MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões,
s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e
domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado
de São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302, através de seu
órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO; e
CONTRATADA:
GERALDO
ZANOLA
JUNIOR
JAU
EPP,
empresa
individual,
devidamente
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
Nº
04.301.704/0001-55, estabelecida à Rua Capitão José Ribeiro,
nº 657 – Chácara Bela Vista, na cidade e comarca de Jaú,
Estado de São Paulo, devidamente representada na forma do
contrato social, doravante denominada CONTRATADA, fica justo e
contratado, perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e
nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou
corretiva em máquinas copiadoras, conforme projeto básico.
Parágrafo primeiro: O detalhamento e a especificação dos
serviços contratados, bem como as demais obrigações da
CONTRATADA, estão elencados no ANEXO I do deste instrumento
particular – projeto básico e nas demais cláusulas do presente
instrumento.
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Parágrafo segundo: A CONTRATADA declara expressamente, sob as
penas
da
Lei
que
está
tecnicamente,
economicamente
e
financeiramente apta à execução dos serviços objeto deste
contrato.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA deverá executar os serviços
mediante solicitação do servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do contrato.
2ª-DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO – A CONTRATADA será
remunerada pela prestação dos serviços descritos na cláusula
anterior, conforme abaixo discriminado:
Item
1

2

Discriminação
Unid.
Manutenção preventiva e/ou corretiva
da(s) copiadora(s) descrita(s) no(s) cópia
item(ns) 03 (comodato) da Relação
de equipamentos.
Manutenção preventiva e/ou corretiva
da(s) copiadora(s) descrita(s) no(s) cópia
demais itens da Relação de
equipamentos

Quant.

V. Unit.

100.000

R$ 0,038

180.000

R$ 0,038

VALOR TOTAL (MENSAL)----->

V. Total
R$ 3.800,00

R$ 6.840,00
R$

10.640,00

Parágrafo primeiro: Vigorarão durante todo o período de
vigência do contrato, inclusive no caso de prorrogação do
prazo contratual, os preços acima relacionados, os quais
constituirão,
a
qualquer
título,
a
única
e
completa
remuneração devida pelas despesas decorrentes para a execução
dos serviços relacionados no projeto básico em anexo.
Parágrafo
segundo: Inexiste
a
hipótese
de
atualização
monetária ou reajustamento de preços, nos termos da Lei
Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da
Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II,
alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
3ª-DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS - Após o término de
cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo
o quantitativo total mensal das copias extraídas.
Parágrafo único: As medições para efeito de pagamento serão
realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
I)No primeiro dia útil subseqüente ao mês em
extraídas as cópias, a CONTRATADA entregará ao

que foram
gestor do
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contrato,
relatório
contendo
os
quantitativos
de
cada
equipamento e o total mensal das cópias extraídas, como também
o respectivo valor apurado.
II)O MUNICÍPIO solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas
e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação
objetivando a emissão de nota fiscal/fatura.
III)Serão
considerados
somente
as
extraídas e apuradas da seguinte forma:

