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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2019  

MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA PARA REDE DE COMPUTADORES, SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA E HARDWARE  

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO, pessoa Jurídica 

de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ nº 04.382.617/0001-70, estabelecida à Rua Helmuth Smidt, 

854, na cidade de Cerro Largo, RS, fone (55) 3359-2076, neste ato representado pelo seu Presidente Senhor LAURI 

FELIPE WILCHEN, doravante denominada CONTRATANTE; 

CONTRATADA: ÉDIPO LUNKES - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.254.034/0001-

66, estabelecida na rua Pe. Maximiliano, nº 602, sala 101, na cidade de Cerro Largo – RS, CEP: 97.900-000, 

representada por ÉDIPO LUNKES, tendo como justo e acertado o presente, que se regerá pelas cláusulas a seguir 

expostas, sob a égide da DISPENSA DE LICITAÇAO a teor do inciso II do artigo 24 da Lei Federal n0. 8.666/93 (Lei 

de Licitações): 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva, 

suporte em rede de computadores e consultoria dos equipamentos de informática pertencentes a Câmara de 

Vereadores de Cerro Largo, RS. 

A manutenção preventiva consiste na efetivação de regulagens, ajustes, lubrificação, limpezas internas e 

substituição de peças defeituosas, gastas ou quebradas pelo uso normal dos equipamentos. 

O Contratante obriga-se a colocar os equipamentos à disposição da Contratada durante o tempo necessário 

para execução das manutenções preventivas e corretivas. 

As manutenções preventivas e corretivas serão efetuadas pela Contratada em horários previamente 

estabelecidos pelas partes, entre as 8h e 18h, de segunda à sexta-feira, exceto nos dias de feriados. 

O serviço de suporte, quando possível, será realizado de forma remota, por meio de acesso virtual pela equipe 

da Contratada aos servidores e máquinas do Contratante, para o que será concedido acesso irrestrito por este. 

Caso o Contratante solicite que a manutenção preventiva seja efetuada fora do horário estabelecido na 

cláusula anterior, será de responsabilidade desta garantir o acesso da Contratada aos equipamentos para 

manutenção. 

A manutenção corretiva consiste na correção de eventuais falhas dos equipamentos, mediante as necessárias 

substituições de peças que se apresentem com defeito no seu funcionamento, dentro dos períodos estipulados por 

este contrato. 

O suporte a rede de computadores consiste no projeto, instalação, configuração e no controle de acesso ao 

hardware e software para os usuários da rede. 

Somente os técnicos da Contratada poderão realizar manutenções preventivas, corretivas, suporte a rede de 

computadores e modificações nos equipamentos que se refere este contrato, devendo o Contratante, para esse fim 

facultar o livre acesso aos mesmos, observadas às normas de segurança vigentes. 

A consultoria será efetuada de forma a orientar o cliente sobre as tecnologias e tendências de TI e mercado. 

http://www.camaracerrolargo.rs.gov.br/
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O Contratante autoriza a Contratada, sempre que esta entender necessário, e sem ônus, efetuar modificações 

técnicas nos equipamentos, a fim de melhorar o seu funcionamento, desde que não sejam alteradas as características 

funcionais básicas. 

Parágrafo Único: Ressalta-se que havendo a necessidade de substituição de peças, essas serão adquiridas 

custeadas pelo Município segundo normas e princípio da Administração Pública. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

Fica estipulado, como valor do presente contrato, o montante de R$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e 

oitenta e oito reais) que será pago em 12 (doze) parcelas mensais, com vencimento até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente ao de prestação dos serviços, mediante a apresentação de competente nota fiscal, emitida pela 

Contratada, além da exibição dos comprovantes de que a contratada adimpliu as obrigações legais, trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias próprias, sendo que o Setor de Tesouraria reterá os valores correspondentes aos descontos 

obrigatórios de tributos municipais ou tributos/contribuições sociais incidentes a serem recolhidos na fonte e retidos 

pelo órgão público pagador. 

Parágrafo único – Acaso não haja execução do contrato durante todo o mês, seja por início tardio ou por 

rescisão antecipada, o valor a ser pago quando isso ocorrer será proporcional aos dias de efetivo exercício do contrato 

no referido mês. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DOS MOTIVOS PARA SUA RESCISÃO 

O presente contrato se estenderá até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2019, podendo, contudo, ser 

rescindido a qualquer tempo, a critério do CONTRATANTE, sendo que a rescisão antecipada terá que ser notificada 

com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 

Constituirão motivos para a rescisão de contrato, independentemente da conclusão de seu prazo: 

a) manifesta deficiência do serviço; 

b) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos; 

c) falta grave a juízo do Município; 

d) abandono total ou parcial do serviço; 

e) falência ou insolvência; 

f) não der início das atividades no prazo previsto. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no 

artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. A rescisão deste 

contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATADA na forma que o mesmo 

determinar. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:  

2001 – Manut. Atividades Legislativas 

33.90.40 -  serviço de tecnologia da informação e comunicação - PJ  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 

Os atrasos injustificados ou a inexecução parcial ou total dos serviços sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes sanções. 

- ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, 

e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades. 

- MULTA: no atraso ou negligência na entrega do objeto adquirido, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor total do contrato pactuado, limitada a 5 (cinco) dias; após haverá a rescisão do contrato por inexecução 

contratual. 

Caso a CONTRATADA persista descumprindo as obrigações assumidas, será aplicada nova multa, 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do serviço adquirido, cumulado com suspensão do direito de 

contratar e licitar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, no caso de inexecução parcial do contrato. 

Em caso de inexecução total do contrato será aplicada multa de 12% (doze por cento) sobre o valor total do 

serviço adquirido, com a suspensão do direito de contratar e licitar com o Município pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

As partes, de mútuo acordo, elegem o Foro da Comarca de Cerro Largo, Estado do Rio Grande do Sul, como 

sendo competente para dúvidas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro. 

 

E assim, por estarem justos e contratados em tudo que se encontra neste contrato de locação de serviços, 

firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas a tudo presente, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Cerro Largo, RS, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

Lauri Felipe Wilchen 

 

Édipo Lunkes 

       Presidente da Câmara de Vereadores Representante da Contratada  
  

Testemunhas:  

1)_____________________________________ 2)________________________________ 
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