
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS 
DE PATRIMÔNIO DO CAU/GO, COM VISITAS TÉCNICAS E MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TODOS OS 
EQUIPAMENTOS – LOTE 02 

 

CONTRATO Nº 07/2020 

 

DAS PARTES: 

 

I. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS - CAU/GO, autarquia federal 
de fiscalização profissional regida pela Lei 12.378, de 31/12/2010, inscrito no CNPJ sob 
o nº 14.896.563/0001-14, com sede à Avenida Engenhe iro Eur ico  Viana,  nº 25 , Salas 
301 a 309, Edifício Concept Off ice,  Vi la Maria José,  em Goiânia/GO, CEP 74.815-
465, representado neste ato por seu Presidente, Arnaldo Mascarenhas Braga, brasileiro, 
casado, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade nº 157.633 SSP/DF, e 
inscrito no CPF sob o número 071.315.261-34, residente e domiciliado em Goiânia/GO, 
doravante denominado CAU/GO ou CONTRATANTE; 

 

II. LC SISTEMAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.215.934/0001-00, com sede à Rua C-
56, Qd 103, Lt 05, nº 69, Setor Sudoeste, em Goiânia/GO CEP 74.305-350, representada 
neste ato por seu representante legal Markus Tulio de Macedo Lima, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº 3189888, expedida pela DGPC-GO, e do CPF nº 831.522.021-72 residente 
e domiciliado em Rua T-48, nº 553, qd 46, lt ½, apto 1204, bloco Tirrenia, Ed Triade, Setor 
Bueno, CEP 74210-190, Goiânia/GO, doravante designada CONTRATADA; 

 

Resolvem, tendo em vista o resultado da dispensa de licitação nº 14/2020 nos moldes do art. 
24, inciso II da Lei 8.666/93, celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições 
a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de manutenção das 
impressoras de patrimônio do CAU/GO, com visitas técnicas e mão de obra qualificada, além 
do fornecimento de suprimentos (cartuchos de toner e garrafas de tinta) para todos os 
equipamentos, exceto papel e grampos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente CONTRATO rege-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas 
demais disposições legais reguladoras de licitações e contratos no âmbito da Administração 
Pública Federal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação é efetuada em conformidade com a dispensa de licitação nos moldes 
do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, nos termos do Processo nº 1040174/2020, do qual o 



 

 

presente CONTRATO faz parte, para todos os fins de direito. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos destinados à contratação dos serviços de que trata o objeto serão oriundos 
da dotação orçamentária constante do vigente orçamento do CAU/GO, Exercício 2020 – 
conta 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e 
Imóveis. 

4.2. Para o exercício posterior, as despesas correrão na conta correspondente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços objeto deste contrato serão prestados observando o procedimento descrito 
no Termo de Referência, principalmente no que trata os subitens 4.6 e 4.7 e item 5. 

5.2. O fornecimento ocorrerá mediante Ordem de Serviço, na qual o CONTRATANTE 
descreverá as especificações dos serviços. 

5.3. Deverão ser observadas demais condições e especificações constantes do Termo de 
Referência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

6.1. Constitui parte integrante deste CONTRATO os seguintes documentos, cujo teor as 
partes declaram ter pleno conhecimento: 

I. Termo de Referência; 

II. Proposta apresentada pela Contratada nos autos da Dispensa de Licitação -
Processo nº 1040174/2020; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS DOS PRODUTOS E DA EXIGIBILIDADE 

7.1. O valor total do presente contrato é da ordem de R$ 9.833,00 (nove mil, oitocentos e trinta 
e três reais), sendo que a despesa correrá conforme demanda da CONTRATANTE quando 
houver necessidade de manutenção das impressoras de propriedade do CAU/GO, com visitas 
técnicas e mão de obra qualificada, além do fornecimento de suprimentos (cartuchos de toner 
e garrafas de tinta) para todos os equipamentos, exceto papel e grampos. 

7.2. No preço proposto estarão inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos 
incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração, 
lucro e mão de obra a serem empregados, seguros, fretes e quaisquer outros necessários ao fiel 
e integral cumprimento do objeto, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus ou despesa 
extra, oriunda deste instrumento e seus afins. 

7.3. O preço é fixo e não terá reajuste durante o período de vigência do CONTRATO. 
Sobrevindo aumento de impostos, taxas e outros tributos que possa repercutir no equilíbrio 
econômico/financeiro da CONTRATADA, após a assinatura deste CONTRATO, o preço 
pactuado será reajustado nos limites estritamente necessários para se adequarem aos novos 
custos. 