cópias

efetivamente

a)O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação do
preço unitário contratado à correspondente quantidade de
cópias efetivamente extraídas, descontadas as importâncias
relativas às quantidades de cópias não aceitas e glosadas pelo
MUNICÍPIO por motivos imputáveis à CONTRATADA.
b)Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados,
o MUNICÍPIO atestará a medição mensal, comunicando a CONTRATADA,
no prazo de até 5(cinco) dias corridos contados do recebimento
do relatório, através do gestor do contrato, o valor aprovado,
e autorizando a emissão da correspondente nota fiscal/fatura,
a ser apresentada à partir do primeiro dia útil subseqüente à
comunicação dos valores aprovados.
c)A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA e
entregue no Setor de Finanças do MUNICÍPIO, para que sejam
providenciados os documentos necessários para o devido
pagamento na data aprazada contratualmente.
4ª-DO FATURAMENTO E PAGAMENTO – Os pagamentos serão efetuados
mensalmente em conformidade com as medições, mediante a
apresentação do original da nota fiscal/fatura.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá efetuar a cobrança
diretamente no MUNICÍPIO, sendo vedada à cobrança por meio de
rede bancária ou com terceiros, sendo que a data de
exigibilidade dos referidos pagamentos será estabelecida,
observadas as seguintes condições:
a)em até 5(cinco) dias corridos, contados a partir da data em
que ocorreu a emissão da nota fiscal/fatura ou recibo; e,
b)a apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ensejará
a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias
necessários a retificação do documento fiscal.
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Parágrafo
segundo:
Em
hipótese
alguma
serão
efetivados
pagamentos antecipados ou sem a existência da correspondente
medição.
Parágrafo terceiro: O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos
importâncias que, a qualquer título lhes sejam devidas pela
CONTRATADA, por força deste Contrato.
Parágrafo
quarto:
No
ato
do
pagamento
de
cada
nota
fiscal/fatura, poderá ser retido pelo MUNICÍPIO os valores
relativos à eventuais contribuições devidas ao INSS, no
percentual de 11% (onze por cento) ou daquele previsto na
legislação federal vigente na época do pagamento do valor da
parcela, o qual será recolhido posteriormente em favor do INSS
pelo MUNICÍPIO, em guia própria, na forma de lei. Idêntico
procedimento de retenção será adotado no caso de eventuais
incidências do IRRF e/ou ISS sobre as parcelas devidas a
CONTRATADA, sendo que a retenção também será efetuada no ato
de pagamento.
Parágrafo quinto: Entre a data do adimplemento de cada parcela
dos serviços contratados e a data da efetiva quitação, não
estará sujeita o MUNICÍPIO ao pagamento de quaisquer valores a
título de correção ou atualização monetária.
Parágrafo sexto: Não haverá incidência de compensações
financeiras(juros) ou penalizações(multas ou juros de mora) em
caso de eventual atraso no pagamento das parcelas.
5ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

02.07.15.452.0004.2.012.000

Departamento de Obras e Serviços
Municipais
Departamento de Administração
Fundo Municipal de Saúde
Fundo
Municipal
de
Ensino
Fundamental
Fundo
Municipal
de
Ensino
Infantil
Fundo
Municipal
da
Educação
Básica-FUNDEB
Fundo Municipal de Assistência
Social

02.06.04.122.0002.2.009.000
02.19.10.301.0006.2.025.000
02.09.12.361.0005.2.014.000
02.10.12.365.0005.2.016.000
02.25.12.361.0005.2.014.000
02.20.08.244.0006.2.028.000
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02.23.04.122.0002.2.033.000
02.05.04.123.0002.2.006.000
02.03.04.122.0002.2.003.000

CATEGORIA ECONÔMICA:

Departamento
de
Licitações,
Contratos e Convênios
Departamento
de
Finanças
e
Orçamento
Assessoria Jurídica

3.3.90.39.00.00.00

6ª-DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato será
por 12(doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério do MUNICÍPIO, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses, com
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e
legislações posteriores.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser
cedido, transferido ou caucionado, sem prévia e expressa
autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua
rescisão "pleno jure".
7ª-FUNDAMENTO LEGAL – Processo de Licitação – Modalidade
Pregão Presencial nº 30/2016 de 13 de maio de 2016,
devidamente homologada no Processo de Licitação nº 55/05-2016,
e Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, bem como
demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à
espécie.
8ª-OBRIGAÇÕES
São
obrigações
da
CONTRATADA,
aquelas
previstas no projeto básico(Anexo I deste contrato), as quais
passam
a
ser
parte
integrante
da
presente
cláusula
independentemente de transcrição, como também as que seguem
mais adiante relacionadas:
8.1 - Responder por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços, tais como: taxas, impostos, contribuições,
encargos previdenciários, obrigações sociais e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
8.2 - Responder, ainda, pelos danos causados diretamente ao
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo em
decorrência da execução dos serviços em apreço, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo MUNICÍPIO.
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8.3 – Manter-se sujeito às normas disciplinares do MUNICÍPIO,
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão executivo
e o próprio município.
8.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso
às dependências do MUNICÍPIO.
8.5 - Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o
serviço em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções;
8.6 - Comunicar à Administração do MUNICÍPIO, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
8.7 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração,
seja qual for, desde praticada durante a execução dos
serviços, ainda que no recinto do MUNICÍPIO;
8.8 – Informar ao gestor do contrato, com vistas à solução de
possíveis problemas verificados durante a prestação dos
serviços.
8.9 – Assegurar a continuidade normal dos serviços, mesmo nos
casos
de
faltou
ou
férias
de
seu(s)
empregado(s),
providenciando a pronta substituição dos mesmos.
8.10 – Ressarcir o MUNICÍPIO os prejuízos causados pela própria
CONTRATADA
ou
seu(s)
empregado(s),
quando
estes
forem
provocados
por
imperícia,
negligência,
imprudência
ou
desrespeito as normas aplicáveis aos serviços contratados.
8.11 - A manter, durante toda a execução dos serviços
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas;

