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ESTADO DO MARANIIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo - Bom Lugar - MA.
CNPJ: 01.61 1.400/0001-04

COPWOCACÃO

PARA CELEBRACÃO DO CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
ASSIS. SOCIAL convoca a Empresa TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO DE
APARELHOS ELETRÔNICO LTDA, para assinatura do Contfato juntamente com o Secretário

Z=

Municipal de Assis. Social, referente a prestação dos serviços como provedor de intemet banda

larga via rádio de interesse desta secretaria, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nO OO8/2017, datada de 30 de março de 2017.

Cumpre-nos infomar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Pfevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subsctevemo-nos com apreço.

Bom Lugar - MA, 04 de abril de 2017.

Amanda Costa de Andrade

~

Secret4rio Municipal de ASSiS. Social

RECEBI EM4/42017
/
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ESTADO DO MARANIIÃO
pREFEITuRA n4uNlclpAL DE BoM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo - Bom Lugar - MA.
CNPJ: 01.61 1.400/0001-04

coNTRATO ADMn"sTRATlvo
CONTRATO N.0 20170405 - 004
PROCESSO N.O o2o2oi /2oi7

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL
DE

ASSIS,

SOCIAL

E

A

EMPRESA

TELECOM SERVIÇOS E COMERVIO
DE APARELHOS ELETRÔNICO LTDA,
PARA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS
COMO PROVEDOR DE INTERNET
BANDA LARGA VIA RÁDIO.

~

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - PMBL, através da Secretaria Municipal
de Assis. Social, inscrita no CNPJ sob o n.0 01.611.400/0001-04, situada na Rua Manoel Severo,

S/N, órgão da Administração Pública Municipal, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representado pelo Sra. Amanda Costa Andrade, Secretária Municipal de Assis. Social, RG n.O
O29.101.482.005-3 SSP-MA, CPF n.O O41.271.513-90. E do outro lado, a Empresa TELECOM

SERVIçOS E COMERVIO DE APARELHOS ELETRÔNICO LTDA, CNPJ NO.
04.523.184/0001-25, estabelecida na Rua Magamães de Almeida, S/N - CENTRO, Município de
Bacabal Estado Maranhão, dofavante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. José de Ribamar Leal Filho, brasileiro(a), RG NO OOO118513499_6 SSP/MA, CPF NO.

955.312.623-53, RESOLVEM celebfar o presente Contrato para prestação dos serviços como

provedor de intemet banda larga via rádio, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial
n.0 008/2017-CPL/PMBL e do Processo Administrativo n.O O20201/2017, com fimdamento na Lei
Federal n.O 8.666/93 e demais nomas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes

t

cláusulas e condições:

CIAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO

PROVEDOR DE INTERNET BANDA IARGA VIA RÁDIO, destinada a Admiristração
PúbHca deste muricípio, consoante PREGÃO PRESENCIAL NO. 008/2017 - CPL/PMBL,
MENOR PREÇO GLOBAL, confome se acha discriminado no Anexo l, o qual faz parte
integrante e inseparável deste edital.

CLÁUSUIA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS
2.1 - As referências neste instnmento, cláusulas, itens e subitens, cofrespondem 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 foma imediata após o recebimento da Ofdem de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
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Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Administração deste Município.

CLÁUSUIA QUARTA- DOS PREçOS
4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos sefviços, objeto deste
contrato, o valor total de R$ 37.920,00 (Trinta e sete mil novecentos e vinte reais)
4.2 - No preço fixado nesta cláusula, estão incluídos todos os impostos, fretes ou outras despesas
incidentes para execução do objeto licitado.

