
2.2.- A manuten<;ao preventiva consiste na efetiva<;ao de regulagens, ajustes,
lubrifica<;ao, limpezas internas e substituiyao de peyas defeituosas, gastas ou quebradas
pelo uso normal dos equipamentos.
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CONTRATO: N° 001/2017
AUTORIZA~Ao: PRESIDENTE DA CAMARA - ROMILSON NASCIMENTO SILVA
LICITA~Ao: DISPENSADO DE LICITA~Ao POR NAo ATINGIR 0 VALOR EXIGIDO,
CONFORME ART. 24, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DEMAIS
ATUALIZA~6ES.

QUE ENTRE SI CELEB RAM A CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA E MARONI

E SOARES TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., OBJETIVANDO A

CONTRATA~Ao DE SERVI~OS TECNICOS DE COMPUTADORES (DAD OS E,
INTERNET - INSTALA~6ES DE TERMINAlS E SEUS PERIFERICOS, DE REDE E

EQUIP AMENTOS).

Pelo presente instrumento contratual, firmado entre a CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, 1.189 - Centro - Jaguariuna - SP,
CNPJ n° 51.313.955/0001-30, ora denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por sell Presidente 0 Senhor ROMILSON NAS,CIMENTO SILVA
portador da CIIRG 42.181.834-7-SP e do C.P.F. n° 224.361.418-94, e de outro lado a
empresa, MARONI E SOARES TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
doravante designado CONTRATADO, inscrito no CNPJ n° 24.927.025/0001-01,
Inscriyao Estadual n° 519.051.732.114 sediado na Rua Dr. Emesto Moreira de Almeida,
n° 07, Vila Sao Jose, CEP: 13920-000, Municipio de Pedreira Estado de Sao Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Marcel Lorencini Moroni brasileiro, solteiro,
empresario portador da Cedula de Identidade RG n° 40.609.347-7 SSP/SP, residente e
domiciliado a rua Para, n° 66, Baino Dom Bosco, CEP: 13820-000, no Municipio de
Jaguariuna, Estado de Sao Paulo, doravante denominada CONTRATADA, tern entre si
justo e contratado as seguintes clausulas e condi<;6es:

1.0. OBJETO DO CONTRATO

1.1 - A presente proposta tern por objeto a prestayao de serviyos tecnicos de
manuten<;ao preventiva, corretiva, suporte em Rede de Computa~otes e consultoria dos
equipamentos, adquiridos ou nao da CONTRATADA.

•

2.0. REGIME DE EXECUCAO ,
I'.
\

2.1. - 0 contrato devera ser executado pela contratada atraves da manutenyao de
Equipamentos e compreende a verifica<;ao de problemas de servidor de dados
(Windows Server e Linux) , Sistema de TelefOnica IP ATA e Asterix - Linux), Sistema
de Firewall em Linux (Prote<;ao de Internet e Virus) Sistema de Cameras IP e Grava<;6es
de Imagens, Sistema de Infra-Estrutura como redes cabeamento estruturado e switch em
camada 3 e roteamento de dados, voz e imagens e substituiyao de componentes
danificados dos computadores, cujo comercio nao esteja vinculado somente as
assistencia tecnicas autorizada, sendo que 0 custo das peyas substituidas sera de
responsabilidade da CONTRATANTE.
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2.3. - 0 CONTRA TANTE obriga-se a colocar os equipamentos a disposi~ao da
CONTRA TADA durante 0 tempo necessario para execu~ao das manuten~6es
preventivas e corretivas.

2.4. - As manuten<;6es corretivas serao efetuadas pel a CONTRATADA em horarios
previamente estabelecidos pelas partes entre as 08:00 (oito) e 17:00 (dezessete) horas de
segunda a segunda e/ou conforme necessidade de CONTRAT ANTE.

2.5. - A manuten~ao corretiva consiste na corre~ao de eventuais falhas dos
equipamentos, mediante as necessarias substitui~6es de modulo ou pe~as que se
apresentam com defeito no seu funcionamento.

2.6. - 0 suporte a rede de computadores consiste no projeto, configura~ao e no controle
de acesso ao hardware.

2.7. - Somente os tecnicos da CONTRATADA poderao realizar manuten~6es
preventivas, corretivas, suporte a rede de computadores e modifica~6es nos
equipamentos que se refere a esta proposta, devendo a CONTRATANTE, para esse fim,
facultar 0 livre acesso aos mesmos, observadas as normas de seguran~a vigente nas
dependencias da CONTRAT ANTE.

2.8. - As trocas de pe~as efetuadas durante a manuten~ao que sofreram desgaste
normais, quebradas ou danificadas, serao faturadas a parte.