em

8.12 - Executar os serviços no período de 8:00h. às 18:00h.,
de segunda à sexta-feira;
8.13 - A substituir dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, sem
ônus para o MUNICÍPIO, qualquer funcionário que por solicitação
da Administração não deva continuar a participar da execução
dos serviços.
8.14 - Realizar os serviços ora contratados dentro da boa
técnica e de acordo com toda a legislação, normas e
especificações técnicas pertinentes a cada item de serviço,
respeitando, ainda, o disposto nas especificações contidas no
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Projeto Básico;
8.15 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a
subscrição do presente instrumento particular;
São obrigações do MUNICÍPIO:
8.16 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula
"4ª" deste instrumento particular.
8.17 - Permitir a CONTRATADA, livre e completo acesso aos
equipamentos, para execução das manutenções e intervenções
técnicas, ficando aqueles à disposição nos horários indicados
neste instrumento, durante o tempo necessário para o conserto
e testes de verificação;
8.18 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pela CONTRATADA;
8.19 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando
sempre o seu bom desempenho, segundo os princípios da
eficiência e da eficácia;
8.20 - Designar pessoa responsável para acompanhar os serviços
prestados;
8.21 - Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer defeito
ou deficiência que venha a constatar nos equipamentos;
Parágrafo único: Fica facultado ao MUNICÍPIO, para atender
situações
em
caráter
excepcional
ou
por
conveniência
administrativa, solicitar a execução dos serviços contratados
nos sábados, domingos ou feriados, ou ainda fora do horário
previsto no item “8.12” no caso de dias úteis.
9ª-RESPONSABILIDADE
A
CONTRATADA
ficará
civilmente
responsável pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados
por si, seu pessoal ou seu preposto, devendo ressarcir todos
os danos causados ao Município de Dois Córregos, à pessoas e
bens
de
terceiros,
por
motivo
de
dolo,
negligência,
imprudência ou imperícia, por sua ação ou omissão.
10ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada
por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados
a seguir:
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a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
b)O
cumprimento
irregular
especificações e prazos;

de

cláusulas

contratuais,

c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos
serviços, levando o MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse
da CONTRATADA;
d)O atraso injustificado no início dos serviços;
e)A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto
presente contrato, sem prévia e expressa autorização
MUNICÍPIO;
f)O desatendimento das determinações regulares do
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

do
do

agente

g)O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da
sociedade contratada;
i)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
j)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento,
justificadas
e
determinadas
pela
máxima
autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE
(MUNICÍPIO) e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato.
l)A
ocorrência
de
caso
fortuito
ou
de
força
maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m)A inexecução total ou parcial do objeto do presente
contrato, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo
a empresa CONTRATADA os direitos do Município de Dois
Córregos;
10.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo
entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO.
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10.2 - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente
requerida, nos termos da lei.
10.3 - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO decorridos de serviços ou
parcelas destes já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, fica
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por
escrito ao MUNICÍPIO.
11ª-VINCULAÇÃO - O presente contrato administrativo está
vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 30/2016 de 13 de
maio de 2016, devidamente homologada no Processo de Licitação
nº 55/05-2016 e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte
integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem
literalmente.
12ª- DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O
objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos e
condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93.
Parágrafo
primeiro:
Fica
incumbido
o
servidor
público
designado através de Portaria do Chefe do Executivo, como
gestor do contrato, pela fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.
Parágrafo segundo: O recebimento definitivo do objeto ora
contratado, ficará condicionado a expedição de laudo ou
atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva
execução dos serviços contratados, expedido pelo gestor do
contrato.
Parágrafo terceiro: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório ou
definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e
demais
legislações
correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas
na lei.
13ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
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14ª-DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fica
sujeita às seguintes penalidades:
I) Advertência;
II) Pelo atraso
contratado:

injustificado

no

fornecimento

do

objeto

a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor
do contrato, por dia de atraso;
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois
sobre o valor do contrato, por dia de atraso;

por

cento)

