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CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0 010612-0112020-SEMA

PRO

TERMO DE CONTRATO N° 010612-01/2020 QUE
FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA FRANCISCO L.
SILVA DE ARAÚJO-ME, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE INTERNET
BANDA LARGA VIA FlliRA ÓPTICA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA TUBINHA/MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na Avenida Matos Carvalho, n° 310, Centro,
Satubinha - MA, por intermédio de seu Secretário Municipal, o Sr. JOSÉ ORLANDO
LOPES DE ARAÚJO, portador do RG sob o n.0 1081197 SSP/MA, e do CPF sob o n.0
279.399.793-53, residente nesta cidade, doravante denominada apenas CONTRATANTE e a
empresa FRANCISCO L. SILVA DE ARAÚJO-ME, inscrita no CNPJIMF N°.
22.123.946/0001-88, estabelecida na Rua Bom Jesus, n° 121 , Bairro Palmeira, no município
de Santa Inês, Estado do Maranhão, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu representante legal, o Sr. FRANCISCO LUCAS SfL V A DE ARAÚJO,
proprietário, empresário, brasileiro, portador do RG sob o n° 029986072005-0 GESP-MA, e
do CPF sob o n° 057.359.103-29, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, n° 121, Bairro
Palmeira, no município de Santa Inês, Estado do Maranhão, firmam o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

,-

FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
1 - O presente contrato decorre de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N°. 001/2020- CPLIPMS, MENOR PREÇO GLOBAL, sob a égide da
Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, além de outras legislações
complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais.
r

·

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO
PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA FlliRA ÓPTICA, destinada a
atender a demanda operacional da Secretaria de Administração deste município, consoante
PREGÃO PRESENCIAL N°. 00112020 - CPLIPMS, MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme se acha discriminado no Anexo I, o qual faz parte integrante e inseparável deste
edital.
CLÁUSULASEGUNDA-DOSDOCUMENTOSCONTRATUAIS
2.1 - As referências neste instrumento, cláusulas, itens e subitens, correspondem sempre aos
do presente contrato, salvo outra expressa indicação.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1 - A execução dos serviços, deverá ser feita de forma imediata após o recebimento da
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4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços, objeto
deste contrato, o valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), de acordo com a
tabela abaixo.
Item
I

.-....

Especificação

Und

Prestação dos serviços como provedor de
Mês
internet via fibra óptica.

Mbps
25

Valor
Unit.

Valor Total
Mensal

32,00

TOTAL GERAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

800,00
R$ 9.600,00

4.2 - No preço fixado nesta cláusula, estão incluídos todos os impostos, fretes ou outras
despesas incidentes para execução do objeto licitado.
CLÁUSULA QUINTA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

5.1 - O preço pactuado no item 4.1 será pago até o 30° (trigésimo) dia, da prestação dos
serviços, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela SEMAD e
acompanhada das certidões:
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal, de acordo com a Portaria Conjunta
PGFN!RFB n° 1.751 de 02/10/2014;
b) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
c) Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida Ativa (Estadual).
d) Certidão Negativa de Débito Fiscais (ISS) e Certidão Negativa de Dívida Ativa
(Municipal).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n.0 12.440111 .
f) O pagamento do objeto deste contrato, será efetuado, mecliante crédito em conta

corrente indicada pela CONTRATADA.
5.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária;
5.3 - No valor a ser pago, compreende todos os serviços necessários à plena execução do
objeto da Cláusula terceira, abrangendo todas as despesas ao mesmo, concernentes diretas ou
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6.1 - A CONTRATADA responderá pela qualidade dos serviços executados, que deverá
obedecer rigorosamente às regras contidas no PREGÃO~
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS ALTERAÇÕES

,-..;.

