CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA

O MUNICÍPIO CÂNDIDO GODÓI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Liberato
Salzano, 387 – Bairro Centro – CEP: 98.970-000 – Cândido Godói/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
87.612.842/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Valdi Luis Goldschmidt,
brasileiro, médico, inscrito no CPF sob nº 484.681.690-72 e RG sob o nº 3016659363, neste ato
simplesmente denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa RAUL ADAMS – MEI, CNPJ nº
22.195.589/0001-63, com endereço na rua Dom Pedro II, nº 96, Centro, neste cidade, representada por
Raul Adams, CI RG nº 3099445151, CPF nº 028.491.520-30, neste ato simplesmente designada
CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços nos termos e
condições adiante estipulados:

1. DO OBJETO
1.1. – A CONTRATADA obriga-se através do presente instrumento a realizar a prestação dos serviços de
assistência técnica em informática abaixo relacionados:
– Suporte e assistência, presencial e remota, para usuários, computadores,
notebooks e servidores da Prefeitura Municipal e suas Secretarias;
– Consultoria e assessoria para informática.

2. VISITA TÉCNICA
2.1. – Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá realizar visita técnica a fim de
verificar o adequado funcionamento dos computadores e servidores.

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1. – O presente contrato vigerá até 31 de dezembro de 2018, podendo ser rescindido pela Administração
a qualquer tempo, verificado o interesse público, com aviso prévio de 15 (quinze) dias.

4. DO PREÇO
4.1 – Pelos serviços mensais do presente contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), mediante a apresentação de nota fiscal, com a dedução do que for
de direito, devendo, em todo o caso, respeitar o limite do valor para dispensa de licitação.

5. DA RECISÃO
5.1 – Constituem causas para rescisão do contrato:
I - pelo CONTRATANTE:
a) descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula contratual;
b) razões de interesse público;
c) demora, atraso excessivo, inexecução ou deficiência do serviço, a juízo do CONTRATANTE;
d) fatos assim definidos na Lei das Licitações.

6. OUTRAS AVENÇAS
6.1. – O presente contrato não gera qualquer tipo de vínculo empregatício ou outras obrigações
complementares para o CONTRATANTE que não aquelas estabelecidas neste instrumento.

7. DO FORO
7.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS, para dirimir questões oriundas do
presente contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual
teor e conteúdo, na presença das testemunhas abaixo.
Cândido Godói, 20 de fevereiro 2018.

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI
Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito Municipal

RAUL ADAMS – MEI
Raul Adams
Contratado

TESTEMUNHAS:

__________________________
Nome:
CPF:

__________________________
Nome:
CPF:

