
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2021

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos

em  informática  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,  segurança  da

informação e consultoria de equipamentos de informática do Instituto de

Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos. 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRÊS PASSOS ,

com sede na Rua General Daltro Filho, nº 581, Sala 08, em Três Passos/RS, inscrita no CNPJ sob

nº 04.510.687/0001-66, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. CLEOMAR JOVANI

THIESEN,  brasileiro,  divorciado,  servidor  público  municipal,  inscrito  no  CPF  sob  nº

700.379.490-04, RG nº 9051302942, residente e domiciliado à Linha Adancio Schmidt, nº 300,

Interior, TRÊS PASSOS/RS, doravante denominada CONTRATANTE; e de outro lado Baum e

Tomm  LTDA,  CNPJ  21.329.116/0001-49,  estabelecida  à  Avenida  Ijui,  486,  Centro,  Três

Passos/RS, neste ato representado pelo sócio proprietário Willian Baum, administador de Redes,

CPF nº 009.297.170-90. doravante denominada CONTRATADA, com fulcro no inciso II do art.

24 da Lei Federal nº 8.666/93, têm justo e contratado, o que segue:

1. DO VÍNCULO COM LICITAÇÃO E OBJETO

O presente contrato vincula-se ao Processo Licitatório nº 02/2021, Dispensa de Licitação 01/2021. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS- REQUISITOS

I. Configuração e manutenção de serviços físicos ou virtuais, de arquivos, DNS, DHCP e active

directory ( Windows e Linux).

II. Configuração de servidor  com alta  disponibilidade que permita  a retomada do atendimento à

população após eventual pane do servidor principal;

III. Configuração e manutenção de servidores firewall e proxy autenticado.

IV. Configuração e manutenção de servidores storage, físico ou virtual.

V. Configuração e manutenção de computadores estação de trabalho.
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VI. Configuração e manutenção em sistemas operacionais Windows e Linux.

VII. Conectorização de cabos de rede.

VIII. Configuração de Hub, Switch e Roteadores com e sem fios.

IX.  Configuração de programas para envio e recepção de e-mails.

X.  Configuração e atualização de softwares, antivírus de servidores e estações de trabalho.

XI.  Manutenção das redes Wireless existentes.

XII. Administração das redes de computadores e protocolos de comunicação.

XIII. Estrutura lógica de cabeamento para informática.

XIV. Configuração de programas em rede.

XV. Auxílio aos usuários na detecção de problemas com arquivos ou programas que trafegam

em rede.

XVI. Auxílio  na  utilização  de programas  utilizados  pelo  Instituto  de  Previdência  do

Servidor Público do Município de Três Passos- RS.

3. DO VALOR E SEU PAGAMENTO 

3.1.  O valor total da contratação é de R$ 7. 380,00 (Sete mil, trezentos e oitenta reais), sendo que as

parcelas mensais de R$ 615,00 ( seiscentos e quinze reais). O período a ser contratado é de 12 meses.

3.2. O preço referido é final, e a CONTRATADA obriga-se a aceitar as supressões ou acréscimos

que  o  CONTRATANTE  realizar,  até  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor

inicialmente contratado.

3.3. O pagamento da locação dos sistemas será mensal, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente a

prestação dos serviços, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais.

3.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação de

qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  tiver  sido  imposta  em  decorrência  de  penalidade  ou

inadimplemento contratual.

3.5 A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções implicará na sua devolução à empresa

contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

A prestação dos serviços dar-se-á nos termos do projeto básico, no Município de Três Passos/RS,

na sede do Instituto. 

5. DA VIGÊNCIA

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura, com vigência  de 12 meses a contar da

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período por interesse do Instituto. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste contrato correrão às expensas das seguintes

dotações orçamentárias: 

Órgão: 01 Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Três Passos 

Unidade:  01  Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Público  do  Município  de  Três  Passos

Proj./Ativ. 2.150 Manutenção das atividades administrativas do Instituto de Previdência 

Elemento: 15 3.3.90.40 Serv. de Tecn. Da Informação e comunicação. 