III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%,
calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cumprida;
Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do objeto
contratado, também ensejará a rescisão unilateral do contrato,
com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo a
CONTRATADA os direitos do MUNICÍPIO.
Parágrafo segundo: O descumprimento pela CONTRATADA do objeto
contratado acarretará também as sanções previstas nos artigos
86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas e demais
conseqüências acima estabelecidas.
Parágrafo terceiro: No caso de rescisão contratual em favor do
MUNICÍPIO e de pleno direito, a CONTRATADA, cumulativamente com
a multa moratória, fica obrigada ao pagamento da multa
rescisória em qualquer hipótese no valor de 20% (vinte por
cento), calculado sobre o valor remanescente do Contrato,
devidamente corrigido.
Parágrafo quarto: As multas, moratória e rescisória que serão
cobradas cumulativamente, serão descontadas dos pagamentos
contratuais ou, em caso de inexecução total serão cobradas
judicialmente.
Parágrafo
quinto:
A
aplicação
das
multas
moratória
e
rescisória, não impede a aplicação das demais penalidades
previstas
na
legislação
que
regulamenta
o
presente
Instrumento, às quais, desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como
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a cobrança de perdas e danos que o MUNICÍPIO venha a sofrer em
face da inexecução parcial ou total do Contrato.
Parágrafo sexto: A rescisão acarretará as conseqüências
previstas no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem
prejuízo das demais sanções legais e contratuais.
Parágrafo sétimo: A inexecução total ou parcial do contrato,
importará também na suspensão do direito da CONTRATADA de
licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS pelo prazo
desde já fixado em 18 (dezoito) meses, contados da aplicação de
tal medida punitiva.
Parágrafo oitavo: Será propiciado a CONTRATADA, antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo nono: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO :
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e ulteriores alterações.
15ª- DO VALOR DO CONTRATO Para atender unicamente aos
termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido
o valor global deste Contrato em R$- 127.680,00 (cento e vinte
mil, seiscentos e oitenta reais).
16ª-DA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fica
expressamente estipulado que não se estabelece, por força
deste
Contrato,
qualquer
vínculo
empregatício
ou
responsabilidade por parte do MUNICÍPIO, com relação ao
pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente
instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única
responsável como empregadora todas as despesas com esse
pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação
vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou
qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento
das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus
empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza.
17ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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18ª-DO TERMO ADITIVO - Serão incorporados neste contrato,
através de termos aditivos, todas as modificações que se
fizerem necessárias, tais como prazos, preços, quantidade e
normas gerais de serviços.
19ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo,
os
acréscimos
ou
supressões
que
se
fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
20ª-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços
será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO(artigo 6°,
inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”,
ambos da Lei n° 8.666/93).
21ª-DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações
e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente
todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a
sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do
Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de
habilitação.
Parágrafo segundo: Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão
todos
os
ônus,
tributos,
taxas,
impostos,
encargos,
contribuições outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista,
previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer
sejam de competência fazendária ou não.
Parágrafo terceiro: Em nenhum caso a CONTRATADA transferirá a
terceiros as incumbências das obrigações assumidas, sem
aprovação prévia do Município de Dois Córregos. Nenhuma
transferência mesmo autorizada pelo MUNICÍPIO, isentará a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais.
Parágrafo quarto: O MUNICÍPIO reserva-se no direito de
paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos
serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já executados.
Parágrafo quinto: O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, no direito de
recusar
todo
e
qualquer
serviço
que
não
atender
às
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especificações,
fiscalização.

ou

que

sejam

considerados

inadequados

pela

Parágrafo sexto: A CONTRATADA será a única responsável para
com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao
cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro de acidentes do trabalho ou qualquer outros encargos
previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de
segurança
do
trabalho,
prevista
na
Legislação
Federal
(Portaria nº 3.214, de 8-7-78, do Ministério do Trabalho),
sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de
multas por parte do MUNICÍPIO ou rescisão contratual com a
aplicação das sanções cabíveis.
Parágrafo sétimo: A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não
eximirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento
integral de suas obrigações.
Parágrafo oitavo: A critério exclusivo do MUNICÍPIO, poderá
ser descontado do pagamento mensal devido à CONTRATADA, os
valores correspondentes a prejuízos causados ao MUNICÍPIO,
sejam por seus empregados ou prepostos, bem como ser
descontado qualquer débito tributário apurado.
Parágrafo nono: Fica estabelecido que quaisquer débitos da
CONTRATADA junto ao Município de Dois Córregos-SP, serão
compensados com os pagamentos a serem feitos pelo MUNICÍPIO,
caso esses débitos estejam vencidos nos dias em que forem
realizados os referidos pagamentos.
Parágrafo décimo: O Edital, seus anexos e proposta da
CONTRATADA
fazem
parte
integrante
deste
contrato,
independentemente de transcrição.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 01 de junho de 2016