 



 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E OBSERVAÇÕES 

8.1. O pagamento será efetuado após os serviços de manutenção e/ou fornecimento de 
insumos (cartuchos de toner e/ou garrafas de tinta), exceto papel e grampos. 

8.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento e atesto da 
nota(s) fiscal(is) pelo setor competente referente ao objeto deste contrato, respeitando-se, 
ainda, as seguintes disposições: 

8.3. Juntamente à nota fiscal/fatura, deverão ser protocoladas as seguintes certidões de 
regularidade (dentro de seu prazo de validade): 

a. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 

b. Prova de situação regular perante a Fazenda Pública Federal; 

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou 
sede da firma interessada; 

e. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho; 

f. Declaração se optante do SIMPLES. 

8.4. O Conselho de Arquitetura é Substituto Tributário, de tal sorte que a empresa sofrerá as 
seguintes retenções: 

a. Retenção na Fonte (IRRF IN 1234/2012), em caso de não optante do SIMPLES; 

b. Para prestador de serviços serão retidos o ISSQN (Lei complementar 
128/2003). 

8.5. Em caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros 
moratórios de 0,03% ao dia, apurados desde a data estipulada para o pagamento até a data 
da sua efetiva realização, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura. 

8.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação 
de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência 
contratual. 

8.7. Fica expressamente vedado à CONTRATADA a negociação de faturas ou títulos de 
crédito decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Designar representante para relacionar-se com a CONTRATADA como responsável pela 
execução do objeto; 

9.2. Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o objeto do presente 
Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas 
dependências; 

9.3. Fornecer, à CONTRATADA, todo tipo de informação interna, essencial à realização dos 
serviços; 

9.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente contrato, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

9.5. Comunicar, prontamente, à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto, podendo 



 

 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no presente contrato, estabelecendo prazos para o saneamento das 
anormalidades e correções devidas; 

9.6. Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 
serviços, efetuando o seu atesto, quando a mesma estiver em conformidade com os padrões 
de informação e qualidade exigidos; 

9.7. Homologar os serviços prestados, quando os mesmos estiverem de acordo com o 
especificado neste contrato; 

9.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido em contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e respectivo contrato; 

10.2. Indicar representante para relacionar-se com o CAU/GO como responsável pela 
execução do objeto; 

10.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
contrato; 

10.4. Responder por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transporte, 
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 
classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no 
desempenho dos serviços, ficando o CAU/GO isento de qualquer vínculo empregatício com 
os mesmos; 

10.5. Fornecer toda a mão de obra qualificada, equipamento (s), suprimentos (exceto papel e 
grampo), ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços 
contratados; 

10.6. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão 
ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito, do 
CONTRATANTE; 

10.7. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades, objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

10.8. Dar ciência, imediatamente e por escrito, ao CONTRATANTE, de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços, bem como, de igual forma, prestar os esclarecimentos 
que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

10.9. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes dos 
serviços realizados e, também, das demais informações internas do CONTRATANTE, a que 
tiver acesso e conhecimento; 

10.10. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pelo CONTRATANTE sobre os serviços 
contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito 
entendimento do objeto do contrato; 

10.11. Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serviços; 

10.12. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

10.13. Ser responsável pelo atendimento aos seus empregados ou prestadores de serviço 
por qualquer acidente e/ou mal súbito de que possam ser vitimados, quando em serviço; 



 

 

10.14. Facilitar o exercício do fiscalizador, por todas as formas, acatando de modo imediato, 
preciso e absoluto, as suas determinações, nos termos deste contrato e das normas da boa 
técnica; 

10.15. Somente iniciar qualquer serviço depois de aprovado e autorizado pela Gerência de 
Administração e Recursos Humanos; 

10.16. Utilizar profissionais habilitados, com conhecimentos suficientes sobre os serviços a 
serem executados, munidos de equipamentos e/ou ferramentas necessárias ao desempenho 
eficiente dos serviços, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.17. Executar os serviços dentro dos prazos ajustados na cláusula quinta, cumprindo os 
horários estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos 
advindos de sua inobservância; 

10.18. Arcar com a responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, 
causados por culpa, dolo, negligência ou imprudência dos seus funcionários ou prepostos à 
CONTRATANTE ou a terceiros no âmbito deste contrato; 

