Prefeitura Municipal
de SItio Novo- MA

COFITRATO N.O. 004/2016

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 756/2015
PREGAO PRESENCIAL NO 044/2015

PREAMBULO

Pelo , presente instrurnento as partes, de urn ]ado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, corn sede Avenida Jose Sarney s/n
centro Sitio Novo, Estado do Maranhao - MA, inscrita no CNPJ sob n
CONTRA TANTE,
denominada
05 63
1 03 1/0001-64,
doravante
represelitada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr Joao Carvaiho dos
Reis, brasileiro, Casado, portador do RG n. 1 229433420027 SSP - MA,
residents a Rua 19 Dezembro, Bairro Centro no
4-r60
CRE n. 1 ,16&
442,72,
454, neEta cidade de Sitio Novo - MA, e de outro lado a Empresa
JUPITER TELEC0MuNICAc6Es E INFORMATICA LTDA, estabelecida
a Rua Odinea Martins Viana n° 15, Lote 15,Quadra 40-B - Conjunto
Planalto II, ern brnperatriz, Estado do Maranhao, inscrita no CNPJ/MF sob
n. ° 01.625.636/0001-91 e bnscriçäo Estadual ri. 0 121544346, doravante
denorninada CQNfl?A4TADA, represeritadanesteato pelo procurador o
Sr. Allan Noleto MI&jórtadbr i d&i ROm n 0 Ud0d669267961 e CPF/MF
n.° 670.701.753-53, residente e domiciliado na Rua Manoel Euzebio no
15-A, Quadrat 057, Nova Açailândia, na cidade de Açaibândia - Ma,
lormalizam entre si o presente ajuste, que visa a Objetivando a
CONTRA TA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAPA EXECUçAO
DOS SEP VIOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INTERNET
PAPA 0 MUNIC1PIO DE SITIO NOVO/MA, descrita na cbáusula primeira
deste Pregão Presencial em epigrafe, em razão do, PREGAO
PRESENCIAL n.° 04412015, ja homobogado 9._,adjudicado, e na
conformidade das cláusulas e condiçOes seguint
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CL.AUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E REGIME DE ExEcucAo

1.1 - A CONTRATADA, par força do presente ajuste, so obriga a prestar,
CONTRATANTE, as seguintes serviços:

DEscRlcAo DOS SERVIOS

QIJNT.

Serviços de telecomunicacOes pare
fornecirnento de link dedicado a
Internet corn alta disponibilidade, corn
a velocidade de circuito a 20 rnpbs,
corn 100% de dispohibilidade,
inclusive no acesso, englobando,
ainda, o transpore do sipal da
prestadora do servico ate as
instalaçOes da central àtravés de
cabos, moderns, fibras Opticas e
roteadores que se fizereth
necessãrios a prestação do serviçds.

PERIODO

VALOR
UNITARIO

a

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

R$ 10.000,00

R$ 110.000,00

-

20
R$ 11 MESES

R$ 500,00

VALOR GLOBAL
de R$ 110.UUU.00 (Cento e aez mu reais)