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JUNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos
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GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU – EPP.
DETENTORA DA ATA
Titular
TESTEMUNHAS:

_____________________________
____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP
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ANEXO I – CONTRATO 36/2016

PROJETO BÁSICO

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente projeto básico é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e/ou corretiva em máquinas copiadoras.
1.2 – Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva serão
executados nas máquinas copiadoras devidamente relacionadas no
Anexo I.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 - Manter os equipamentos em boas condições de uso, haja
vista a essencialidade dos serviços de cópias reprográficas e
impressão de documentos para o desenvolvimento das atividades
nas diversas unidades que compõem o Município de Dois
Córregos, buscando dessa forma alcançar a otimização e pleno
aproveitamento do potencial de tais equipamentos, promovendo
assim maior rapidez e plena qualidade na execução dos
serviços.
3 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1 – Os serviços objeto deste projeto básico abrangerão as
manutenções preventivas e/ou corretivas.
3.2 – Entende-se por manutenção a série de procedimentos
destinados a recolocar os equipamentos livres de quebras e
defeitos,
em
seu
perfeito
estado
de
uso
e
regular
funcionamento, compreendendo as necessárias substituições de
peças
de
desgaste
natural
e
alocação
de
mão-de-obra
necessárias ao bom funcionamento do equipamento, de acordo com
as normas técnicas especificas para os mesmos.
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3.3 – Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a
prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos,
mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os
manuais e normas técnicas específicas, inclusive os dos
fabricantes.
3.4 – A manutenção corretiva compreende, diagnóstico, ajustes,
lubrificações e testes para o equipamento danificado.
3.5 – A manutenção deverá ser preventivamente com ciclo
mensal, e corretivamente sempre que se fizer necessário, tendo
em vista as necessidades da contratante, observando, contudo
as orientações do fabricante, e consistirá em inspeção,
limpeza e ajustes necessários para manter os equipamentos em
perfeitas condições de funcionamento, e, ainda efetuar
consertos e/ ou substituição de peças genuínas.
3.6 – A manutenção compreende, ainda, os serviços de limpeza
interna e externa dos equipamentos, removendo qualquer tipo de
detrito e poeira de seu interior, bem como manchas ou qualquer
sujeira de seu exterior.
4 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – A equipe para a execução das ordens de serviços será
constituída no mínimo por 01(um) técnico em manutenção de
copiadoras, sendo que a empresa contratada será totalmente
responsável civilmente e criminalmente, inclusive em relação a
terceiros.
4.2
Todos
os
materiais,
ferramentas
e
equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços, serão de
responsabilidade da empresa contratada e deverão estar em
perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se a mesma
a substituir aqueles que não atenderem estas exigências.
4.3 – Sempre que solicitado, a empresa contratada comparecerá
ao local informado pelo gestor do contrato, para prestar
assistência técnica corretiva, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, após o recebimento do chamado, a fim de
examinar e eliminar os defeitos e falhas no equipamento, não
ensejando nenhum acréscimo pecuniário a este título.
4.4 – A empresa contratada deverá fornecer todo o material,
mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários ao fiel
cumprimento o ajuste, devendo todos ser de primeira qualidade.
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Nos itens a serem fornecidos inclui-se o kit de limpeza, como
também o carregamento dos cartuchos de tonner.
4.5 – Ficam excluídos do ajuste o fornecimento pela empresa
contratada do papel, bem como a substituição de partes
quebradas do gabinete não relacionadas ao funcionamento
mecânico ou eletrônico dos equipamentos, tais como tampas e
dispenser de papel.
4.6 – A cada visita para manutenção preventiva ou assistência
técnica corretiva, a empresa contratada fornecerá relatório da
execução dos serviços, devidamente assinado pelo técnico
responsável.
4.7 – Quando o conserto for considerado inviável, a empresa
contratada fornecerá laudo técnico detalhando os motivos que
inviabilizam o conserto para análise do gestor do contrato.
4.8 – Havendo necessidade de troca de peças não cobertas pelo
ajuste, essas poderão ser cobradas em separado do valor
apurado na medição mensal, desde que o preço esteja na média
de mercado.
4.9 – No caso de troca de peças referida no item anterior, a
empresa contratada deverá apresentar por escrito, em até 48
