoso.  

6.3.1 – Caso não consiga executar o serviço solicitado no prazo estabelecido deverá substituir o 

equipamento por outro equivalente e de sua propriedade, até que o defeito seja sanado e o equipamento 

devolvido. 

6.5 - A inexecução do serviço, no caso de uma das partes deixar de cumprir qualquer de suas 

obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências previstas neste instrumento, além das 



disposições estabelecidas na Lei Federal n
o
 8.666/93 e alterações posteriores. 

6.6 – Em caso de prorrogação, conforme subitem 6.1.1, os valores contratados serão reajustados 

anualmente segundo variação do INPC do período. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1 – Obriga-se a CONTRATADA: 

7.1.1 – Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível 

da técnica atual.  

7.1.2 – Cumprir o prazo previsto no item 6.1. 

7.1.3 – Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

7.1.4 – Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, porém sem qualquer vínculo empregatício; 

7.1.5 – Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências dos 

setores e secretarias desta Municipalidade; 

7.1.6 – Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que verificar vícios, 

defeitos ou incorreções; 

7.1.7 – Comunicar à Coordenadoria de Tecnologia da Informação, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

7.1.8 – Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços ainda que no recinto dos setores ou secretarias desta 

Municipalidade; 

7.1.9 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação técnica exigidas pela contratada; 

7.1.10 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus funcionários, em execução dos serviços, ou em conexão com eles, ainda que acontecidos em 

dependências desta Municipalidade; 

7.1.11 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e, 

7.1.12 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação deste contrato. 

7.2 – É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 

Município durante a execução dos serviços objeto deste contrato. 



7.3 – É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial dos serviços 

deste contrato. 

 

CLAÚSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 – Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

8.1.1 – Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do serviço, livre e 

completo acesso aos equipamentos, para execução das manutenções e intervenções técnicas necessárias. 

8.1.2 – Comunicar a CONTRATADA, caso haja necessidade de alteração do local de 

instalação dos equipamentos. 

8.1.3 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

8.1.4 – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

8.1.5 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, 

oportunizando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

9.2 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, 

quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância 

expressa do MUNICÍPIO; 

c) prestar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de efetuar as correções necessárias as suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

f) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou imperícia, 

dolo ou má-fé, venha a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, independente da obrigação da 

Contratada em reparar os danos causados. 

h) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO. 

9.3 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

9.4 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, após o regular processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1 – A MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer 

direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 



10.1.1 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

10.1.2 – Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

10.1.3 – Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência expressa 

do MUNICÍPIO. 

10.1.4 – Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem prévia e 

expressa autorização do MUNICÍPIO. 

10.1.5 – Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 

10.1.6 – Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 

10.1.7 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo 

contínuo maior que 120 (cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou da 

CONTRATADA.  

10.1.8 – Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 

10.1.9 – Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

de execução do Contrato. 

10.2 – Ocorrendo a rescisão com base no item 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 

10.3 – Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos 

serviços executados entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 

CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha 

dado causa à rescisão. 

10.3.1 – Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo que 

esta tiver de despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a 

sofrer em consequência da rescisão em tela. 

10.4 – Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o 

pagamento de documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual 

infringida. 

10.5 – A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 

10.5.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras contratações 

que a CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos prejuízos a ela 

causados. 

10.5.2 – Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e danos 

causados pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao complemento do valor a 

ser indenizado. 

10.6 – Este Contrato poderá ser rescindido, ainda: 



10.6.1 – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; e 

10.6.2 – judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO 

O presente Contrato está vinculado a Tomada de Preços n
o
 017/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA, constante no Processo 

Licitatório, Tomada de Preços n
o
 017/2016.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Três de Maio para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias, na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais, ficando cada parte com uma 

via assinada de igual teor e forma. 

Três de Maio, ....... de ............................. de 2016. 