2.9. - A periodicidade das manuten~6es preventivas sera efetuada mensalmente,
prioritariamente via acesso remoto e no local caso haja necessidade.

2.10. - A consultoria sera efetuada de forma a orientar a CONTRAT ANTE sobre as
tecnologias e tendencias de TI e Mercado.

2.11. - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA sempre 'que esta entender
necessario, e sem onus, efetuar modifica~6es tecnicas nos equipamentos, a fim de
melhorar 0 seu funcionamento, desde que nao sejam alteradas as caracterfsticas
funcionais basicas.

2.12. - Verificando-se a necessidade de reform a e/ou Up-grade de qualquer
equipamento ou ainda a compra de material ou equipamento, a CONTRA TADA pode
apresentar uma proposta de servi~os que somente sera realizada mediante a aprova~ao
por parte do CONTRAT ANTE.

2.13. - A CONTRA TANTE se reserva no direito de comprar pe~as ou outros materiais
de informatica de outros fomecedores. Porem, a instala~ao ficara a cargo da
CONTRATADA.

2.14. - A abertura de chamados pelo CONTRATANTE devera ocorrer entre 08:00
(oito) e 17:00 (dezessete) horas de segunda a sexta feira, exceto dias de feriados.



3.0 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO ~
I
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Nao haveni atendimento para abertura de chamado fora do honirio acima, salvo extrema
urgencia.

2.15 - 0 atendimento aos chamados para a manutens;:ao corretiva, ocorrerao num prazo
de 10 (dez) horas seguintes ao recebimento do chamado, levando-se em consideras;:ao 0

grau de urgencia e a otimizas;:ao de itinenirio dos tecnicos.

2.16.- Visando 0 born atendimento do contrato, fica estipulado que a
CONTRA TANTE nao teni limite de horas/atendimento.

2.17. - Fica acordado desde ja que, sao da inteira responsabilidade do CONTRATANTE
a legalizas;:ao e licens;:as de uso de todo 0 software instal ado em seus
equipamentos.

3.1. - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela prestas;:ao de servis;:os ora

ajustada 0 valor global de R$ =7.800,00= (Sete mil e oitocentos reais).

3.2. - 0 valor constante da Clausula 2.2 sera pago em 12 (doze) parcelas fixas no valor
de R$=650,00= (seiscentos e cinquenta reais), cada uma com ven'cimento no dia 10
(dez) do mes subsequente a prestas;:ao dos servis;:os, mediante a emissao da Nota Fiscal

de Prestas;:ao de Servis;:os.

3.3. - 0 CONTRAT ANTE inadimplente (em atraso) no pagamentd de sua mensalidade
a CONTRATADA, tera 0 seu direito as manutens;:6es suspenso ate que seja efetuado
o(s) devido(s) pagamentos(s).

3.4. - Caso haja renovas;:ao do contrato, havera urn reajuste de custos anual, conforme
fndice.

3.5. - A CONTRATADA pres tara os servis;:os acima descritos quando for devidamente
solicitada, nao havendo limite de horas para a prestas;:ao do servis;:o. re/.

4.0 - PRAZO DE INICIO DE EXCUCAO

4.1. - A execus;:ao do contrato sera a partir da assinatura do contrato.
I>



7.4. - A assistencia de que trata 0 item 7.3. deveni ser feita mediante abertura de
chamado atraves do e-mail comercial@eltechsolutions.com.br e comunicac;ao
telefonica, devendo 0 diagnostico e correc;ao serem realizados num prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, independentemente do dia e horario de abertura do chamado,
inclusive finais de semana ressalvado 0 prazo para correc;ao de problemas de hardware e
software quando se tratar de defeito do equipamento e tempo de servic;o nao havendo
limite de horas para a prestac;ao do servic;o.

sob sigilo os dados e senhas que tiver conhecimento em razao da .
configurac;ao da rede
quando solicitado;
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5.0 - CREDITO DA DESPESA

5.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da dotac;ao
orc;amentaria n° da ficha 3.3.90.39.00 - Outros Servic;os e Terceiros de Pessoa Jurfdica
- da Camara Municipal de Jaguariuna/ SP.

6.0 - PRAZO DE VIGENCIA E DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS.

6.1. - 0 prazo de vigencia deste contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perfodos,
mediante aditamento.

6.2. - Em caso de prorrogac;ao do prazo de vigencia contratual, 0 valor do contrato
podera ser reajustado de acordo com a variac;ao do INPC (IBGE) acumulados nos
ultimos 12 (doze) meses de vigencia contratual.