7.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou na execução do
objeto deste contrato, desde que, após consulta à CONTRATADA, as mesmas seJam
consideradas viáveis;
7.2- Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Quarta
ou no prazo da execução dos serviços será acordado ajuste apropriado, que deverá ser
formalizado, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela
Administração, consoante o Art. 64, da Lei Federal n°. 8.666/93;
7.2.1- As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na Cláusula Quarta,
não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço;
CLÁUSULA OITAVA- DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1 -A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente,
o presente contrato.
CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo de outras sanções previstas no EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA, a
empresa vencedora ficará sujeita às seguintes deliberações pelo inadimplemento:

9.1 - Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estará
sujeita a CONTRATADA além das sanções previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, pelo
descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes
penalidades:
9.1.1 - A não observância do prazo da execução dos serviços pela CONTRATADA,
implicará em multa moratória, não compensatória de 0,16% (dezesseis décimos por cento)
por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de I O (dez) dias,
independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os Artigos
86, 87 e 88, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela
CONTRATANTE;
9.2 - Findo o prazo de execução do objeto do pregão pelo vencedor e não cumprida a
obrigação, sem apresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela

~
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9.3 -A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar e
ser cwnprida;

9.4 - As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e
deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais
multas serão descontadas de qualquer importância devida à CONTRATADA, ou ainda,
cobradas judicialmente, servindo para tanto o presente instrumento como título executivo
extrajudicial;

,....,

9.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a SEMAD poderá, além da aplicação das
multas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão
temporária de participação em licitações, além do impedimento do contrato;
9.6 - O valor da multa, será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da
CONTRATADA, perante a SEMAD, nenhwn pagamento será realizado à CONTRATADA
que tenha sido multada, antes de pagar ou relevada multa.
CLÁUSULA DÉC~
CONTRATADA.

DAS

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATANTE

E

10.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável exclusiva
pela execução do objeto constante da Cláusula Primeira combinada com a Terceira,
respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem, por
dolo ou culpa a SEMAD, ou a terceiros;
10.2 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena
de multa;
10.3- De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das
obrigações pactuadas, a CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE, os
serviços de forma regular na mesma quantidade e qualidade contratada;
10.4 - Prestar os serviços mencionado na Cláusula Primeira, objeto deste contrato, em
conformidade com as normas, recomendações expedidas pela CONTRATANTE e
especificações constantes de sua proposta, que fará parte integrante deste instrumento;
10.5 - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto licitado de acordo com as
especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL do
PREGÃO PRESENCIAL No 001/2020- CPUPMS;
10.6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
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10.6.3 - Conferir e atestar a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constatar o fiel
cumprimento da execução dos serviços, providenciar o competente pagamento;
10.6.4- Comunicar à CONTRATADA, todo e qualquer problema referente ao contrato,
ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a CONTRATANTE;
10.6.5- Glosar as faturas correspondentes aos serviços não executados;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
11.1 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE,
independente de qualquer aviso, ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:
11.1.1 -Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato.

11.1.2 - Falência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial.
11.1.3- Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato.

11.1.4- Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do
contrato devidamente ajustado;
11.2 - Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência da CONTRATADA, fica
assegurada a CONTRATANTE o direito de imitir-se liminarmente na posse do produto já
pago, que esteja sob a guarda ou em poder da CONTRATADA, e de ceder o contrato a quem
entender, independente de qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA;
11.2.1 - Rescindindo o contrato nos termos previstos nesta cláusula, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o saldo porventura existente pelos serviços já executados,
deduzida as multas e despesas decorrentes da inadimplência, ou a CONTRATADA restituirá
à CONTRATANTE às importâncias já recebidas;

11.2.2 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS
12.1 - O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto
deste contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que após a assinatura deste contrato,
venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção,
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12.2 - Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os tributos,
encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da
União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;
12.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição
dos encargos tributários relativas ao objeto do presente contrato, proveniente da alteração de
legislação pertinente;
12.4 - Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em
virtude do não pagamento pela CONTRATADA, à época própria, de quaisquer encargos
incidentes sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos
devido à CONTRATADA até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada;
12.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem correção.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR
13.1 - Quaisquer atrasos no cwnprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às
disposições deste contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como
excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de
força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato;
13.1.1 -A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de
caso fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de
decair do direito de invocar o disposto no item 13 .1;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação orçamentária da
CONTRATANTE, obedecendo as seguintes classificações: 02.02- Sec. Mun. de Admin. e
Des. Integrado; 04. 122.0002.2.004 - Manut. e Func. da Secr. de Adm. e Des. Integrado;
3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Tere. I Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1- Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os
endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;
15.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato
serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus docwnentos têm
validade para a execução do mesmo;
15.3 - A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreen~ ~~
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15.4 - A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer ctireitos a ela
assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou
renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer
tempo;
15.5 - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.6 - Aplica-se ao presente contrato, o estipulado na Lei Federal n°. 8.666/93 para sua
execução~

15.7- A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando
lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO
16.1 -As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Pio XII- MA, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões
decorrentes deste contrato e de sua execução.
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, junta nte com as testemunhas abaixo assinadas, para um só efeito.
Satubinha- MA, 04 de março de 2020.

