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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2019 

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E TRANSMISSÃO. 
 

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 – fax (55) 3359-2139, neste ato representado pelo seu 
Presidente Senhor LAURI FELIPE WILCHEN, doravante denominada CONTRATANTE; 
 
CONTRATADA: VILMAR TOLFFO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
88.688.106/0001-70, estabelecida na rua Neco Januário, 532, na cidade de Cerro Largo – RS, CEP: 97.900-000, 
representada por Vilmar Tolffo Júnior, residente e domiciliado na rua Neco Januário, 532, na cidade de Cerro Largo – 
RS, CEP: 97900-000 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 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de implantação de sistema multimídia de captação, 
transmissão, armazenamento e publicação de sinais de áudio e vídeo pela internet, em tempo real, das sessões, 
reuniões e atividades do Poder Legislativo de Cerro Largo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS EQUIPAMENTOS 
2.1- A CONTRATANTE deverá disponibilizar os respectivos equipamentos e possibilitar o livre acesso aos 
profissionais da CONTRATADA, bem como definir os locais onde serão realizados os serviços de suporte técnico de 
software, devendo dar prioridade aos funcionários da contratada para utilização dos equipamentos da contratante 
quando da sua permanência nas suas instalações. 
2.2 - Os materiais e equipamentos necessários à instalação do software deverão ser fornecidos exclusivamente pela 
CONTRATANTE, responsabilizando-se esta também pela sua correta e periódica manutenção, isentando a 
CONTRATADA de qualquer responsabilidade por problema ocasionado em virtude de falha e/ou defeito nos 
equipamentos. 
2.3 - O presente contrato não cobre as despesas oriundas da configuração de computadores (Ex: Windows, Vírus, 
Deleções indevidas, Rede, perda de HD, etc.), bem como decorrentes do uso indevido do sistema. 
2.4 - A CONTRATADA reserva-se o direito de ter o acesso remoto aos equipamentos da CONTRATANTE mediante 
sua autorização para efetuar o suporte a partir da abertura do chamado técnico, agilizando, desta forma, o atendimento 
e minimizando o tempo de espera da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
3.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
3.2 - Permitir, durante a vigência deste Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA ao 
local de prestação de serviço; 
3.3 - Permitir o acesso da CONTRATADA ao perfil da plataforma de transmissão dos áudios e vídeos; 
3.4 - Disponibilizar para a CONTRATADA eventuais senhas necessárias para o funcionamento do sistema de 
transmissão; 
3.5 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços; 
3.6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato; 
 
CLÁUSULA QUARTA: CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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4.1 - Iniciar a execução dos serviços a contar da assinatura deste contrato; 
4.2 - Efetuar a manutenção periódica do sistema. 
4.3 - O presente contrato obriga a CONTRATADA a manter pessoal de suporte técnico no horário das 08:00h as 
12:00h e das 13:30h as 18:00h, de segunda a sexta-feira, sendo que fora destes horários é facultado à CONTRATADA 
cobrar hora técnica pelo atendimento prestado. 
4.4 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize 
a realização dos serviços; 
4.5 - Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente do trabalho, dano ou prejuízo causado ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, decorrente da execução do serviço contratado; 
4.6 - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos necessários; 
4.7 - Fornecer todo e qualquer acessório e serviço não previsto nas especificações, mas que se fizerem necessários 
ao correto funcionamento do sistema. 
Parágrafo único: a CONTRATADA não será responsabilizada em caso de ausência de sinal de internet ou falha/dano 
no equipamento que impossibilite a transmissão de sinal para divulgação das reuniões e atividades. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO 
5.1 - O preço do produto e serviço contratado, bem como a forma de pagamento, conforme o objeto deste instrumento 
e de acordo com as condições da proposta comercial, serão de: 
5.2 – Valor da Implantação: O Valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a implantação do SOFTWARE 
contratados de acordo com o disposto na CLÁUSULA PRIMEIRA. 
5.3 – Valor de manutenção e Suporte Técnico Mensal: A CONTRATADA receberá mensalmente, pela manutenção 
do sistema e pelo suporte técnico a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), com vencimento até o dia 10 do mês 
seguinte ao do mês de competência (referência), mediante emissão de nota fiscal. 
5.4 - Havendo necessidade de reinstalar o sistema na máquina e/ou no computador da CONTRATANTE, em virtude 
de falha, defeitos ou danos nos equipamentos de armazenamento, será cobrado o valor de uma mensalidade. 
5.5 - As demais cobranças não definidas especificamente dar-se-ão nos moldes ajustados pelas partes e mediante a 
apresentação de cupom ou nota fiscal de prestação de serviços. 
5.6 - Os valores referentes ao suporte técnico mensal sofrerão reajuste anual, de acordo com a variação do IPCA (ou 
outro índice oficial que vier substituí-lo), pelo índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses; 
5.7 - No caso de atraso de parcela mensal, a CONTRATADA fica autorizada a suspender imediatamente o direito de 
acesso ao suporte técnico, seja ele telefônico, internet ou in-loco, sendo que estes serão retomados somente após a 
liquidação da parcela pendente; 
5.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente qualquer obrigação ou providência a ser resolvida pela 
CONTRATADA.  
5.9 - As despesas decorrentes da requerida aquisição estão previstas no orçamento da Câmara Municipal de Cerro 
Largo, conforme segue: 
ÓRGÃO: 01 – Câmara Municipal de Vereadores 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 
ELEMENTO DA DESPESA: 2001 – Manutenção Atividades Legislativo 
PROGRAMA: 33.90.40 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação - PJ 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO E VIGÊNCIA  
6.1 - O presente contrato é ajustado pelo prazo de 12 meses, a contar da assinatura do presente, podendo ser 
prorrogado por períodos iguais mediante termos aditivos, observando o limite legal de 48 (quarenta e oito) meses.  
6.2 – Este contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem motivo justificado, mediante 
comunicação por escrito à parte contrária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 
7.1 - Os atrasos injustificados ou a inexecução parcial ou total dos serviços sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
sanções: 
7.2 - 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. 
7.3 - 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. 
7.4 - 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. 
7.5 - 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 OITAVA: DO FORO 
8.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Cerro Largo, RS, para dirimir quaisquer dúvidas que 
possam advir, do presente instrumento. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato particular, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
que achado conforme os seus termos vai assinado pelas partes contratantes, e na presença de duas testemunhas. 
 
 

Cerro Largo, RS, 19 de fevereiro de 2019.  
 
 

________________________________________ 

Lauri Felipe Wilchen 

_____________________________________ 

Vilmar Tolffo Júnior 

       Presidente da Câmara de Vereadores Representante da Contratada  
  

Testemunhas:  

1)_____________________________________ 2)________________________________ 
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