CIÁUSULA QUINTA- DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
Í`

:;1m-aOapPrreesçeOniaçCã:addaOnnoOÍt:i:ca:/1faS:rráaPdaegvOidaatíeOn:eOOat(e¥déaSipme:a) sdeica:edtaa:raeSd¥iOssdi:: Seo¥:S;
acompanhada das certidões:

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dítida Ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1.751 de O2/10/2014;

b) Fundo de Garantia por Tempo de Seriço (FGTS), demonstfando a situação fegular no
cumprimento dos encafgos sociais instituídos por lei;
c) Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Díüda Ativa aistadual).
d) Certidão Negativa de Débito Fiscais GSS) e Certidão Negativa de Díüda Ativa
Q4unicipal).
e) Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n.O 12.440.
f) O pagamento do objeto deste contrato, será efetuado, mediante crédito em conta corrente

indicada pela CONTRATADA.
5.2 - Nenhum pagamento sefá efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe fof imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gefe direito ao pleito de reajustamento de preços ou corfeção monetária;
5.3 - No valor a ser pago, compreende todos os serviços necessários à plena execução do objeto da
Cláusula tefceira, abrangendo todas as despesas ao mesmo, concementes diretas ou indiretas a
materiais, mão-de-obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e hcença,
custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo a única
remunefação devida ao cumpfimento das obrigações ora assumidas.

CLÁUSUIA SEXTA - DA GARANTIA DE QUALIDADE
6.1 - A CONTRATADA responderá pela gualidade dos serviços executados, que deverá obedecef
rigorosamente às regras contidas no PREGAO;

CIÁUSULA 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;
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7.2 - Se tais modificações ou alterações fepercutirem no preço pactuado na Cláusula Quarta ou no
prazo da execução dos seriços será acordado ajuste apfopriado, que deverá ser formahzado, através
do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Adrinistração, consoante
o Art. 64, da Lei Federal nO. 8.666/93;

7.2.1 - As modificações que implicarem em aumento do pfeço pactuado na Cláusula Quarta,
não excederão a 250/o (vinte e cinco por cento) do re£erido preço;

CIÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO
8.1 - A CONTRATADA não podefá subconttatar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o

^

presente contrato.
CLÁUSUIA NONA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
Sem pfejuízo de outras sanções previstas no EDITAL, a empresa vencedora ficará sujeita às
seguintes deliberações pelo inadimplemento:
9.1 - Ressalvados os casos de fofça maior, ou fortuito, devidamente comprovados, estará sujeita a
CONTRATADA além das sanções pfevistas na Lei Fedefal nO. 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 seriços pela CONTRATADA, implicafá em
multa mofatória, não compensatória de O,160/o (dezesseis décimos por cento) pof dia de atraso,
sobre o valor total da Fatura, até o limite de 10 (dez) dias, independentemente das sanções legais,
que possam ser aplicadas, de acordo com os Arigos 86, 87 e 88, da Lei Federal nO. 8.666/93 e suas

alterações, salvo se o prazo £or 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
SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, serão tomados sem e£eito;
9.3 - A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixaf de ser
cumprida;
9.4 - As multas estabelecidas nesta cláusula serão considefadas 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, cobfadas judicialmente,
servindo pafa tanto o presente instnmento como título executivo extrajudicial;

9.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL poderá,
além da aphcação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e
suspensão temporária de participação em hcitações, além do impedimento do contrato;
9.6 - O valor da multa, será descontado de qualquef fatura ou crédito existente em favor da

CONTRATADA, perante a SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, nenhum pagamento será
feahzado à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de pagar ou relevada multa.

CLÁUSUIA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA.
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10.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA é responsável exclusiva pela
execução do objeto constante da Cláusula Primeira combinada com a Tefceira, fespondendo
diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causatem, pof dolo ou culpa a

SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, ou a terceifos;
10.2 - Os danos e prejuízos serão ressafcidos a CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas da notificação administfativa à CONTRATADA, sob pena de
multa;
10.3 - De acofdo 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 foma regular na mesma quantidade e quahdade contratada;
10.4 - Prestar os ser\riços mencionado na C1áusula Primeira, objeto deste contrato, em conformidade
com as nomas, recomendações expedidas pela CONTRATANTE e especificações constantes de
sua proposta, que fafá parte integrante deste instnimento;