CONTRATANTE:

EMPRESA CONTRATADA:

~'~vt-01"\ü c.v

Ío.,u,cvb

(d..:~ Á .l~

FtiÂNCISCO LUCAS S. DE AMÚJO

Proprietário
FRANCISCO L.~E ARA ÚJO-ME
I='RANCISCO L SILVA DE ARAú.Jo.ME

TESTEMUNHAS:

. oc::;~

CNPJ: 22.123.94610001-88

STAR NET

5 ...w·à-=o fi~

RG/CPF: 0U;6<&'J 413'15
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CONTRA TO N" 10/2020
CONTRA I ( > DI: PRLS I A\ ÀO DE SI-. R V IÇOS. QLJ E
L I"RI:: ~ I
C l -. l.l~ f1R A \1 .
lJI:: lJi\11 LAIJO A
PH.EFE ITliU. M ll ' lC IPAL DE T URILÂ!"DIA. F
DI· OL I RO I \ DO. A L\IP RLSA W DA C GOMES

f.IRELI, l\ .\

FOR~A

ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato de Prestação de Scn iços, que entre ~ i ruem, de um
lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA, st:diada na Rua Principal. n" 100. Centro.
Turilândia, in scrita no C PJ sob o n" 01.612 .533/000 1-97. doravante denominada MUNICÍPIO. neste ato
representado por s uo Prefeito Munic ipal , Sr. ALBE RTO MAGNO SERRÃO MENDES. bras ile iro.
casado. inscrito no CPF sob o n" 405.639.873-91 , RG n° 024 14401 2003 -6 SSP-MA. rcsidcnt<.: c domiciliado
nesta c idade. e de outro lado, W DA C GOMES E I RELI, dura' a1llc dell\)lllinada CONT RATADA,
~ ediada à Travessa Sa nta Rita. 9B. Centro de 'luri lãnd ia/\ lt\ , U \ PJ n° 31.921.84310001-54. neste ato
representada pela Sra. Wandric l} da Concciçiio Gomes. bra~ i lcira. CIC n" 033.725.302- 17. reside nte c
domiciliado nesta Cidade. tem entre <>i . aj ustado o prc~cn1 e Cont rato d~ Prc:~tw,:iio de Serviços. cuja la\'ratura
foi regularmente a utori zada em despacho constante no Pro<.T~::.o Ad ministrati' o n" OI '2020-S ECAD. da
licitação na moda lidade Pregão Prcs~:nc ial n° O1/2020-CPI. c ~t: u ~ aJH.!:\OS. c ainda da propo~l<l adjud icada
que a este integram. in de pendentemente de transc rição. s u bmctcndo-~e as parte ú. dispos içõ~.:-, constantes da
Le i n° I O 520/2002. l.ci n" 8.666 :<J _l 1.! -;ua!> altcr;u,:ô~:-; po-,lt..:ri•II"C'> . mediante as Cláu-.ula-. ~.: condiçôes
scgui mcs:
CLÁUSULA PRlMEIR.L\: DO OBJETO
Contratação de empresa para fo rnec imento de link de internl.!t para o \ttun icípio de lur ilàndia-MA. em
conformidade com o Anexo I do Edital. que passará a ser pane integrante deste instrumento. qua ndo de sua
assinatura.
CL.ÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRJORIDAOF.
Ocorrendo dú vida de interpretação entre as disposições do~ doc umentos integrantes deste Contrato.
pre,alecerá a seguinte ord em de prioridade: l" Contrato: 2'' Edi tal: 3'' Propüsta Adjud icada c toda
correspondênc ia trocada entre as parte:-. .
CLÁUSULA TERCElRA: DO PRAZO DE ENTREGA F. GARANT IAS
.1 .1 /\ licitante \encedora. de,e rá in-.talar o llbjetn l1citadn no piatll (k até lO (do) dia-; após lwmoll)gaçào c
ass inatura do contrato. no-. endercçn-. indn.: ados pela Prckitma \llllm:ipal de lunli111dia.
3.2 Não serão ace ito na entrega do objctn quantidade c q ua lidade cnm
na proposta vencedora .

