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Contrato Administrativo n" 2801002/2019

Processo Administrativo n° 1701001/2019

Dispensa de Licitação n" 003/2019

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA E A
EMPRESA CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
SINAL DE INTERNET DURANTE O ANO DE 2019.

De um lado, a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o n® 10.439.008/0001-02, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, n° 120 - Centro, por seu Presidente, a Sra. Thuany Costa de Sà Gomes, brasileira,
casada, residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no CPF sob o n® 038.921.083-82, adiante
denominado CONTRATANTE; e de outro lado, como CONTRATADA a empresa CONNECT
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, com sede e endereço na Av.
Presidente Medice, 2425, Centro, São João dos Patos-MA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.812.148/0001-32, neste ato representada pelo Senhor, Waldei Correia da Silva portador do
CPF n° 966.918.913-68, pelo que contratam, tendo entre si ajustada a presente contratação
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fomecimento de
sinal de Internet durante o ano de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO e VALOR DO SERVIÇO
CONTRATADO

2.1 - Pela prestação dos serviços contratados a Contratante pagará á Contratada o valor mensal
de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

2.2 - Os pagamentos serão realizados até o quinto dia útil do mês posterior à prestação dos
serviços e após a apresentação de nota fiscal/fatura pela Contratada.

2.3 - O reajuste dos valores pagos pela prestação de serviços será efetuado de acordo com a
Lei n. 8.666/93.

2.4 - Caso ocorram problemas técnicos que impossibilitem a prestação dos serviços
contratados, a Contratante fica isenta de efetuar qualquer pagamento à Contratada até que seja
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sanado o suposto vício ou irregularidade ou, se for o caso, poderá proceder o desconto
proporcionai ao período que o serviço estiver índisponivel/irregular/suspenso,

2.5 - No preço contratado estão inciuídos todos os tributos e demais encargos decorrentes da
execução do objeto do presente contrato (fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais,
trabalhistas, leis sociais, previdenciàrias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos
incidentes diretos ou indiretos), não se responsabilizando a Contratante por qualquer despesa
que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

2.6 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Contratante, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

2.7 - A atualização financeira é devida desde a data limite fixada neste contrato para o devido
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento, com a incidência de 1% (um por
cento) de juros moratórios ao mês,

2.8 - Considerando-se que no período de vigência do contratado, que é de 11 onze (cláusula
quarta), tem-se que o valor estimado do contrato è de R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Os recursos financeiros, destinados ao pagamento dos serviços objeto deste contrato, são
originários do orçamento da Câmara Municipal, conforme a seguir descrito;

ORGÃO:01 Poder Legislativo
UNIDADE GESTORA: 0101 Câmara Municipal
PROJETO/ATIVIDADE: 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3,3,90,39.00 Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
0100000000-Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4,1 - O presente contrato terá vigência pelo período de 11 (onze) meses a contar da sua
assinatura.

4.2 - O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma prevista no
art, 57, inciso 11, da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações, a critério da Câmara Municipal, por
até igual período,

4.3 - No intento de prorrogar a vigência contratual, as partes previamente ao encerramento do
prazo vigente, submeterão o instrumento contratual à apreciação e aprovação da autoridade
superior da Administração, bem assim ao responsável pela contratada, conforme exposições
delineadas pelo gestor do contrato, que deverá observar a execução e condições nas
respectivas cláusulas,
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4.4 - Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo ao
contrato, respeitadas as condições estabelecidas na Lei n. 8.666/93.
4.5 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as determinações constantes na
proposta de preços.

4.6 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n, 8.078 de 11/09/90-Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ■ FORMA E INÍCIO DA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E GARANTIA

5.1 - A Contratada executará os serviços de acordo com as cláusulas e condições previstas
neste contrato, bem como, as especificações, normas e condições constantes na proposta de
preços e no Regimento interno da Câmara Municipal de São João dos Patos-MA.

5.2 - A Contratante poderá realizar a supervisão e orientação da execução dos serviços.

5.3 - O início dos serviços contratados deverá ocorrer imediatamente após a assinatura do
presente instrumento.

5.4 - A Contratada se compromete a realizar os serviços ora indicados observando normas de
procedimento interno existente na Câmara Municipal ou normas a serem editadas, relativas à
regulamentação dos serviços e atos a serem executados para o cumprimento do Contrato.

