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CONTRATO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E A EMPRESA
TELEFÔNICA BRASIL S.A., DESTINADO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA 30
Mbps- UNIVESP.

PPRPN* 44/2017
PROCESSO N>65/2017

O Município de Alumínio, através da Prefeitura Municipal de Alumínio, CNPJ do MF n.a 58.987.629/0001-

57, com sede nesta cidade de Alumínio, à Av. Eng.s Antônio de Castro Figueirôa, n.s 100, doravante

denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. Antônio Piassentini,

brasileiro, solteiro, metalúrgico, portador do R6 n.s 13.123.307-5 e CPF n.a 021.186.198/71, residente e

domiciliado nesta cidade e a Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A., CNPJ n.s 02.558.157/0001-62 e Inscrição

Estadual n' 108.383.949.112, com sede à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na 1376 - Cidade Monções -

São Paulo/SP - CEP 04.571-936, representada pelos Srs. Rones Alves Machado Portela , administrador,

casado, RG ns 13.885.009-4 e CPF 031.743.458-63, e o Sr. Carlos Eduardo Cipolotti Spedo, brasileiro,

casado, engenheiro, RG: 4.290.655-6 e CPF: 856.234.748-53, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, nos termos do PP 12/2012, com base na lei federal n.a 8.666/93, com sua redação atual,

têm entre si justo e contratado, conforme normas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a Conectividade internet dedicada 30 Mbps- UNIVESP,

conforme especificações constantes do Anexo Ique faz parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. A execução dos serviços constantes deste Contrato terá início após a Ordem de Serviço que

será expedida pelo Departamento Municipalde Educação.

2.2. O Departamento Municipal de Educação, através de sua Diretora realizará o

acompanhamento da execução deste Contrato.
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2.3. No caso de execução de serviços extraordinários que, no decorrer da execução
deste Contrato, vierem a ser necessários e que não estiverem previstos no Termo de
Referência, opedido deverá ser submetido àapreciação da CONTRATANTE para aeventual
autorização.

CLÁUSULA TRÊS- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá;

3.1.1. No caso de setratar de irregularidade reiativa à especificação, rejeitar no todo ou em

parte oobjeto e determinar sua substituição ou rescindir acontratação, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis;

3.1.2. No caso de irregularidade decorrente da diferença de quantidade poderá a

CONTRATANTE determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das

demais penalidades cabíveis;

3.1.2.1. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade
com aindicação da CONTRATANTE e, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da

notificação por escrito e desde que mantido opreço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento ocorrerá após a prestação do serviço mediante apresentação de
Nota Fiscai/Fatura mensal, conforme a Resolução ns 477/2007 da ANATEL, quando aplicável.

4.1.1. As faturas deverão discriminar os serviços efetivamente executados e estar,

devidamente, atestadas peio gestor do contrato.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado a 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 do reajustamentode preços ou correção monet^a.
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4.3. ANota Fiscal/Fatura, se apresentada com incorreções, serádevolvida à Contratada para

correção.

4.4. No caso de correção da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando

qualquer ônus à Contratante.

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

5.1. Avigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da data do recebimento da

ordem de serviço.

5.2.0 prazo de vigência poderá ser prorrogado, com vistas à obtenção de preços e condições mais

vantajosas para administração, conforme artigo 57, inciso II da Lei Federal ns8.666/1993 (esuas

alterações).

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

6.1.Pela execução integral do objetoconstantedo presenteContrato, a Contratante pagará a

Contratada o valor de RS 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais), conforme proposta e

negociação realizadas (serádetalhado exatamenteconforme tabela contidana PROPOSTA

PADRÃO do Pregão)

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações constantes deCláusulas próprias deste Contrato, do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n944/2017 e respectivos anexos, em especial, as definidasna
legislação vigente, a Contratada fica obrigada a:

7.1.1. Executar todos os serviços constantes do Anexo 1;

7.1.2. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais

ocorrências envolvendo a execução do Contrato;
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7.1.3. Zelar pela fiel execução do Contrato, usando todos os recursos materiais e

humanos necessários;

7.1.4. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários

decorrentes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Leide Licitações;

7.1.5. Responsabllízar-se por eventuais danos que vier a causar a Contratante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

7.1.6. Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que

incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados;

7.1.7. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

7.1.8. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Contratante, os eventuais

vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços;

7.1.9. Responsabilizar-se pelos atos praticados por seus funcionários e ainda, por

eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a prestação dos serviços

contratados;

7.1.10. Disponibilizar serviço de atendimento ao cliente, gratuito, na qual a Contratante

possa efetuar comunicação de qualquer problema com a prestação de serviço objeto deste

Contrato;

7.1.11. Não divulgar em serviços de informações nem em catálogos telefônicos os números

dos telefones móveis, objeto da contratação, quando aplicável;

7.1.12. Levar imediatamente ao conhecimento da Contratante qualquer fato

extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das

medidas cabíveis;

«tSVfi'*.
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7.1.13. Prestar o serviço, objeto desta contratação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7

(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato.