tle~c r içào di f~rcntt:

daquela constan te

3.3 Verifi cada a adequada prestação Jo scn i<,:o e m conformidade: com obj<:to licitado. instalado e
funcion:mdo. a Pre fe itu ra Munici pal de ·1 urilândia. emitirá Termo de Recebime nto IJc finit i,·o. no pra;:o de
até 5 (c inco) dias úte is.
3.4 A garantia da di sponi bilidade mínima contrarada deverá ser de 2-1 (vinte c quatro) horas ao dia c 7 (sete)
dias na semana:

_;t--

\ v\)
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3.5. Os deleitas deverão ser so lucio nados em até 04 (quatro) horas a partir da abertura do chamado técnico
por parte da Secretaria.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO F: FORMA DE PACAME:'-ITO
~ de R$ 62.100.00 (sessenta e dois mil e cem rea is) para a
prestação de serviços. que.: serão pagos em 12 parce l a~ men sais, de acordo com a sol icitaç~o da
CON'I RATA TE. na proporção dos serviços clctuado pà1 CONTRA I ADA. Conforme planilha em anexo.

O va lor global estimado do presente Contrato

---i

Descrição

Item

Fornecimento de serviço s de LINK de
internet 50.0 M8PS para Prefeitura c
t.lemai s Secretaria~ da Administração

I Municipal de Turil ândia

J

Unrl

Qtd. Megas

l ' nd

50

~

Valor Total

Valor
Unitário

J

23 -00

l.l50.00

J__

_

Valor Unitário: vi nte c três reai s
Valor Total: mil cento e einquenta reais
Fornecimento de serviços de U N K de
2
internet 100.0 MBPS para Secretaria
Und
100
Municipal de l·:ducação de Turi lândia
--Valor Unitário: vinte c três rea is
Valor Total: dois mil c trezentos reais
-Fornecimento de serviços de LI 'K de
3
internet 50.0 MBPS para Secretaria
50
Municipal de Saúde de Turi lândi a.
Valor Unitário: vinte e tres reai~
Valor Tota l: mil ce~to c cin~cnta rl.!nis
--r: orneci mcnto de scn ·i<,:os de 1.1 :-! K d~
internet 25.0 MBPS pma Secretaria
l'nd
:25
-+
Municipal de Assistêneia Social de
Turilândia.
.. ' . .
f"\,
\ I alot Un1tano.·v tnte e lt es
tea1s
,-- - - - - - - - - - - -V-a-lo_t_·.-r-ot-a-1·-. g_u_i_n_h_e_nlo_s_c_sc,tcnta-c:
-~-c-inco re~is

_u~

_

I

I

--I

23.00 [

2.300.0

oi

23.00

1.150.0

o

1

---·
-

r-

I
575.0 o

23 .00

I
1
--~

VALOR TOTAL MENSAL DA PROPOSTA DE PREÇOS RS 5.175,00 (cinco mil cento c setenta c
f----·
__ _
cinco reais) _ _
_
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PR.E OS RS 62.100,00 sessenta e dois mi l e cem reais
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE. medialll~ Jcpú~i t n 1!111 conta ~.: um:nte da
CONTRt\ T ADA no Banco Bradcsco, conta n" 5-12:?.-4 agencia 5494. al0 I O (dez) dia-; apó~ a pr~stação d o~
serviços. mediante apresentação da l'ota ri~cnl /l· atura . d~\· idarm.:n tc at c~tada r e lu Setor CtllllpCti.:llt~ da
CONTRATANTE. acompanhada da\ ia original das 'inlicita<,:lics ..:rn itida-, .
PAnÁGRAFO Sf.:GUN DO

A Nota r iscai/Fatura deverá se r emitida rncn:.al mcntc, I.:L)flStando preço uni 1:írio c total.
PARÁGRAFO TERCEIHO
A . o ta Fiscal/ Fatu ra apresentada corn va lo res o u e~pcci ficaçõc~ incorrelll:. crú de\ o h ida il
CO 1 RATA DA. para que esta t:f'etuc a correção. de\ cndo o pra;:o para ragamento .;;c r conlado a partir da
f){' presentaçào da ota Fiscal!ratu ra.

p--_

-1

2

.