{_110.000,00
-

CLAUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE FORNECIMENTO

2.1 0 Fornecimento do Sistema de Internet destinados ao Municiplo de Sitio Novo
- MA, objeto do ANEXO I, somente serão prestados, obedecendo as riecessidades
da Contratante, apOs a prévia, autorizaçäo requisitOria, por escrito e corn oautorizo
da Secretaria requisitante, realizada após o recebirnento da Nota de Empenho pela
adjudicatâria, sendo a prazo de entrega de ate 05 (cinco) dias corridos a contar
da data da solicitação.
2.1.1.0 prazo de vigência do Pregao Presencial em epigrafe para prestaçäo
dos serviços destinados a Prefeitura Municipal de SItio Nova - MA, será de
11 (onze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
2.2. A prestação de serviços deste objeto serão recebidos nas diversas
secretarias do Municipio, das 08:30 as 17:00 horas, pelo responsável do Setor, o
qual vistoriará as produtos, verificando-se Os mesmos atendem a todas condiçOes
especificadas neste Edi.'
2
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2.21. A data do validade no ato do serviço podera ser superior a 11(onze)
moses;
2.3. Constatada qualquer irregularidade na entrega dos serviços, a empresa
vencedora da Licitaçao, obrigar-se-á a trocá-Ios irnediatamente, sob pena de
sujeitar-se a aplicaçao das multas ou rescisao do Pregao Presencial em epigrafe nos
termos legais.
2.4. A Prefeitura rejeitarâ, no todo ou em parte os serviços quo estiver em desacordo
com o Editat.
2.5. A Empresa vencedora so compromete a prestar os serviços corn prioridade do
atendimento tendo em vista o interesse pUblico.
2.6. Os serviços que serâo entregues pelas licitantes vencedoras deverao ser
idênticos as especificaçOes contidas no Edital. Caso algum serviço nao corresponda
as especificaçOes exigidas, serã devolvido e poderá ser admitida uma substituiçäo,
desde que o prazo do eritrega da solicitaçao feita pela Contratante não so tenha
esgotado e a empresa possa fornecer, frise-se, dentro do restanté do prazo. Nesta
hipôtese de substituiçao, caso seja realizada dentro do prazo do entrega inicial ainda
nao esgotado, näo serâ apticada a penalidade; se realizada apOs fin -do aquele prazo,
o serviço poderá ser aceito eritretanto, será apurada a aplicaçao das multas
cabiveis. . - -2.7.0 controle de qualidade será realizado do acordo com a variedade, peso,
embalagern e demais caracterIsticas dos produto e rnercadorias, sendo quo em caso
do näo corresponder as exigências rnencionadas, o servigo será refeito, ficando a
empresa prestadora sujeita a substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas independentemerite da aplicaçao das penalidades.

CLAUSUL.A TERCEIRA
DAS CONDIçOES DE suBsTITuIcAo DOS PRODUTOS
3.1 - Constatadas irregutaridades no objeto contratual, na forma na clausula anterior,
a CONTRATANTE poderá:
a) so disser respeito a especiflcaçao, rejeição por qualquer urn dos motivos
etencados na clausuta anterior, rejeitá-to no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contrataçao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
al) na hipôtese do substituiçao, a Contratada deverá faze-la em conformidade com
a indicaçao da Contratante, no prazo rnáximo do 02 (dois) dias üteis, contados da
notificaçao por escrito, mantido o preço inicialrnente contrata
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b) so disser respeito a diferença do quantidade, determinar sua complementaçao
ou rescindir a contrataçãa, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
b.1) na hipótese do complemontaçao, a Contratada deverá faze-la em conformidade
cam a indicaçao do Contratanto, no prazo máximo do 02 (dais) dias Uteis, contados
da notificaçao par escrito, mantido a preço inicialmento contratado.
CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO PREGAO PRESENCIAL EM EPIGRAFE

4.1 - Importa a presento Pregao Presencial em epigrafe no valor global estimado do
R$ 110.000,00 (Cento edez mil reais), decorrente dos seguintes preços unitãrios,
expressos em moeda corrente, para os serviços, validos para a data de
encerramento da Iicitaçao
CLAUSULA QUINTA
DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE

5.1 - 0 pagamento será roalizado no prazo de ate 30 (trinta) dias corridos,
contados da data do entrega efetiva: de cada parcel a emenhada, não sendo
admitida proposta èom 56ifdic'o de Øagamento di onto.
5.2 - A Prefeitura näo efetuará pagamonto através do cobrança bancária; as
pagamentos seräo efetuados nas modalidades "ordem do pagamento bancário",
"corroios" ou 'duplicata em carteira".
5.3 - A CONTRATADA indica, para efeito de pagamentos, os seguintes dados:
a) Agência N°: 0554-1
b) Conta Corrente N°: 10456-6
c) Banco: BANCO DO BRASIL (001)
5.4 - Em eventuais atrasos no pagamonto, quando par culpa exclusiva da Prefeitura,
o valor devido será atualizado, da data do vencimonta a do ofetivo pagarnento, pela
variaçAo porcentual do IPCA Esp. IBGE - Indice de Preços ao Consumidor Ampla
Especial - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou outro Indice que venha
substitui-lo, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mOs.
5.5 - Par se tratar de fornecimento parcelado e para atendimento do oxigéncias
legais, o vencedor da Iicitaçaa, se obriga, a cada rocebirnenta de valor, farnecer ao
Departamento do Orçamento, Finanças e Contabilidade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, original ou cópia autonticada por cartOri9._competente, das provas de regularidade corn a Seguridade Social (CND) e
4
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Fundo do Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Certidao Negativa do Débitos
Trabalhistas CNDT, atualizadas;
5.5.1 - a ausência desses documentos, atualizados, implicará na suspensao dos
pagamentos decorrentes do fornecimento, ate que seja restaurada a situaçao do
normalidade existente na data de encerramento do certame.
5.5.2 - na ocorréncia do bloqueio, e conseqUente atraso no(s) pagamento(s), não
haveré quaisquer atualizaçOes do valor devido, e no caso do bloqueio no
fornecimento incorrerO a contratada nas sançOes cabiveis.
5.6 - Não haverã reajuste no periodo dos 05 (cinco) meses deste contrato
5.7. Em havendo inter esse da Contratante em optar pela prorrogaçao do Pregao
Presencial em epigrafe, os preços serão reajustados pelo indice IPCA, ou outro
Indice quo a Governo Federal ou a Administraçao Municipal venha a adotar para a
Pregao Presencial em epigrafe da espécie. So o més da assinatura do aditamento
contratual nao houver sido publicado o Indice referido e sua variaçao, serã usada a
variação dos imédiatarnente 05 (cinco) meses anteriores.

DA MAN
6.1 - A manutençao do equilibrio econOmico-financeiro inicial do Pregao
Presencial em epIgrafe, poderá ser solicitada pelas. partes, na hipOtese de
sobrevirem fatos imprevisIveis, ou previsiveis porérn do conseqUOncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em
caso de força major, caso.tqrMtp, ou fatpdo ;pçInpjpe ,.cppfigurando aba econômica
extraordinária e extra-contStÜáL ficàridd a bgb .dar ihtäisáda a apresentaçao de
todo tipo de prova da ocorréncia, sem o quo o pedido nao serä aceito.
6.2 - Caso o pagamento da parcela näo seja efetuado no vencimento pela falta
do documento que devoria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o
bloquoio da prestadora dos serviços, esta incorrerá na penalidade prevista no item
10.3.1, 10.3.3 e 10.3.4 da Clãusula X, o nao sorá paga a atualizaçao do valor a que
so rofere o item 5.4 da Cláusula V, ambos deste odital.
6.3 - Para quo os preços estojam sompre atualizados, e visando todo
processamento necessário, a futura CONTRATADA so obriga em fornocer, a cada
ocorréncia de maioracão ou reduçäo, cOpia do documento correspondente a ser
utilizado no roabinhamento dos preços. Portanto, e do responsabilidade exciusiva
da CONTRATADA, o fornecimento dos documentos comprobatórios dessas
ocorrénci2r
5
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6.3.1 - Os preços atualizados somente poderao ser praticadoraOra
i assinatura do termo aditivo e mod ificativo pelas partes.

F

6.3.2 - Os serviços deverao ser prestados pelo preço efetivamente
pactuado. No caso de a contratada solicitar o equilibrio economico-tinanceiro do
Pregao Presencial em epigrafe sobre os serviços jä prestados, o mesmo não será
concedido, sendo que o termo aditivo somente terá efeitos ex nunc, nao retroagindo,
em nenhuma hipotese, o novo preço as parcelas já recebidas.
6.3.3 - 0 bloqueio no fornecimento por esta razao sujeitará a contratada
As sançOes contratuais e editalicias.
6.4 - A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que
permitirao variaçâo dos preços contratados vigerá para todo o periodo do Pregao
Presencial em epIgrafe, mesmo para perlodos que possam não haver fornecimento
dos produtos.
CLAUSULA SETIMA

-

DO PRAZO CONTRATUAL
7.1. 0 prazo de vigéncia do Pregao Presencial em epigrafe serã de 11(onze)
meses, contados a partir da data da sua assinatura.
7.2. 0 prazo indicado no Item 7.1. podera ser éstendido com as condiçoes
estabelecidas no Artigo 57, da Lei Federal n°. 8.666/93 e correspondente atualização
através das Leis fl. 0 . 8.883/94 e 9.648/98.
7.3. A contratada flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais

Os

acréscimos ou supressoes que se Jizerernnecessário.a, ate o limite de 25% (vinte e
C1flCO

por cento) do valor inicial atualizado do Pregao Presencial em epigrafe,

obedeciclo o disposto no §

10

do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA QITAVA

DA ooTAcAo ORçAMENTARIA
8.1 - As despesas decorrentes do presente Pregão Presencial em epigrafe ocorrerao
por conta das seguintes dotaçOes orçamentärias:
Unidade Orçamentaria: 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestao
04. 122.0052.2013.0000 - Manuteno das Atividades da Secretária Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gest/
6
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3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas.
Unidade Orçamentaria: 25 - Manutençao da Sec. de Desenvolvimento Social
Programaçao: 08.244.0124.2069.0000 - Manutençao das Ativ. da Secretaria Mun. de
Desenvolvimento Social.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros de - Pessoas JurIdicas.
Unidade Orçamentária: 26 - Secretaria de Educaçao
Programaçao: 12.361.0052.2026.0000 - Manutençao da Sec. Mun. Educaçao
Desenvolvimento Humano.
3.3.90.39.00 Outros Terviços de Terceiros de - Tessoas Turidicas.
Unidade Orçamentaria: 26 - Secretaria de Educaçao
Sub unidade: Fundo de Desenvolvimento da educaçao Bãsica - FUNDEB
Manutençao do FUNDEB —40% ensino fundamental; 12.364.0403.2038.0000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros de - Pessoas Juridicas.
Unidade OrçamSntária: 29 - Secretaria de SaUde / Fundo Municipal de SaUde - FMS
Manutençao
Secretaria de SaUde / Fundo Municipal de SaUde;
10.301.0052.2059.0000.
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros de - Pessoas Juridicas. Manutençao do piso deatençao basica - fixo- PAB; 10.301.0052.2082.0000.
3.3.90.39.00 Outroa Ser'iços de Terceiro de - Pessoâs Jutidras.
Unidade Orçamentária: 30 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS; 04.122.0052.2046.0000.
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terôeiros - Pessoas Juridicas.
Vigentes no orçamento da CONTRATANTE para o exercicio de 2016 e as
correspondentes para os e erbiQs tUtUrØs mcaso cdprorrogaçao contratual, as
despesas decorrentes para o prôximo exercEcio correrao por conta da dotaçao
orçamentaria, prevista na lei de orçarnento, bern como no que for necessário para
suportar este Pregao Presencial em epigrafe, advindo do orçamento do exercicio de
2016, e no que couber art. 7 0 §20 item Ill ou conforme prevista no artigo 65 §8° da
Lei 8.666/93 e posteriores alteraçOes.
8.2 - 0 valor global referido na cláusula quarta deste instrumento, onerou a dotaçao
acima atraves das Notas de Empenhos n.° .......... I... de

II

, que passam a

integrar o presente Pregao Presencial em epigra

O
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CLAUSULA NONA

DAS RESPONSABILIDADES
9.1 - São rosponsabilidades da CONTRATADA:
9.1.1 - o cumprimento dos prazos de realização dos serviços, nas datas,
condiçOes e locais definidos, nas quantidades contratadas, acrescidas se
necessário;
9.1.2 - durante toda vigêricia contratual, ser a responsável pela qualidade dos
serviços prestados;
9.1.3 - a fiel cumprirnento de todas as clausulas e condiçOes estabelecidas no
presente termo.
9.2 - São responsabilidades da CONTRATANTE:
9.2.1 - manter. o equilibrio econômico-financeiro do Pregao -Presencial em
epIgrafe, quando requerido;
9.2.2 - pagar a CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas;
9.2.3 - o fiel cumprimerfto de todas as claUsulas e condiçoes estabelecidas no
presentetermo. CLAUSULA DECIMA
DAS sANçOE5 POR INADIMPLEMENTO

