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TERMo DE coNTRATo No. o3/20i8, euE ENTRE st cELEBRAM A cÂunnR
MUNtctpAL DE NovArs E A EMpResa relícro LUctANo E stLVA - ME, TENDo
couo oBJETo A eRESTAçÃo oe sERVtços rua Ánen DE tNFoRuÁlcn.

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a CÂUIRRR
MUNIC|PAL DE NOVAIS, inscrita sob CNPJ no.74.354.168/0001-31, com sede à Rua
João Cantareiro Serrano, no 275, Centro, na cidade de Novais, Estado de São Paulo, neste
ato representada pelo Vereador Presidente da Câmara, o Sr. FLAVIO APARECIDO
SIMÃO, portadordo RG no.28.224.885=7 SSP/SP e do CPF/MF no. 213.827.698-81,
doravante simplesmente designada GONTRATAN-TE e de outro lado, a Empresa FELíC|O

de Ìnformática, compreendendo: 09

2.1.- Todos os serviços a ôêrem-r'eaiizaOós ficaráo a cargo da CONTRAïADA, que
submeterá à análise e aprovação prévia da CONTRATANTE, antes de serem executados.

2.2.- Havendo necessidade de troca de peças, componentes e equipamentos necessários à
perfeita prestação de serviços, a substituição total ou parcial dos mesmos ficará por conta
da Contratante, mediante prévia comunicação, autorização e fornecimento do solicitado.

2.3.- Os serviços serão executados exclusivamente nas dependências da Câmara Municipal
de Novais, salvo, para casos mais complexos que dependem da utilização de laboratório
mais sofisticado, sendo, que nesse caso, poderão ser utilizadas as instalações da
CONTRATADA, mediante autorização e controle de retirada dos equipamentos.
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CONTRATO No. 03/201 8. de 2201 /201 8.

clÁusul-A TERcEtRR - vlcÊttclR

3.í. - O presente Contrato terá vigência de I 2 (doze) meses, iniciando-se em 01 de fevereiro
de 2018, tendo o seu término previsto para 31 de janeiro de 2019.

cLÁusuLA QUARTA - Do pREÇo E vALoR Do coNTRATo

4.1. - O preço global a ser pago Belà CONTRATANTE, pela prestação dos serviços a serem
e cláusula primeira é de R$
6 ze) parcelas mensais e iguais
n

4 se correrão à conta dos recursos
o do do presente exercício, sob a
c ra 01.03í.q001.2001 Atividades do
Podel LegisÍativo - Catêgoria Econômica/El

'',Tereèiros - Pessoa Jurídica / Sub-Ele
Equipàmentos de Process en ' d

5,í. - Os serviços serão'considerados executados por servídor
CONTRATANTE, o qual autorizará a emissão da Nota Fiscal ou Fatura
cada mês, atestando a execução no proprio documento fiscal.

responsável da
de Serviços, em

6.1. - O pagamento será realizado mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente,
apos o recebimento da nota fiscal/fatura de serviços da CONTRATADA, apos a
comprovação, mediante atestado emitido pela CONTRATANTE de que os serviços foram
efetivamente prestados.

GLÁUSULA SÉTIMA - DoS REAJUSTES

7.1. -Os preços serãofixos durante o período contratual, de conformidade com a legislação
nacional vigente.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.í. - São obrigações da CONïRATADA:

UINTA _ DO A
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CONTRATO N'. 03/201 8, de 22/01 /201 8.

8.1.1.- Atender às solicitações de atendimentos técnicos dentro de um prazo máximo de
duas horas, seguindo-se a ordem de chamados, priorizando os casos de urgência,
informados pela CONTRATANTE;

8.1.2.- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

8.1.3.- Prestar os serviços do OBJETO contratado, obedecendo as especificações, prazos e
condições constantes da proposta ofertada pela CONTRATADA;

8.1:4.- Responder por perdas e dano.S::que vier a causar à,CONTRATANTE ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão,,:..dolosa ;oú rculposa, sua gu de seus prepostos
independentemente de outras cominações cohtratuai_s'ór1 legais, a que estiver sujeita, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçáo ou acompanhamento realizado
pela CONïRATANTE:

prontamente às

8.1.6.- Ressarcir
provocados por
contratados.

a terceiros,
dos objetos

quaisouer contratempos, no

8.2. - São obrigações da CONTRATANTE:

8.2.1.- Oferecer condições materiais e instalações adequadas ao profissional indicado pela
CONTRATADA para a execução dos serviços;

8.2.2.- Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir, necessários ao desempenho dos serviços contratados.

8.2.3.- Exercer a fiscalização do Contrato.

8.2.4.- Atestar a execucão dos servicos.
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CONTRATO No. 03/2018, de 2Aü/2018.

8.2.5.- Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula Sexta.

clÁusul-A NoNA - oe nscRt-lzeÇÃo

9.í. - A fiscalização da execução dos serviços da CONTRATADA será exercida pela
CONTRATANTE, através de servidor, o qual poderá solicitar a correção de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas, e que, se não forem sanadas no prazo de 02 (dois)
dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades
previstas neste contrato.

9.2. - As solicitações, reclamações, exigências,;,e,ocorrências relacionadas com a execução
do objeto deste contrato, qué poderão ser feitas por telefone ou correio eletrônico, serão
registradas pela CONTRAïANTE, constituindo taÌs registros, documentos legais.

cLÁUSULA DÉcIMA - DA REScISÃo coNTRATUAL

10.1. - A rescisão contratual pOderá ser: ,:

10.1.1. - Determinada por ato unilater:al e escrito da CONTRATANTE. nos casos
enumerados a seguir:

'10.1.'1.í. - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçoes ou prazos;

1O'1.1.2. - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

to dos serviços, Ievando a CONTRATANTE a
DA;

rvtços;

o, a associação do contratado com outrem, a
como a fusão, cisão ou incorporação, não

admitidas no instrumento convocator,io e no contrato.

10.1.1.6. - o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim, como a de seus supenores;

'10.1.1.7 . - o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

10.1.1.8. - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

10.1.1.9, - a dissolucão da sociedade:

-rd
:)' 4
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clÁusulR oÉctuR pRtMEtRA - DAS pENALTDADES

(qúinze por cento),

finalidade ou da estrutura da empresa

comprovada,

de cláusulas contratuais,

CONTRATANTE e dos

sobre o valor da

ãx q
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CONTRATO No. 03/201 8, de 2201 /201 8.

clÁusulR oÉcrurR SEGUNDA - Do FoRo

'12.'1. - Fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para qualquer procedimento
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

clÁusula oÉcrull reRcetnR - ols olsposlcÕes rlruels

13.í. - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as
condições e normas contidas na Lei n9. 8.666/93 com as suas alterações.

E por estarem assim justos e contratádôs, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de
igual teor e valor, na presença de duas testemú'ôhas, infÍe-assinadas.

Câmara Municipal de Novais, 22 dejaneiro de 2018.

,f13k* ()'{v*- "^;s
CÂUNNE MUNIGíPAL D IS.= CONTRATANTE

FLAVIO APARECI DO, SI MÃO

FELíCIO LUCIANO E SILVA - ME-ME
FELíCIO LUCIANO E SILVA

Sócio Administrador

NOME:
RG no.

"ttzláne Meneg hesso G i I

41.519 395-3

Presidente da Câmara

Testemunhas:

NOME:
RG no.

Marcelo Gi
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