-i_u______
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PA RÁGRAFO QUARTO
O eventual atraso no paganH.:nto ~ujcitará a CONTRAT ANTE a multa de 0.33% (trinta c três centés imos
por cem o) ao dia. sobre o \a lo r \ enc ido. ate o Iimite de I0°'o (de1 po r cento). desde que. para tanto, não
Lenha concorrido a CONTRATADA .
CL.ÁUSULA QUfNTA: DO REAJUSTE
O va lor dos sen iças propostos pela CONTRATADA não será alterado durante a' igência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VlGf.:NCIA
O prazo de vigênc ia deste Contrato será de 12 (doze ) meses. com iníc io n pa rtir da assi natura do cont ra to.
podendo ser prorrogado, desde que devidamente j us ti fi ca do, nos termo<. do art. 57 da Lei n. 0 8.666/ 1993 c
suas a lterações.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO O R(AMENTÁRI A
A despesa de que trata o objeto.

e ~ tú

a cargo do elemento

on,: am~.:lllúrio .

02.02- Secretaria de Admin1straçãn c l' inança!): 0-1.122.000 "i.~ 003.0000- lanu tt:nçiio c l·uncionamenw da
Secretaria de Adm inistração: 33 .9039- Outros Serviço::. tk: ·1en.:ciros- Pe~soH Jurídica.

CLÁUSULA OlTA VA: DAS OBRIGAÇÜES DA C ONTRATADA
8.1 Os serviços necessários a instalação c manutenção dos links. inc luindo transporte dos técnicos é de
responsabi lidade da co nt ratada.
8.1.2 O LI K Internet deverá ser entregue configurado.
8.1.2.1 OS LI NKS dc\Crão ser instalado nos pontos ind icado-. pela Prel'e it ura Municipal de Tu ril ândia. sem
custos para a Con tratan te. c dcverá atender à legis lação e norrn <h téc nica ~ apl icáveis. e m ec., pec ial ;, ~ norm a s
e regras da Agência acionai de ·relccomunicaçõcs - ANA l! ·! .
8.3 O pra7o para instalaçât) do I I K será de até lO dias a contar da data da assinatura dn contrato:
8.-1 Após a instalação do U N K
renovado.

c~tabt:lcce-~e

que

s~.:ràl)

contratado-. 12

m e-;e~

dn ...en iço. podendo ser

8.5 A empresa vencedora de ve rá ter -..cn iço de ~ uporll.: para atendimcntl• \ia fone. in tt:rnet nu até mesmo in
loco, sempre que necessário. se m custos para a Contratnntc:
8.6 1\ empresa deverá ofl:rtar soluções para casos de urgênc ia ou de contingênc ia em queda de s inal para não
deixar toda a estrutura fora de l'uncionarnento por mais de 4 horas:
8. 7 A contratante não terá qua lquer tipo de limitação de utilização do link q uanto à q uantidade de
informação e conte údo trafegado:
!\.8. Responder pe lo cumprimento dos postulados le ga1~ 'igentt:'> til: úmb1to ktkral. t:~ t;u.J ual o u 11HIIl il.: ipal,
como assegurar os direitos c c umprimento de todas as obrignçõcs e::.ta bckc idas por regulamentação da
~ATEL. i nc1us i v~.: quanto nos prt:ços prat icados no co ntrato:
:>f!'f'
CLAUSU LA NONA: DAS OBR I GA~'ÜES DA CONT RATA NTE
a) Proporcionar ;i Contratada a:-. rac il idadc-.. ne~.:e-.~úri<h a lim dt: qu~.: pos~a 1.: .'\l!l.:ll tar l) -..~n IÇO dcntrn da -.
normas deste Contraw. do-. doc umenhl'- que o acompanham l' da legi-..lac;<io pert inen te c em\ ignr:
J
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b) Prestar aos func ionários da con tratada todas as infonnaçõcc., e cs<.: larcc imcntos m:ccssúri os que
event ualmente venham a ser so licitados sobre os serviços:
c) Aplicar as penalidades cabl\eis. pre\ is tas neste Termo. g.a rantindn a pré\ ia cklcsa:
d) Efetuar o pagamento em ak I O dias apó-, a apresentação da :\ota I ~-.c:lluu Fatura:
c) Soli citar por escrito. durante o pcríodn de.: cxec uçiio du objctu. a ~ubstituiçikl dos o.;crviço::. que
aprescntarem del"cito ou não esti verem de acordo com a proposta:
f) S~llic itnr a licitante\ cnccdtlra que retire a ass ine l) contratn. lll) pra;u mú,imu dt: 05 (ci nco) dias. a contar
da data da convocação.
g) Efetuar a supcrv i::.ão dc.:stt: Contrato at ra\és de servidor dcc.,ignad\) pela ~ccrcta ri a Municipal lnkrcssada.
conforme Art. 67 da l.ci n° 8.666/93:
h) Comuni car il CON'I RA"I AI)A quaisquer irrcgul aridad L:s obscnad <.~ -; na execução serv iço contratadas:
i) l::.mitir parecer fin al de recebimento em até 5 dias a po~ a conclusiio.
j) É de responsab il idade e de propriedade da Prefeitura o material necec.,sário para a instalação dos pontos de
acesso.
k) manter. durante a execução do Co ntrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condi ções de habilitação e qua lificação ex igidas na licitação.
CLÁUSU LA DÉC IMA: DO INADIVIPL F: M ENTO E SA ~ÇÕ ES
A não prestação dos serviços conforme so lici tado sujcitnrá a CO 11\ /\ 1/\0/\ ú multa correspomkntc
0,33% (trinta c três ce ntésimos por cento) sobre o \alor esti mado do con trato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa acima c itada a C0 ;\1TRATA NTF: pnckra. ga rantida a pre\ 1a defesa. aplicar à
C ONTRATADA, na hipótL:sc de incxecuçiin tota l ou parc ia l d\l contrato. a~ seguin tes sançôc<;:
a) Advertência:
b) Multa de 10% (dez por cent o) sobre o \alor C')timado do cont rato. no~ C<hO~ que cnst.:jarem
s ua resc isão determinada por ato unil ateral L: escrito da CONTR/\'1ANTE:
c) sus pensão temporária de participar em licitação c impedimento de co ntratar com a
Administração. por pra7o não superior a 2 (dois) anos:
d) declaração de inidone idade p<.~ ra lic itar ou contratar com a 1\dministração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A c; sanções prc\ istas nas alíneas " a ".
·'b" .