10.1 - Pela inexecuaot6tarou páiai db Preäaàtresencial em epigrafe a
Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sançOes:
10.1.1 - adverténcia;
10.1.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez par cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida;
10.1.3 - suspensão ternporária de participaçao em Iicitaçao e impedimenta
de contratar born a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
10.1.4 - declaração do inidoneidade para licitar ou contratar corn a
Adrninistraçao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçao
ou ate quo seja promovida a reabilitaçao perante a prOpria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarciç,r
8
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Administraçao pelos prejuIzos resultantes e apOs decorriclo o prazo da sançao
aplicada corn base no subitem 10.1.3 desta clausula
10.1.5 — as sançOes previstas acima poderao ser aplicadas
cumulativarnente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo,
nos seguintes prazos:
10.1.5.1 - das sançOes estabelecidas no item 10.1, subitens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3, no prazo de 05 (cinco) dias üteis da intimaçao da CONTRATADA;
10.1.5.2 - da sançao estabelecida no item 10.1, subitem 10.1.4, no
prazo de 10 (dez) Was da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitaçao 02
(dois) anos apôs a aplicaçao da pena;
10.2 - 0 atraso injustificado daentrëga da compra, sern prejuIzo do disposto no
paragrafo prinleiro do artigo 86 da Lei fl. 0 8 .666/93, sujeitará a contratada a multa de
mora, calculada na proporçäo de 1,00% (urn por cento) ao dia; sobre o valor da
obrigaçao não cumprida. 10.3 - Tudo o que for fornecido incorretarnente e, portanfo nao aceito, deverä
ser substituIdo por outro, na especificaçao correta, no prazo previsto no item 3.1
desteterrno de PregaoRmsenoialern - epEgrafe;-. — —
10.3.1 — a näo ocorrência de substituiçao no prazo definido, ensejarã a
aplicaçao das sançOes definidas nesta clausula.
10.4 - As sançoes previstas nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e subitens poderao ser
aplicadas cumulativamente de acordo corn circunstancias do caso concreto.
10.5 - 0 valor da rnulta-serà autornaticarnerite descoritado de pagamento a que
a contratada tenha direito, originário de fornecirnento anterior ou futuro;
10.5.1 — Nao havendo possibilidade dessa forma de cornpensaçao, o valor
da multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na
condiçäo "a vista". Na ocorréncia do näo pagarnento, o valor será cobrado
judicial mente.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. 0 presente Fregao Fresencial 9P1 epigrafe poderá ser rescindido pela
Prefeitura Municipal de Sitio Novo - MYO/
9
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11.1.1. Unilateralmente, sem prévio aviso, independentemente de
interpetaçao judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA
qualquer direito a reclamaçao ou a indenizaçao, nos casos de imperIcia e/ou
negligência e naqueles previstos nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei n. °
8.666/93;
11.1.2. Amigavelmente, conforme previsto no inciso II do artigo 79 da Lei n.°
8 .666/93.

11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da
rescisäo administrativa prevista no art.° 77 da Lei n.° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA vINcuLAcAo
12.1 - Vinculam-se ao presente Pregão Presencial e' epIgrafe,
independentemente de suas transcriçöes parcials ou totals,: o Edital de
Iicitaçao respectió e a pro posta vencedora da CONTRA TADA.
- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

- DOstAsbs

OMISSOS

-

13.1 - Aplicar-se-á a Lei n.° 8.666/93 e a Lei 10.520/02, para o esclarecimento dos
casos por ventura ornissos neste Pregao Presencial em epIgrafe.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

14.1 - Sergi cornpetente o Foro da Comarca de Montes Altos, Estado do Maranhao,
para dirirnir dUvidas oriundas deste Pregao Presencial em epIgrafe, corn renUncia de
qualquer outro, por mais privilegiado seja.
E, par estarem ambas as partes de pleno acordo cam as disposiçOes estabelecidas
neste Pregão Presenciat ern epigrafe, aceitam a cumprirem fielmente as normas
legais e regularnentares, assinando o presente em 03 (trés) vias de igual efeito e
tear, na presença de duas testernunhas, abaixo indicadai
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'2.5Pt1.;AV.

ir

Sitio Novo - MA, 02 de fevereiro de 2016.

URA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
JOA0 CARVALHO DOS REIS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas
1.
2

RG:______
CPF:
2.
RG:______
CRE:
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