5.5 - Contratada deverá executar os serviços contratados e entregar e utilizar o material
correspondente diretamente na sede da Câmara Municipal, no seguinte endereço: Avenida
Getúlio Vargas, n° 120 - Centro.

5.6 - Os materiais e equipamentos deverão ser novos, respeitando as discriminações contidas
no Processo Administrativo, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), bem como a Lei n. 8.666/93.

5.7 - Os serviços, materiais, equipamentos e seus componentes deverão ter garantia técnica de
acordo com Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), bem como a Lei 8.666/93, sem
quaisquer ônus para a Câmara Municipal de São João dos Patos-MA, contados a partir da data
da entrega dos equipamentos, material ou prestação do serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - São obrigações da CONTRATANTE:

6.1.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhai^us
serviços de acordo com as detenninações do contrato;
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6.1.2 - Exigir o cumprimenlo de todas as obrigações assumidas peia Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.1.3 - Acompanhar e fiscaiizar os serviços por servidor especiaimente designado como fiscai
de contrato, anotando em registro próprio as faihas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis;

6.1.4 - Notificar a Contratada, por escrito e verbalmente, da ocorrência de eventuais
imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços contratados ou equipamentos,
fixando prazo para a sua correção;

6.1.5 - Efetuar o pagamento devido a Contratada, na forma estabelecida neste contrato;

6.1.6 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

6.1.7 - Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo, se for o caso, solicitar a
substituição de qualquer funcionário ou empregado vinculado à Contratada, que apresente
comportamento incompatível com os serviços que constituem o objeto deste instrumento;

6.1.8 - impedir que terceiros, que não seja a empresa contratada, efetuem os serviços
prestados;

6.1.9 - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificados e aceitos pela contratante;

6.1.10 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, bem como exigir a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;

6.1.11 - Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do
fiscai do contrato, cientificando o preposto da contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas;

6.1.12 - Aplicar à contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6.2 - São Obrigações da CONTRATADA:

6,2,1 - Executar fielmente o objeto contratado conforme as suas cláusulas, condições e
demais especificações estipuladas neste contrato, termo de referência e na Dispensa de n,
003/2019.
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6.2.3 - Aceitar a ampliação do objeto contratado nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do
art. 65 da Lei n. 8.666/93, bem como aceitar as reduções de acordo com a conveniência e
oportunidade da administração em relação ao valor total estimado para contratação, sem
direito à eventual indenização.

6.2.4 - Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

6.2.5 - Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas,
assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham
cometer no desempenho de suas funções.

6.2.6 - Fornecer aparelhos e equipamentos novos, de boa qualidade e em pleno
funcionamento conforme Proposta de Preços;

6.2.7 - Substituir todos os aparelhos por modelos mais atualizados, em caso de prorrogação
do contrato, observando as especificações técnicas contidas na proposta, devendo os
aparelhos substituídos serem devolvidos a contratada.

6.2.8 - Prestar os serviços de gestão do plano contratado e garantir os serviços de
Portabilidade.

6.2.9 - Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.

6.2.10 - Comprovar a qualquer momento, os pagamentos dos tributos que incidem sobre a
execução dos serviços prestados.

6.2.11 - Arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que
venham a decorrer da prestação dos serviços, inclusive quanto a eventual criação de novos
encargos;

6.2.12 - A prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

6.2.13 - Manter as condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório,
permanecendo adimplentes até o final do contrato. Em não cumprimento, será notificado para
que regularize em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão.

6.2.14 - A não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato,
sem prévia e expressa anuência e autorização da Contratante.

6.2.15 - Atender todas as solicitações e notificações da Contratante, no prazo máximo de 48
horas. .
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6.2.16 - Dar validade e garantia Integral dos serviços, materiais e equipamentos de acordo
com o especificado neste contrato.

6.2.17 - Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal do contrato.

6.2.18 - Responder pelos vicios e defeitos dos serviços, materiais e demais equipamentos,
bem como. assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para adimplemento
das obrigações decorrentes da contratação.