'"t···

c ··<J" poderão

~c1

aplicada-, juntamente com a pre\ ista n<J a línea

PARÁGRAFO TERCEIRO
A multa pre\ ista não tem cará ter compclhéltono. c '>Cll pag.amt.:nto niio e\imirá a COl\TRATADA da
responsahi Iidade por perdas c danos decurn:rlle'> da\ in rra~t\t:.., eomt:t ida -,

CLÁU. ULA DltC lMA PRI ME IRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11 .1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federa l de 1988:
b) Lei FL:deral n° I 0.520, de 17 de julh o de 2002. ~,;, subs idiariamt..:ntc, Lei l·cdcra l n" 8.666, de~ I d~
junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Compl ementar n° 123. de 14 de dezembro 2006 c a lterações:
d) Decreto Fede ral n'' 7. 892 de ~J de Janeiro de 2013
e) Ed ital do Pregão Prcscnc ialn° 01 /20:!0 e seus anexo'>:
I) Dcmais normas regulamentares apl icá, eis à matéria. doutri na. a jurisprudência l! os pri ncípios gera is
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do Direito.
11.2. Na interpretação. integração, aplicnção ou em casos de divergência entre as dispos ições deste Contrato
c as dis posições dos documentos que o integram , dc,·erú prevalecer o conteúdo das c lúus u la~ contratua is.
11 .3 . Os casos omissos serão dec ididos pe la CO TR/\ 1 i\ TI:. segundo as disposições contida!-. na l.ci
Federal n° 8.666/ 1993 c demais normas pertint:n tes il~ licitaçõc-, e cnntratos admul i'>lratl\ lb e.
s ubsidiariamente. os princípios da 'I eoria Ce ra! dos Contratos e as di~posi~,:õe-; de direito pri' ath em
especial a Lei Fede ral n" 8.078. de l i de 'iCiembro de 1990 (Cód ig.o d<: Dcf'esa do Consumidor) .

