
DO PRAZO

Aos 3jO dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove) ,
nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento de Licitações e
Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica,

Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as
partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
59.307.595/0001-75, através da Secretaria Municipal da Fazenda,

representada por seu Secretário JEFFERSON CIRNE DA COSTA,
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG
n MG 11.382.453 e inscrito no CPF/MF sob o n 061.219.846-43,
neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a
empresa NC TECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO LTDA-ME, sediada na Av. Dr. Rudge
Ramos, n 273, sobreloja 06 - Rudge Ramos, São Bernardo do Campo -
SP, inscrita no CNPJ sob o n 15.038.327/0001-20, neste ato

representada por CARLO GIOVANNI MARCELLINI PICCIANO, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n
22.492.058-3, inscrito no CPF/MF sob o n 179.980.568-94, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, as quais na presença das
testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o
presente contrato de manutenção preventiva e corretiva em máquinas
e equipamentos diversos, assistência técnica em duplicadora de
microfilmes, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam a saber:

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste processo licitatório, a
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de digitalizador de microfilmes, modelo MS
6000 MKII ,marca Minolta, três microfilmadoras planetárias modelo
Filemaster I, marca Bell e Howell, processadora de microfilmes,
modelo JKII, marca Kosibra, duplicadora de microfilmes modelo
3516,marca 3M, instaladas no Setor de Microfilmagem, localizado na
Rua Serafim Carlos n 571, Bairro São José, nesta cidade, para o
período de 12 meses, com reposição de peças, lâmpadas e softwares

pertinentes.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
EMPRESA NC TECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO
LTDA-ME, NO VALOR DE R$ 17.180,40 (DEZESSETE
MIL, CENTO E OITENTA REAIS).
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA: Manter-se durante toda a vigência do contrato, em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na legislação.

5.1. Todas as despesas decorrentes de seguros, transportes,
tributos, embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa

CONTRATADA.
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DO VALOR.

CLÁUSULA TERCEIRA: O preço total, certo e ajustado pelo serviço é
de R$ 17.180,40 (DEZESSETE MIL CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA
CENTAVOS).
O pagamento será efetivado em 15 dias fora a quinzena contados da

data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a

prestação de serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de

5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá
ser aprovada, conferida e assinada pelo Setor Requisitante e

encaminhada posteriormente, à Seção de Contabilidade para

lançamento e demais providências, na conta bancária da Contratada,

Banco do Brasil, agência n. 2897-5, conta n. 27255-8.

CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CLÁUSULA QUARTA: As manutenções preventivas deverão ser realizadas

bimestralmente e as corretivas quantas vezes forem necessárias,
incluindo limpeza, ajustes, reparo de placas e partes, lubrificação

e testes.

4.1.A Ordem de Serviço será encaminhada por quaisquer meios de
comunicação  que  possibilitem  a   comprovação  do  respectivo
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-simile e correio
eletrônico.

4.2.O serviço deverá ser prestado de acordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e demais informações constantes
no processo administrativo n 100.021/2019.

4.3.Qualquer alteração de  local  de  entrega  será previamente
informada a CONTRATADA no momento da solicitação.

4.4.As peças,  quando necessário, deverão ser substituidas por
peças originais e novas, sendo que a prestadora deverá ter rápido
acesso  a  importância  das  mesmas,  visto  que  o  equipamento  é
importado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Contrato terá vigência por 12 (doze meses),
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado

o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, desde que
aferida a existência dos recursos orçamentários e financeiros

necessários.
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6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos

serviços prestados;

6.4.Fiscalizar  a  prestação  dos  serviços,  zelando pelo  fiel

cumprimento  do  presente  contrato,  promovendo  seu  recebimento,

conferindo a qualidade,  especificação exigida dos mesmos,  assim

como os preços apresentados;

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação

assumida,  sujeitando-o a juízo da Administração,  nos termos da
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5.2.Fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessários,  com qualidade nos termos de sua proposta,  além de
provê-los com os equipamentos de proteção individual EPI, quando

for o caso.

5.3.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais  e  morais,  causados  pela  ação  ou  emissão  de  seus
empregados, prepostos ou representantes, dolosas ou culposamente à
Municipalidade ou a terceiros,  não permitindo a utilização de
trabalho de menor de idade.

5.4.Utilizar empregados com uniformes da empresa, habilitados e
com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,  de
conformidade com as normas e determinações em vigor.

5.5.Relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade
verificada no decorrer da prestação de serviços.

5.6.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

5.7.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente,  as obrigações assumidas,  nem subcontratar qualquer
das prestações a que está obrigada.

CLÁUSULA. SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste

Contrato;
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legislação municipal à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor

da obrigação não cumprida.

7.2. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da

execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o

valor da parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento),

podendo a Prefeitura a partir do 10- dia considerar rescindido o

Contrato, sem prejuizo das demais sanções cabiveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será

de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A

critério da Administração, e sendo possivel, o valor das

referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4. Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada

a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não

cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer

das obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos

subitens acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6. Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as

seguintes penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento

de contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de

até dois anos;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com

a  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos
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7.11. Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor

retido será devolvido à Contratada.

determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a

reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-

la falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo

prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de contratar com a

Administração Pública, sem prejuizo das multas previstas no Edital

e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não

exclui a das outras, quando cabiveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,

será a Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação

da penalidade,  concedendo-se prazo para interposição de defesa

prévia, nos termos do art. 87, 2^ e 3^ da Lei Federal n2 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou

havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a Prefeitura

providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da

penalidade,   abrindo-se  prazo  para  interposição  de  recurso

administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei Federal n-

8.666/93.

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da

Contratada. A critério da Administração, e sendo possivel, o

valor devido será descontado da garantia prestada ou, sendo esta

insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à Administração. Não havendo prestação de garantia, o

valor das multas será diretamente descontado do crédito que

ú       porventura haja.
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7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do

direito da ampla defesa e do contraditório,  na aplicação das

sanções.

7.13.A falsidade  das  declarações  prestadas,  objetivando  os

benefícios da LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o

crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de

impedimento de licitar e contratar com a Administração do Município

de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias

úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da

Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da

importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não havendo

pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA OITAVA: A presente contratação foi efetuada com dispensa
de licitação com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n
8.666/93, devidamente atualizada.

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA NONA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por

conta da verba n 02.03.01.04.123.0100.2.003.3.3.90.39, empenhando-

se o valor de R$ 17.180,00 (DEZESSETE MIL CENTO E OITENTA REAIS)
para suportar as despesas provenientes da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR CONTRATO

8.1 O gestor da presente contratação a responsável designada pelo

responsável designado pela Secretaria Municipal da Fazenda, ou na

sua ausência o Secretário da Pasta, nos termos do Decreto Municipal

n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e

parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente

p) certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como,

responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos
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RG:
CPF:
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>—^ ATestemunhas:
1) ^dLL^,o^Urc^.

CARLO GIpVÁNNI MARCELLINI PICCIANO
NC TECH Comércio e Manutenção de Equipamentos de Informática e

Digitalização Ltda-Me

NARA MARA TIMPANI
Gestora do Contrato

DO FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Foro da Comarca de São
Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências
oriundas deste contrato.

E, assim, por estarem de comum acordo, lavrei o presente contrato,
que lido e achado conforme vai devidamente assinado por duas
testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza seus efeitos
de Lei e de Direit

prazos de inicio e término contratual, aditamentos e instauração de

novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade

dos serviços ou fornecimento.
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