(quarenta e oito) horas, a contar do atendimento, orçamento
detalhado com as especificações e valores respectivos para
análise do gestor.
4.10 – O prazo para conserto será de até 48 (quarenta e oito)
horas a partir da aprovação do orçamento.
4.11 – O MUNICÍPIO se reserva no direito de realizar pesquisa de
preços das peças não cobertas com a finalidade de verificar se
os mesmos se encontram na média praticada no mercado e, sempre
que achar conveniente, de adquiri-las e fornecê-las para a
empresa contratada executar os serviços.
4.12 – As peças usadas que forem substituídas e não forem “a
base de troca” serão entregues ao gestor, devidamente
identificadas pela empresa contratada.
4.13 – O prazo de garantia de eventuais peças e materiais será
de no mínimo 90 (noventa) dias, a partir da data do atestado
da execução dos serviços e recebimento dos materiais pela
empresa contratada, sem prejuízo de prazos maiores oferecidos
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por fabricantes ou fornecedor, independentemente da data de
vigência do contrato.
4.14 – As peças eventualmente substituídas que esteja
incluídas no valor desta contratação, deverão ser novas e
consideradas como “a base de troca”, cabendo a empresa
contratada dar destino às mesmas.
4.15 – O atendimento em garantia deverá ser prestado pela
empresa
contratada
no
local
onde
estão
instalados
os
equipamentos.
4.16 - O acompanhamento dos serviços pelo MUNICÍPIO não
caracterizará de maneira alguma a direção técnica dos serviços
executados.
4.17 – A empresa contratada ficará obrigada a reparar,
corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os serviços objeto do ajuste, nos quais forem
verificadas imperfeições, vícios, negligências ou imperícias
resultantes da execução dos trabalhos, a critério do gestor,
que lhe assinará prazo compatível para a adoção das
providências ou conclusão dos reparos a realizar.
4.18 - No preço dos serviços executados estará incluso o
fornecimento das ferramentas, equipamentos, máquinas, mão-deobra
especializada,
uniformes
e
equipamentos
de
segurança(EPI’s).
4.19 – A guarda dos materiais e equipamentos utilizados na
execução dos serviços será de inteira responsabilidade da
empresa contratada.
5- DO COMODATO
5.1 – A(O) contratada(o) deverá ceder, durante todo o período
de vigência do contrato, em regime de comodato(empréstimo
gratuito), à disposição do MUNICÍPIO, até 25 (vinte e cinco)
máquinas
(Impressora
ou
Multifuncional),
conforme
a
necessidade e critério do Município.
5.2 – As impressoras cedidas em comodato deverão possuir as
seguintes características mínimas:
Tecnologia de Impressão: Laser
Eletrofotográfico Monocromático.
Visor LCD: Display LCD monocromático de 4 linhas
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-9950 - CEP 17.300-000 – Dois Córregos – SP e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Velocidade Máxima de impressão em Preto (ppm): 40ppm.
Resolução (máxima) em dpi Até 1200 x 1200 dpi.
Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de6,5segundos,
Velocidade mínima do Processador: 600 Mhz.
Memória Padrão 256MB.
Memória Opcional 512 MB.
Duplex: Sim.
Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade.
Impressão Via USB (Pen Drive): Sim.
Volume Máximo de Ciclo Mensal 100.000 páginas.
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Até 21,6x 35,6 cm (tamanho
ofício).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado.
Gramatura de Pape|: até220 gm2.
Impressão segura: sim
5.3 – As Multifuncionais cedidas em comodato deverão possuir
as seguintes características mínimas:
Tecnologia
de
Impressão:
Laser
Eletrofotográfico
Monocromático.
Visor LCD: Display LCD monocromático de 4 linhas
Velocidade Máxima de impressão em Preto (ppm): 42ppm.
Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x1200 dpi.
Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 6,5 segundos,
Velocidade mínima do Processador: 600 Mhz.
Memória Padrão: 256MB.
Memória Opcional: 512 MB.
Duplex: Sim
Interfaces: Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade.
Impressão Via USB (Pen Drive): Sim.
Volume Máximo de Ciclo Mensal: 100.000 páginas.
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas.
Tamanhos do Papel da bandeja: Até 21,6x 35,6 cm (tamanho
ofício).
Tipos de Papel: comum, papel Transparente, papel reciclado.
Gramatura de Papel: até 220 gm2.
ADF: 50 folhas.
Capacidade da Bandeja By Pass: 50folhas.
Velocidade da Cópia em Preto: 38cpm.
Ampliação /Redução: 25°/o - 400%.
Copia sem uso do PC: Sim.
Agrupamento de Cópias (2em 1e4em 1): Sim.
Cópia Duplex Automática: Sim.
Cópia de identidade: Sim Digitalização Color e Mono: Sim.
Digitalização Duplex Automática Sim.
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Digitaliza para: E-mai|/Imagem /OCR /FTPl USB
Velocidade do Modem: 33,6 kbps.
Fax Sem Uso do PC: Sim.
Impressão de dispositivos móveis: sim
5.4– A(O) contratada(o)será responsável pela instalação das
impressoras a serem cedidas em comodato.
6-PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA
ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS BÁSICOS
Item
1