CLÁUSULA DÉC IMA SEGL' NDA - DA VINC LA ÇÀO AO ED ITAL
Este contrato possui 'ím:ulo dita licio por estar enquadrado nll prllce<;~o lic itatóri<'. Pregão Presenc ial n''
01 /2020 (art. 55, inc. XI):
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLI CA('ÃO
A CONTRATANTE fi1rú publ ica r o n.:sumo do presente Contrat o no Diário Ofic ial do Estado, após sua
assi naturél, obedecendo o prazo pre\'isto no Parágral'o Úni co, do art igo 61 . da Lei n.'' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre a pan es a respe ito do pre~entc Con trato. só prod u1.irá efei tos lega is se
processada por escri to. media nte protoco lo ou outro me io de registro. que comprove a sua cl'eti vaçàn. não
sendo consideradas comunicações\ crbai-,.
C LÁ SULA DÉCIMA Q ' ll'\TA - UA SUBCONTRATA('..\0
O presente Contrat o niio poderá ... cr objeto tk ~ubco ntra t açào. no todll ou em parte. a não :.er com pré' io c
expresso consen timento por escrito do CO ·1RAT A Tr c :.cmpre mediantc in trumento próprio.
devidamente moti vado. a ser publicado no Diário Ofic ia I.
PAR ÁCJ R/\ FO PRIM EIRO - A aceitaçiil) da CON I'R ATA TI:-. niio e:-. ime a CO TR A I /\DA de responder
pelos atos. falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcon tratad~l .
PARÁG RAFO SEGU DO - A subcont rmada não terá nenhum ' inculo financei ro com a CO ·1RATA TE
e esta rá obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PRERROGAT IVAS - A CONTRATANTE cabe as prerrogati vas
instituídas pela Le i n" 8.666/93. no seu artigo 58.

-r-

(t

C LÁ SULA Df.:CIMA SEÉTII\ IA- DO FORO

I

Fica e le ito o r oro dc-,ta cidade de Santa ll clc na-\ 1/\. para di rim1r 4ua i:;quer uú\ 1das oriundas
instrumento.
E, pnra firm eza do que foi ractuado. ass inam este in..,trumcnto em OJ (três) ' ia-,. de igua l teor c
uni só efeito. na pre c nça das testemunhas aba ixo assi nadas.
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE INTERN ET COM LINK DEDICADO POR MEIO DE FIBRA
ÓTICA, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS E FUNDOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE CANTANHEDE/MA.

PREÇOS PRATICADOS PELA
PREFEITURA DE
CARUTAPERA/MA.
CONFORME CONTRATO.
ITEM

1

DESCRIÇÃO
FORNECIMENTO DE LINK DE INTENERT
DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓTICA.

UNJO QUANT

MB

9.600

VALOR
UNT

R$ 50,71

VALOR TOTAL

R$ 164.300,40

PREÇOS PRATICADOS PELA
PREFEITURA DE TURILÂNDIA/MA.
CONFORME CONTRATO.

VALOR UNT

VALOR TOTAL

R$ 23,00

R$ 74.520,00

PREÇOS PRATICADOS PELA
PREFEITURA DE
SATUBINHA/MA. CONFORME
CONTRATO.
VALOR UNT

R$ 32,00

VALOR TOTAL

R$ 103.680,00

MÉDIAUNT

MÉDIA TOTAL

R$ 35,24

R$ 338.304,00

MEGABYTE. 800MB X 12 MESES

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 338.304,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS)

Cantanhede/MA, 19 de janeiro de 2021

-il~odrigues

. e do Setor de Compras

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Canta nhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma'"c.OTT"O"-trr--'
compras@cantanhede.ma.gov.br
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PREFEITURA DE

~
Ofício n° 1901002/2021

Cantanhede- MA, 19 de janeiro de 2021 .
Ao Senhor
Jackson Ney Aguiar Medeiros
Secretário Municipal de Administração
Cantanhede-MA

Prezado Sr.
Em atenção à solicitação de pesquisa de preços para Registro de preços
para futuro Fornecimento de Internet com Link Dedicado por Meio de Fibra
Ótica,

para

atender

as

necessidades

das

Secretarias

Municipais

de

Cantanhede/MA, apresenta-se relatório de preços estimados.
Os valores de referência adotados foram extraídos do site SACOP, através
de consultas a Contratos, comprovando o valor praticado na Região, após avaliação
criteriosa na qual se constatou a inexistência de grandes variações,

não

comprometendo a estimativa do preço de referência , representando de forma
satisfatória os preços praticados no mercado.

tenciosamente,

Ricardo
Diretor

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

Ji~s

Íftlrt{rs
Rodrigues
Departamento de Compras

www.cantanhede.ma.gov.br
compras@cantanhede.ma.gov. br