 

Olívio José Casali - Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Contratante 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1 – Nome: ----------------------------------  2 – Nome: ---------------------------- 

      CPF: -----------------------------------               CPF: ------------------------------- 

 

 

 

 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                         (Nome/CPF)  

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Os serviços de assistência técnica preventiva/corretiva nos equipamentos de informática da Prefei-

tura Municipal de Três de Maio, com verificação “in loco” e correção dos problemas apresentado, deverão ser 

prestados nos computadores e demais periféricos de informática dos seguintes locais e endereços: 

Local  Setor/Equipamentos (*) 

Secretaria da Fazenda 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Atendimento/Caixa: 8 

Compras: 4 

Contabilidade: 6 

Corpo de Bombeiros: 6 - End: Rua Alfredo Henn, n
o
 1055 

Secretaria do Planejamento 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Informática: 6 

Secretaria: 3 

Conselhos: 2 

Secretaria de Administração 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Protocolo: 4 

Setor Pessoal: 5 

Auditório: 1 

Secretaria: 4 

Identidade: 1 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambi-

ente 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Secretaria: 6  

Veterinário: 1 

Gabinete: 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Gabinete: 3 

Jurídico: 3 

Controle Interno: 1 

Imprensa: 2 

Vice-Prefeito: 1 

Junta Militar: 1 

Secretaria de Desenvolvimento Econô-

mico e Turismo: 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Secretaria: 2 

Secretaria de Políticas da Mulher 

 

Secretaria: 2 - End: Rua Minas Gerais, 46 (Prédio Anexo ao Palácio) 

Grupo Flor de Liz: 2 - End: Rua Padre Cacique, n
o
 498 

Secretaria de Obras 

Rua Casemiro Korchewicv, n
o
 245 

Secretaria: 3 

 

Secretaria de Habitação e Urbanismo 

Rua Minas Gerais, n
o
 46 (Palácio) 

Secretaria: 9 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social Secretaria: 4 - End: Rua Padre Cacique, n
o
 854, Centro 



 Casa da Cidadania: 10 - End: Rua Santa Dolores, n
o
 240 

CREAS: 3 - End: Rua Horizontina, n
o
 1342, Centro 

CRAS: 5 - End: Rua Margarida, n
o
 390, Lot. Dona Oliva 

Conselho Tutelar: 6 - End: Rua Tereza Verzeri, n
o
 420, Centro 

Secretaria de Saúde Secretaria: 14 – End: Avenida Uruguai, n
o
 679 Centro 

Unidade Central: 9 – End: Rua Casemiro Kochewitz, n
o
 161, Centro 

PSF São Francisco: 6 – End: Av. Brasil, n
o
 289, Bairro São Francisco  

PSF Promorar: 6 – End: Rua Santo André, s/n
o
, Bairro Promorar 

PSF Consolata: 6 – End: Consolata (Interior) 

PSF Progresso: 7 – End: Progresso (Interior) 

PSF Oriental: 6 – End: Rua Buricá, S/N
o
, Bairro Oriental 

PSF São Pedro: 6 – End: Av. Santa Rosa, s/n
o
 

PSF Santa Rita: 5 – End: Av. Santa Rosa, n
o
 1695, Bairro Santa Rita 

CAPS: 2 – End: Rua Horizontina, n
o
 2520, Bairro Glória 

Secretaria de Educação, Cultura e Es-

porte 

 

Secretaria: 14 – End: Av. Uruguai, n
o
 679 

EMEI Tesouro das Acácias: 2 – End: Rua Alfredo Mensch, Bairro 

Jardim de Acácias 

EMEI Santa Rita: 1 – End: Rua Assis Brasil, n
o
 177, Bairro Santa Rita 

EMEI Dona Dodó: 2 – End: Av. Brasil, n
o
 282, Bairro São Francisco 

EMEI Pequeno Príncipe: 3 – End: Av. Avaí, n
o
 1400, Bairro Guaíra 

EMEI São Mateus: 3 – End: Rua Santa Cecília, s/n
o
, Bairro Promorar 

EMEI São José: 1 – End: Rua Buricá, s/n
o
, Bairro Oriental 

EMEF São Pedro: 3 (Secretaria) + 30 (Laboratório) – End: Rua São 

Vicente, n
o
 80 

EMEF Sales Guimarães: 4 (Secretaria) + 12 (Laboratório) – End: Rua 

Salgado Filho, n
o
 514, Bairro Planalto 

EMEF Germano Dockhorn: 7 (Secretaria) + 30 (Laboratório) – End: 

Rua Armando Jahn, s/n
o
, Bairro Glória 

Biblioteca Municipal: 2 (Atendimento) + 12 (Laboratório) – End: Rua 

Osvaldo Cruz, Centro 

Polo Universitário: 2 (Secretaria) + 60 (Laboratório) – End: Rua Ar-

mando Jahn, s/n
o
, Bairro Glória  

AABB Comunidade: 2 – End: Rua Santo Ângelo, n
o
 1169, Centro 

(*) Nos setores em que não há indicação do endereço, o mesmo está localizado no endereço cons-

tante da Secretaria. 