10.19. Indenizar quaisquer prejuízos, causados por seus empregados ou prepostos, dolosa 
ou culposamente, aos bens patrimoniais de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, 
na execução dos serviços objeto desta contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termos 
Aditivos, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o Parágrafo 
Primeiro e Segundo, do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, por acordo entre as partes, até o prazo 
máximo de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

12.2. Entende-se que a prestação do serviço de manutenção e locação de impressora é ca-
racterizado como de natureza contínua. Sendo imprescindível para o bom andamento dos 
serviços prestados pelo CAU/GO para que não haja prejuízo no exercício das atividades de-
sempenhadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente instrumento que obriga as partes por si e seus sucessores não poderá ser objeto 
de cessão ou transferência a terceiros, salvo expressa anuência da CONTRATANTE, sob 
pena de caracterizar justa causa para rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 
OMISSOS 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais 
cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 



 

 

15.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 
ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

15.2 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados por 
ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente motivados, assegurado, à 
CONTRATADA, na segunda hipótese, direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação formal. 

15.3 Caso sua defesa não seja acolhida, faculta-se a interposição de recurso hierárquico, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação da decisão rescisória. 

15.4 Quanto à sua formação, a rescisão poderá ser: 

15.4.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I e XII e XVIII do art. 78 da lei nº 8.666/93; 

15.4.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

15.4.3 Judicial, nos termos da legislação. 

15.5 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 
habilitação pelo Contrato deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer em 
qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

O valor é fixo e não terá reajuste durante o período de vigência do CONTRATO. Sobrevindo 
aumento de impostos e taxas e outros tributos que possam repercutir no equilíbrio econômico-
financeiro da CONTRATADA, após a assinatura deste contrato, o preço pactuado será 
reajustado nos limites estritamente necessários para se adequarem aos novos custos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução ou 
inadimplemento contratual, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nos casos de rescisão 
contratual, por culpa da CONTRATADA; 

c) O atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA à 
multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
contratação; 

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de 
qualquer outra cláusula contratual; 

e) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 



 

 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

18.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor designado pela 
Presidência, o qual se comprometerá pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
cabendo-lhe: 

18.1.1 Solicitar a execução dos serviços contratados; 

18.1.2 Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados; 

18.1.3 Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora 
de sua competência; 

18.1.4 Exigir da CONTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do 
contrato, anexando aos autos do processo de contratação, cópias dos documentos 
escritos que comprovem as solicitações de providências; 

18.1.5 Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as 
ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

18.1.6 Encaminhar à autoridade competente os documentos relacionados às multas 
aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes pagamentos. 

18.2. Aplicam-se ao acompanhamento e à fiscalização previstos neste item as seguintes 
disposições: 

18.2.1 O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsabilidade da 
CONTRATADA nem conferirão à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
fornecimentos e serviços contratados; 

18.2.2 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE, encarregado da fiscalização do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito; 

18.2.3 Para aceitação do objeto o responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
dos serviços observará se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do 
Contrato; 

18.2.4. É vedado à CONTRATANTE e ao responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, 
reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

18.3. A CONTRATADA designará um representante para atuar como supervisor técnico e 
responsabilizar-se pela execução do contrato, a quem a CONTRATANTE se reportará em 
todos os assuntos pertinentes. Enquanto não houver esta designação, atuará na condição de 
supervisor técnico o sócio gerente comercial da CONTRATADA. 

18.4. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 
prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE, que designará 
um ou mais representantes que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer 
ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.2. Na hipótese de qualquer uma das disposições deste CONTRATO vir a ser considerada 



 

 

contrária à lei brasileira, por qualquer autoridade governamental ou decisão judicial, as 
demais disposições não afetadas continuarão em vigor e as Partes deverão alterar este 
instrumento de forma a adequá-lo à lei ou à decisão judicial; 

19.3. Caso sejam criadas ou extintas disposições legais que alterem o fornecimento dos 
produtos objeto deste CONTRATO elas serão integradas automaticamente a este 
CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

Fica designado o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, como 
competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente CONTRATO. E, 
por estarem assim justos e acordados, firmam o presente CONTRATO, redigido em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, e que é assinado pelas Partes e pelas 
testemunhas abaixo. 

 

Goiânia (GO), 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaldo Mascarenhas Braga 

CONTRATANTE 

 

 

 

Markus Tulio de Macedo Lima 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

 

Nome: 

CPF: 
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