10.5 - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto hcitado de acofdo com as especificações

constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL do PREGÃO
PRESENCIAL NO. 008/2017 - CPL/PMBL;
10.6 - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
10.6.1 - Exigir que a CONTRATADA, execute os ser\riços em estrita obediência ao pfevisto no
edital;

10.6.2 - Aplicar as penalidades à CONTRATADA pela inobservância das disposições contidas
no documento contratual;

10.6.3 - Conferif e atestar a fatura emitida pela CONTRATADA, e após constataf o fiel
cumprimento da execução dos serviços, providenciar o competente pagamento;

10.6.4 - Comunicar à CONTRATADA, todo e qualquer problema teferente 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;

CLÁUSUIA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - O contrato poderá ser rescindido unilatefalmente pela CONTRATANTE, independente de
qualquer aviso, ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos sefriintes casos:

11.1.1 - Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato.
11.1.2 - Falência ou fecuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial.

Z---/L
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11.1.3 - Subcontratação, cessão ou tfansferência, total ou parcial, do presente contrato.

11.1.4 - Quando as multas aphcadas atinãrem 200/o (vinte por cento) do valor estimado do contrato
devidamente ajustado;

11.2 - Ocofrendo rescisão do contfato por inadimplência da CONTRATADA, fica assegurada a
CONTRATANTE o direito de imitir-se hminamente 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 temos previstos nesta cláusula, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o saldo por`mtura existente pelos serviços já executados, deduzida as multas e

n

::;Poe:aâSncdi::;a:rreenctee;iddaas;riadlmPlênCia, Ou a CONTRATADA restitimá à CONTRATANTE às
11.2.2 - A inexecução total ou parcial do presente contfato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou fegulamento.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS
12.1 - O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobfe o objeto deste
contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que após a assinatura deste contfato, venham a ser
criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente
reflitam no preço contratual, implicaram na sua revisão para mais ou para menos, confoime o caso;

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 contfato;

®

12.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE, das
importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da dírinuição dos
encargos tributários relativas ao objeto do pfesente contrato, proveniente da altetação de lerislação
pertinente;

12.4 - Na hipótese de a CONTRATANTE irir a sef autuada, notificada ou intimada, em virtude do
não pagamento pela CONTRATADA, à época pfópria, de quaisquer encafgos 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 fomulada;
12.4.1 - As importâncias retidas, na foma deste item, serão devolvidas sem correção.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO CASO FORTUITO OU DE FORçA MAIOR
13.1 - Quaisquef atfasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou inftações às disposições
deste contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de
responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fórtuito ou de força maior, desde que
atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato;
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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 decajr
do direito de invocar o disposto no item 13.1;

CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta de dotação ofçamentária da
CONTRATANTE, obedecendo as seguintes classificações:

08.08.02 - 08.244.0032.2.070 - Manut. e Func. Do Fundo de Assist. Social - 3.3.90.39.00 Outros Ser`riços de Terceiros - PessoaJurídica.

n

cLÁusuLA DÉcIMA QuINTA- DAs DlsposlçÕEs GERAls
15.1 - Todas as comunicações ou notificações felativas 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
considetados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a
execução do mesmo;
15.3 - A CONTRATADA declafa, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em
nenhuma cifcunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabihdade
pela execução incorreta do objeto;

/
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15.4 - A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste contrato ou na LeSslação em geral, não importará em renovação ou tenúncia
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 - Aphca-se ao presente contrato, o estipulado nas Leis Fedefais nO. 8.666/93, para sua
execução;

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

CIÁUSUIA DÉCIMA SEXTA- DO FORO
16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Bacabal - MA, com lenúncia
expressa a qualquer outfo, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decofrentes deste
contrato e de sua execução.
E por estarem justos e contratados, as paftes assinam o presente contrato em O2 (duas) vias de igual
teor e foma pafa um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
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Bom lugar - MA, 05 de Abril de 2017.

EMPRESA CONTRATADA:

É.1e,Íií=á=..i.eáiíriÍ+Z
Telecom Serútof e Comerio De AparelboS Eletrónico
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