2

Discriminação
Unid.
Manutenção preventiva e/ou corretiva
da(s) copiadora(s) descrita(s) no(s) cópia
item(ns) 03 (comodato) da Relação
de equipamentos
Manutenção preventiva e/ou corretiva
da(s) copiadora(s) descrita(s) no(s) cópia
demais itens da Relação de
equipamentos

Quant.
100.000

180.000

DO(S)

SERVIÇO(S)

V. Unit.

V. Total

R$

0,038

R$ 3.800,00

R$

0,038

R$ 6.840,00

VALOR TOTAL (MENSAL)----->

E

R$

10.640,00

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 127.680,00
7– PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O contrato terá vigência por 12(doze) meses, iniciandose a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a
critério do MUNICÍPIO, por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60(sessenta) meses, com fulcro no artigo 57, inciso
II, da Lei n° 8.666/93 e legislações posteriores.
7 – REGIME DE EXECUÇÃO
7.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO(artigo 6°, inciso VIII, alínea
“b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei n°
8.666/93).
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ANEXO I – A – CONTRATO 36/2016

RELAÇÃO DE COPIADORAS
PLACA

Local

Modelo

151

OBRAS(almoxarifado)

AL2040

146

JURÍDICO (PREF )

AL1645

IMPRESSORAS/COPIADORAS EM COMODATO
152

DEP DE TRANSPORTE (EDUC)

20W

155

SAUDE ( CAPS )

AL1645

159

ESC FRANCISCO SIMÕES

AL2040

160

ESC FRANCISCO SIMÕES

AL1645

161

ESC MARIA ALTIMARI

AL1645

162

ESC MARIA ALTIMARI

DCP8152

163

ESC BENEDITO GUERREIRO

AL1645

164

ESC BENEDITO GUERREIRO

DCP8080

165

ESC MARIA JOSÉ SCARPIM

AL1645

166

ESC MARIA JOSÉ SCARPIM

DCP8080

167

ESC OSCAR NOVAKOSKI

DCP8080

168

ESC OSCAR NOVAKOSKI

AL1631

169

ESC OSCAR NOVAKOSKI

AL1645

170

ESC MARIA CAPELINI

AL2040
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171

ESC LAURA REBOUÇAS

AL1645

172

ESC VALDOMIRO CASA GRANDE

AL2040

173

EDUCAÇÃO

AL2030

174

CAT (JUNTO COM EDUCAÇÃO)

AL2030

177

ESC CICERO BERTELLI

AL1642

179

ESC VALDOMIRO CASA GRANDE

DCP8152

192

ESC VALDOMIRO CASA GRANDE

DCP8157

200

ESC LAURA REBOUÇAS

DCP8157

251

ESC MARIA ALTIMARI

P2015

344

ESC OSCAR NOVAKOSKI

2850

355

ESC OSCAR NOVAKOSKI

M4070

-

DEMUTRAN

FS1120D

-

ENGENHARIA

M451

-

ESC FRANCISO SIMÕES

DCP8080

-

ESC FRANCISO SIMÕES

M4070

-

TRIBUTOS

HP
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