7.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. - Conduzir e executar os servic;os ora ajustados de acordo com as disposiyoes deste
Contrato, com estrita obediencia da Legislayao em vigor e normas tecnicas atinentes aos
equipamentos e software utilizados;

7.2. - Prover os servic;os ora contratados com pessoal adequado, capacitado e
devidamente habilitado, de modo a fomecer os serviyos com a qualidade tecnica que
estes exigem e, em estrito atendimento da normalizac;ao a eles pertinentes;

7.3. - Prestar a CONTRATANTE, sempre que solicitadas, suporte e assistencia tecnica,
presencial ou remota, sobre qualquer serviyos relativo a este Contrato;

7.5. - Manter

mailto:comercial@eltechsolutions.com.br
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7.6.- Manter profissionais aptos a operacionalizar demandas em sistemas ou em
qualquer tipo de software instalado ou nao pela EL TECH. SOLUTIONS.

8.0 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. - fomecer os equipamentos necessarios a CONTRATADA para que esta realize as
instalas;6es, configuras;6es e manutens;6es necessarias ao funcionamento da rede e
conserto de hardware e software.

9.0 - SANCOES.

9.1. - 0 nao cumprimento de clausulas contratuais podera gerar a aplicas;ao de multas ou
ate mesmo a rescisao do Contrato, conforme abaixo:

9.1.1 - Deixar a Contratada de: a) prestaI' 0 devido suporte ou assistencia tecnica,
remota ou presencial, nos prazos estabelecidos no item 2.4; Rescisao Contratual e multa
de ate 03 (tres) vezes 0 valor do presente contrato.

- 9.1.2 - Fomecer dados, senhas ou documentos digitais intemos a terceiros - Rescisao
contratual e Multa de 05 (cinco) vezes 0 valor do presente contrato.

9.1.3 - Nao fomecer arquivos, senhas ou acesso da Contratante ao sistema de rede ou
arquivos - rescisao contratual e multa de 02 (duas) vezes 0 valor do presente contrato.

9.0 - RESCISAO

9.1. - 0 nao cumprimento das condis;6es deste ajuste, notadamente quanta ao nao
atendimento dos prazos, implicara na rescisao do ajuste, reconhecidos os direitos da
adminis tras;ao.

A inexecus;ao total ou parcial do contrato enseja sua rescisao, conforme disposto no
artigo 77, da lei 8.666/93.

9.2. - A rescisao sera precedida de comunicas;ao de uma parte a outra, fixando-Ihe 0

prazo de 5 (cinco) dias para defesa escrita ou cumprimento das obrigas;6es pendentes.

9.3. - Decorrido 0 prazo referido no subitem 9.2 sem comprovas;ao da ados;ao da
providencia pertinente, estara 0 ajuste rescindido de pleno direito independentemente~. e.
notificas;ao ou qualquer outra medida. c

. \\



13. - VIGEN CIA
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9.4. - 0 descumprimento de qualquer das clausulas aqui avanyada, constituira motivo
justo para a parte lesada rescindir 0 presente Contrato, sem obrigayao a indenizayao.
Neste caso a parte lesada tern 0 prazo de 30 (trinta) dias para comunicar por offcio ao
infrator, 0 rompimento do contrato com razoes que ocasionaram a rescisao, e devera ter
concordancia da parte contraria.

9.5. - 0 presente contrato podera ser rescindido por quaisquer das partes, em caso de
inobservancia de qualquer clausula ou condiyao, devendo a parte prejudicada notificar
previamente a parte inadimplente para que a falta seja sanada no prazo de 15 (quinze)
dias de entrega da comunicayao.

9.6. - Decorrido 0 prazo expresso na clausula 9.S sem que a ilTegularidade tenha sido
sanada, 0 presente contrato ficara automaticamente rescindido.

'- 10.0 - VINCULACAO AO TERMO DO CONTRATO

10.1 - 0 presente contrato e vinculado ao Termo de dispensa de licitayao.

11. - FUNDAMENTACAO LEGAL

11.1 - 0 Presente e celebrado diretamente com fundamento no art. 24 (vinte e quatro)
inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterayoes posteriores, bern como
sera aplicavel a lei n° 8.666/93 aos casos omissos.

12-FORO.

12.1- Fica eleito 0 Foro da Comarca de Jaguariuna para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente ajuste que nao possam ser resolvidas administrativamente, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam 0 presente instrumento, em 03 (tres)
vias de igual teor, na presenya de duas testemunhas que tambem assinam.

13.1 - Este contrato, entrara em vigor a partir da assinatura de ambas as partes.

13.2 - A durayao do presente contrato e de 12 (doze) meses, podendo haver renovayao~ rhl
mediante acordo entre as partes. \1Y

Jaguariuna,02 de mar,o de 2017 , ~~
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CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

TESTEMUNHAS:
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