6.2.19 - Determinar um preposto da Contratada para fazer, quando solicitado, uma visita na
sede da Contratante, para vistoria dos serviços prestados e equipamentos e contatar
pessoalmente com o fiscal do contrato para tratar de assuntos de interesses da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 - O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço global {art. 6, VIII, "a", Lei n. 8.666/93),

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO

8.1 - A Contratante se reserva no direito de modificar unilateraimente o objeto do presente
contrato para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, ficando a Contratada
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, eventuais acréscimos e supressões no
tocante a quantidade do objeto contratado.

8.2 - A alteração referida no item anterior pode consistir no acréscimo ou diminuição de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65, §1" da Lei n. 8.666/93).

8.3 - Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a
Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial;

8.4 - A exceptio non adimpleticontractus (Inoponibilidade da Exceção do Contrato não
Cumprido) somente poderá ser invocada pela Contratada, com o fim de suspender a execução
contratual, após 90 (noventa) dias de inadimplemento por parte da Contratante, e desde que
ausente justa causa;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO UNILATERAL

9.1 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no art. 77, art. 78, I a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93, sem que caiba à Contratada o
direito a qualquer indenização, ressalvados os casos especificados no art. 79, § 2°, da Lei n,
8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurados nos autos do processo
respectivo, o contraditório e a ampla defesa. .
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9.2 - Nos casos enumerados no art, 78, 1 a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93, a rescisão dar-se-â por
ato unilateral da Contratante, mediante notificação, através de oficio, entregue diretamente ou
por via postal, com prova de recebimento.

CLÁUSUU DÉCIMA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a Contratante poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades a Contratada:

10,1.1 - Advertência:

10.1.2 - No caso de infração continuada (que se repete a cada dia), multa administrativa de
1% (um por cento) do valor do contrato por cada dia de descumprimento de obrigação
assumida no contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);

10.1.3 - Multa Administrativa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela infração
de qualquer cláusula do Contrato;

10.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Contratante, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.1.5 - 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorridos o prazo da
sanção aplicada;

10.2 - Se a Contratada não recolfier o valor da multa que eventualmente lhe tenha sido imposta,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, a mesma será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus. Se a empresa Contratada não possuir mais créditos junto a
Câmara Municipal, o valor da multa que lhe tenha sido imposta no prazo do item anterior será
acrescido de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

10.3 - As multas previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente e não terão
caráter compensatório. O seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

10.4 - Aplicam-se ao presente contrato as disposições contidas nos artigos 86 a 88 da Lei n.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO
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11.1-0 presente contrato também poderá ser alterado por acordo entre as partes contratantes,
nos casos expressos no art. 65, inciso II, da Lei n. 8.666/93, mediante o devido aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Á EXECUÇÃO DO
CONTRATO

12.1 - Os casos omissos do presente instrumento serão dirimidos com aplicação da Lei Federal
n. 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis à espécie, bem como, os principies gerais do
direito público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ■ DA PUBLICAÇÃO EM EXTRATO

13.1 - A Contratante deverá providenciar a publicação do presente contrato na forma de extrato,
conforme determina o art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 e no estabelecido pela Lei
Orgânica Municipal.

CLÁUSUU DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÁO

14.1 - Na execução do presente Contrato é vedado à Câmara Municipal e á Contratada e/ou a
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu;

14.1.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

14.1.2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente
Contrato;

14.1.3 - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14.1.4 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São João dos Patos-MA para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Contrato ou de sua inteipretação, com renúncia expressa a qualquer outro, por
privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02{duas) vias de igual
teor e forma, para um mesmo efeito legal.

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019
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ÓÂMARA MUNICIPAL DE SAO JÓAO DCp PATOS-P

Thuany Costa de Sá Gomes
Presidente da Câmara

CONTRATANTE

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.812.148/0001-32
Waldei Correia da Silva

Representante
CONTRATADA
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Anexo Contrato Administrativo n° 2801002/2019

DESCRIÇÃO

.. Prestação de serviços de fornecimento de sinal de internet
durante o ano de 2019 -10 MB

TOTAL

UNO I QUANT. V. UNIT.

Môs 11 R$191.00

RS 191,00

V. TOTAL

R$ 2.101.00

RS 2.101,00

São João dos Patos-MA, 28 de janeiro de 2019

teíbs-
Thuany Costa de Sá Gomes

Presidente da Câmara

CONTRATANTE

CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS

DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.812.148/0001-32

Waldei Correia da Silva

Representante
CONTRATADA