7. NORMAS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO

Lei 8.666/93 e alterações posteriores, aceitas incondicionalmente pelos contratantes como eficaz

para os termos deste contrato, a que se sujeitam, bem como para solucionar eventuais dúvidas em

relação ao mesmo. 

8. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
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Contratada obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital e no Projeto

Básico, a: 

I. Cumprir  o  objeto  do  presente  processo  licitatório,  prestando  todos  os  serviços  em

conformidade com as especificações constantes do Projeto Básico, Anexo I, no prazo, no

local e nas especificações do edital e do contrato; 

II. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa

anuência da Administração; 

III. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos,

seja  por  culpa  sua  ou  quaisquer  de  seus  empregados  e  prepostos,  obrigando-se,

igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros,

que lhes venham a ser exigidas por força de Lei; 

IV. Buscar  solucionar  quaisquer  problemas  relacionados  aos  serviços,  sempre  visando  à

qualidade e a eficiência. 

V. Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas  as  condições  de  habilitação  exigidas  na  LICITAÇÃO,  devendo  comunicar  a

Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do

contrato (Art. 55, Inciso III da Lei Federal 8.666/93); 

VI. Arcar  com  todas  as  despesas  como  transporte,  taxas,  impostos  ou  quaisquer  outros

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado. 

7.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

II - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária

à perfeita execução do Contrato; 

III - Efetuar o pagamento à CONTRATADA cf. determina o Contrato. 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos - RS – Rua General Osório, 581 Sala 02
Cep 98600-000 - fone (55) 9626-5661 - CNPJ 04.510.687/0001-66 - www.ipstp.com.br



8. DA FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização ficará a  cargo dos seguintes responsáveis,  Cleomar  Jovani  Thiesen e

Marlise Cristina S. Senger. 

9. DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas

hipóteses  previstas  no  artigo  78,  incisos  I  a  XII,  da  Lei  n.º  8.666/93,  sem  que  caiba  à

CONTRATADA,  qualquer  indenização,  sem embargo  da  imposição  das  penalidades  que  se

mostrarem cabíveis em processo administrativo regular.

10. DAS SANÇÕES

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ocasionará a aplicação das sanções previstas na

Lei nº 8.666/93, com suas alterações, sem prejuízo do que segue:

10.2.  Nenhum pagamento  será efetuado enquanto  pendente de liquidação qualquer  obrigação

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

 10.3 Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/

IBGE, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

10.3 Esgotados todos os recursos, depois de notificado CONTRATADA para o pagamento da

multa,  fica  esta  ciente  que  incidirão  sobre  o  débito  juros  legais  e  correção  monetária  pelo

INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta dias, o valor devido

será inscrito como dívida ativa municipal. 

11. DA VINCULAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS
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11.1. O contrato está vinculado à proposta apresentada pela CONTRATADA, com fulcro no Art

24, Inciso II da Lei 8.666/93.

11.2. Sem prejuízo das presentes cláusulas, aplicam-se a este contrato as disposições constantes

na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

11.3. Fica estabelecido que os casos omissos sejam resolvidos em conjunto com a proponente e o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE TRÊS  PASSOS - RS.

12. DO FORO 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Três Passos-RS, com renúncia de qualquer outro,

para dirimir questões oriundas do presente contrato.

12.2.  Por  estarem acordes,  declaram as  partes  aceitar  todas  as  disposições  estabelecidas  nas

cláusulas  do  presente  termo,  bem  como  observar  fielmente  outras  disposições  legais  e

regulamentares  pertinentes,  firmando-o em 03 (três) vias de igual  teor  e forma,  perante duas

testemunhas, para que dirimirem possíveis dúvidas.

TRÊS PASSOS -RS, ……………….de 2021

Cleomar Jovani Thiesen       

Diretor Presidente

 Willian Baum

 Baum e Tomm LTDA

Testemunhas: _________________ _______________________________

Assessor Jurídico: _______________ 
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