7.1.14. A Contratada assume a responsabilidade exclusiva de utilização de pessoal

necessário à execução deste Contrato, inclusive, no que se refere ao prazo de entrega

fixado e aos encargos trabalhistas e previdenciários, cujo ônus e obrigações em nenhuma

hipótese poderão ser transferidos para a Contratante.

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste

Contrato, do Edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n944/2017 e respectivos

anexos, em especial, as definidas na legislação vigente, a CONTRATANTE fica obrigada a;

8.1.1. Efetuar o pagamento dos valores contratados pela execução do serviço, desde

que haja a apresentação da documentação que demonstre a regularidade fiscal da

Contratada;

8.1.2. Esclarecer eventuais dúvidas da Contratada com relação
ao serviço;

8.1.3. Designar, por escrito, o funcionário responsável pela resolução de eventuais

ocorrências envolvendo a execução do Contrato;

8.1.4. Fiscalizara execução do
Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFÊRENCIA DOS DIREITOS E

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder e/ ou transferir, total e/ou

parcialmente, o objeto deste Contrato, sob pena de incidir nas sanções previstas neste Edital

e na legislação pertinente.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE ÍNADIMPLEMENTO

10.1. O não cumprimento das condições estabelecidas neste Contrato e no Edital de

Licitação, e ainda, a prática de qualquer transgressão contratual por parte da CONTRATADA

poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência por escrito;

10.1.2. Multa de Mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por

transgressão cometida, percentual aplicado sobre o valor deste Contrato, até limite de 10%

(dez por cento) desse mesmo valor, conforme artigo 86 da Lei Federal n^ 8.666/1993 (e

posteriores alterações);

10.1.3. Multa Compensatória de até 10%, nos termos do artigo 87 da Lei Federal n-

8.666/1993 (e posteriores alterações).

10.2. Excedido o limite de 10% (dez por cento), a CONTRATANTE poderá rescindir

unilateralmente o Contrato e suspender a Contratada de seu cadastro de fornecedores, sem

prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia das providências legais cabíveis.

10.3. Poderá ainda ser aplicada a Contratada às demais sanções previstas nos artigos 86 e 87

da Lei Federal ns 8.666/1993 e suas alterações.

10.4. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta do Município de

Alumínio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 79 da Lei Federal n9

10.520/2002.

10.5. A sanção de que trata o item 11.4. poderá ser aplicada juntamente com as multas

previstas na Lei Federal 8.666/1993.

10.6. Na aplicação das penalidades deverá ser garantido o exercício do contraditório e da

ampla defesa.
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10.7. As sanções aplicadas deverão ser registradas no C.R.C. da PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALUMÍNIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO

CONTRATANTE

11.1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

11.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato o descumprimento das cláusulas

contratuais, seu cumprimento irregular e ainda aqueles previstos no artigo 78 da Lei Federal ns

8.666/1993 (e posteriores alterações).

11.3. A rescisão deste Contrato poderá se dar
por:

11.3.1. Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e

XVII do artigo 78 da Lei Federal n9 8.666/1993 (e posteriores alterações);

11.3.2. De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

11.3.3. Por decisão judicial, nos termos da legislação
vigente.

11.4. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE acarretará as conseqüências previstas no

artigo 80 da referida Lei, sem prejuízo das demais sanções constantes da legislação, do edital e

deste Contrato.

11.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, nos casos de

rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal ns 8.666/1993 (e posteriores

alterações).
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- GARANTIA DO SERVIÇO

12.1 A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentos defeituosos
e assistência técnica;

12.2AContratada será responsável pela garantia do produto ofertadode acordo comas normas
exigidas (incluindo troca deequipamentos defeituosos e assistência técnica).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As partes consideram parte integrante deste Contrato, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOSPARA REGISTRO DE PREÇOS N2 44/2017 e a proposta apresentada

pela CONTRATADA.

13.2. No casode eventuais omissões aplicam-se a este Contrato as disposições contidas na Lei

Federai ns 10.520/2002, na Lei Federal ns 8.666/1993 (com as posteriores alterações), bem

como, as demais normas reguiamentares aplicáveisa espécie.

CLÁUSULA 14 - DO FORO

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste
contrato.

Epor estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor
e forma, para valer como bom para todos osfins e efeitos legais e napresença de 02(duas)
testemunhas.

/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, OWe fevetóiro de 2018

Prefeito

Testemunhas: Gere"

RG
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NICA BRASIÇS.A

Contratad


