CONTRATO Nº 006/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

O MUNICÍPIO DE DENISE, com sede na Praça Brasília, n.º 111, Centro, Denise/MT, CEP: 78.380-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 03.953.718/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. PEDRO TERCY
BARBOSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 256.936 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º
241.108.411-00, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a Sra. DEUZA
RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, Autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1521591-1
SSP/MT e do CPF n.º 003.059.611-44, residente e domiciliada na Ave Brasil, s/nº, Centro, na Cidade de Tangará da
Serra/MT, CEP: 78.380-000, doravante denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Nas condições estabelecidas neste contrato, a contratada, executará serviços de manutenção preventiva e corretiva
na rede lógica de computadores e no servidor da Prefeitura Municipal de Denise, doravante denominado simplesmente
manutenção de rede lógica com cobertura para equipamentos, reinstalação e configuração de softwares.
1.2 - Não fazem parte desse Objeto, reparos em Monitores, Impressoras e Equipamentos portáteis como (LapTop ou
Note Book, Palm Top).
1.3 - Serviços de Manutenção da REDE LÓGICA compreende-se: Reinstalação/Reconfiguração de Estações de
trabalho; Configuração lógica e física de placas de rede das Estações de trabalho e Servidor; Reparos nos conectores e
cabos de Rede;Troca de Equipamentos da Rede (Placas de Rede, Hub, Switch, conectores);
Mapeamento/Compartilhamento de unidades e periféricos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS EMOLUMENTOS
2.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais), a ser pago em parcelas no
valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais) cada uma, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GARANTIA
3.1 - A CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer dano, perdas de informações e/ou erroscausados na REDE
resultantes de mau uso dos equipamentos ou por eventuais quedas de energia elétrica,
para tanto recomendamos o uso de “No-break” em todos os equipamentos da REDE e que os mesmospossuam pontos
de energia devidamente aterrados.
3.2 - É de responsabilidade do CONTRATANTE manter os equipamentos em perfeito estado defuncionamento, manter
cópias atualizadas dos dados dos sistemas utilizados na REDE, prover o reparo
e/ou substituição de equipamentos danificados, proporcionando assim, um ambiente saudável para o bom
funcionamento da REDE de dados e Sistemas.
3.3 - A responsabilidade pelos serviços de MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA é de exclusividade da
CONTRATANTE ou com autorização formal por escrito, do contrário a CONTRATANTE não seráresponsabilizada
sobre possíveis danos nos Equipamentos ou inconsistências de informações.
3.4 - É de responsabilidade do CONTRATANTE informar à CONTRATADA sobre qualquer troca deequipamentos
para que seja feita a devida reinstalação dos pontos da REDE, reconfiguração e registros de
controle dos novos Equipamentos.
CLÁUSULA QUARTA: PRAZO E RENOVAÇÃO
4.1 - O prazo de validade do presente contrato inicia-se a partir da data de assinatura do presente com seu término em
31 de Dezembro de 2016, podendo ser renovado por igual período se for vontade das partes, obedecendo o previsto na
Lei nº 8666/93
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5. 1 – A CONTRATADAfica desde já obrigado ao exercício da função, nos limites e executar os serviços
rigorosamente de acordo com as disposições previstas neste contrato, obedecendo às normas de direito público e de
direito administrativo.

CLÁUSULA SEXTA – DO VÍNCULO LEGAL
6.1 -Este contrato tem como suporte legal exclusivamente a esta norma e que regulamente as demais características do
vínculo contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas do presente contrato correrão por conta de verbas consignadas no orçamento da Secretaria Municipal
de Administração:
03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2007 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS
3390.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FONTE: 0100000000
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado nomeado através de portaria após a
assinatura do presente contrato e sendo a referida portaria anexada ao presente contrato, independentemente de qualquer
outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada por qualquer das partes
contratantes, a seu exclusivo juízo
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E EXTINÇÃO
9.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições deste contrato poderá importar em sua rescisão. A
extinção do contrato se dará pelo término do prazo contratual o por iniciativa das partes contratantes, que neste caso,
deverá ser precedida de comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10 - As partes elegem o Foro da Comarca de Barra do Bugres - MT, para dirimirem possíveis dúvidas oriundas do
presente contrato.
E por estarem justos e contratados, ambas as partes de pleno acordo em
relação às cláusulas e condições, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
fim, na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo presente, e que também assinam abaixo.
Denise/MT, 06 de Janeiro de 2016.

___________________________________

_____________________________________

Prefeitura Municipal de Denise

Deuza Rodrigues da Costa

Pedro Tercy Barbosa
Contratante

Contratada

Testemunhas:
__________________________________

_____________________________________

João Carlos Carneiro da Silva

Geslan Carlos Luiz

CPF: 503.735.521-49

CPF: 008.678.511-71

