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00011/2021-CPL
TERHO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀI.Í À PREEEITURA MUNICIPAL DE
MoGErRo E MÀTHEUS ,tÀToBA BRÂNDAo, pÀxÀ ExEcuÇÃo DE sERvrÇo coNEoRuE
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ ÀBAIXO:

PêIo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefei-Eura Municipal de Mogeiro Av, Presidente .loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n. 08.866.501,/0001-6?, neste âto
representada pelo Prefeito Antônio José Fêrreira, Brasileiro, Casado, Empresario, resj.dente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpE no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmênte CONTRÀTÀNTE, e do outro lado

- RUÀ SANTO ÀNTONIO, 160A - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRÃNDE - PB, CNP.J NO
34.'742.972/0001,-50, doravante simplesmente CONTRATADo, dêcidiram as paltes contratantes assinar
o plesente contrato, o qual ae regerá pefas cláusuLas e condiÇôes seguintes:

MÀTHEUS JÀTOBÀ BRÀNDAO

CLÁUSULÀ PR!!{EIRÀ

-

Dos

EoNDÂI.tENTog:

Este contrato decorre da Iicitaçáo nodalidade Pregão Presencial n' 00003,/2021, procêssada nos
termos da Lei Eederal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidialiamente a Lei Federal no
8.666, de 21 de .Iunho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Munj-cipaI n' 016, dê 10 de Novembro de 2006; e legislaçâo pertinente, consi.deradas as alteraÇóes
posteriores das lefelidas normas,
- DO OB"ETO:
O presente contrato tem por objeto:

CLIIUSULÀ SEGT'NDÀ

CONTRÀTAÇÀO DE EMPRESA PÀ-RÀ PRESTÀÇÃo DE SERVÍÇOS DE
TELECOMUNICAÇÔES PA.BÀ D]VERSAS SECRETARIAS ATRÀVÉS DO EORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO
FIREWALL UTM. INTERNET BANDA LARGA E LOCAÇÃO DE FIBRÀ ÓPTICA NECESSÁRIOS A INTERCONEXÂO DIGITAL
pARÀ ATENDER EsrE MuNrcrpro, EM coNFoMRrDÀDE co!., Às coDrÇôEs E EspEcrFrcÀÇÕEs NEsrE TERMo DE
REEERÊNCIA.

O serviÇo deverá ser executado rigorosamênte de acordo com as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta aplesentada, especificaÇóes técnicas corrêspondentes, processo de
licitaÇão nodalidade Pregão Presencial no 00003/2021 e instruÇões do Cont!atante, documentos
essês que ficam fazendo partes integlantes do plesentê contrato, independêntê dê transcriÇão;
sob o legime de talefa.

ctáusulÂ ÍERcEtRÀ - Do rpR E PREÇog I
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de RS 1.200,00
REÀIS )
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UNÍDÀDE :QUÀISIIDàDE

privada interlj.gando àl-lÀi
brefeitura municipâl aos órgãos púIicos e;
:isntituiÇôes públicas através de fibra óptj.ca com al
Úelocidade total de 150 megas dedicâdo. À empresa:
ideverá clistEibuir 150 MBPS instaLados no prefeituÍâ
inunicipal entre pontos interligêdos a selem
idescritos pelo sof ic_itantê.
iFornec imento

1,

P.

UNIÍ
100,00

fotel:,

P.
''

TOTÀÍ.

í,200,

o 0l

1.200,0 oj

cutusur.A errÀRrA - Do REÀ.rusrÀlíENTo:
Os preÇog contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contlato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mêsma proporção da variaÇão verificada no IPCAIBGE acunulado, tomando-se por base o mês dê apresentaÇão da rêspêctiva ploposta, excfusivamênte
para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade'
Nos rêajustes subsequentes ao plimeiro, o interregno mínimo de um ano se!á contado a partir dos

efêitos financeiros do último reajuste.
atlaso ou não divuLgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pêIa última variação conhecida, Iiquidando a diferênÇa corlespondentê
tão logo sêja divulgado o lndice definitivo, Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmóriâ de
cáIculo rêfelente ao reajustômento de prêÇos do valor rêmanêscente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇõês finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definilivo.
to vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
Caso o lndice e stabelecido para rêaju st
uiçáo, o que vier a ser determinado pela legislaÇão
mais ser utif i z ado, será adotado, em
então em vigor.
No caso de

Na ausência dê previsão fêgaL quanto ao indice substituto, as pa!tes elegerão novo lndice
oficial, para leajustanento do preço do valor remanescente, por tneio de têrmo aditivo,
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento,
cLriusul.À QurrlTÀ

-

DÀ DOTÀçÃo

I

Às despesas corlerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprio§ do Munj.clpio de Mogeiro: LÊr 340/2020 02.010 GABTNETE Do PREFEITo 04 122

2OO2

2OO3 MANUTENCAO DAS ATIVIDÃDES DO GÀBINETE DO PREFEITO O2.O2O SEC DE ADMIN. E PLÀNEJA]!íENTO 04
L22 2OO3 2006 MÀNUTENCAo DÀs ÀTIVIDADES DÀ SEc DE ADM E PLANEJAH O2.O3O sEc DE EDUcÀÇÃo CULTURA
ESPoRTE E LAZER E TURTSMO 1,2 122 2006 2948 MANUTENÇÃo DA SEc. EDUcAÇÃo, cuLT.Esp.ÍÀzER E TURTSM
O2.O4O S8C DE SAUDE EI'íS 10 301 2OO'I 2042 MANUT DAS ÀTIVIDADES DO FUNDO MUNIC]PAL DE SAUDE 10
1'22 0004 2920 MÀNUTENÇÃo DAs ATTVTDADES DA SECRETARTA DE SAúDE 02.050 sEc AcAo socrAr Er,rÀs oB
244 2OO8 2O4O MANUT. ÀTTVIDADES DA SEC. DE ÀCAO SOCIÀL 02.O?O SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA
E PECU 20 722 201.0 2066 i4ANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEÍO AMBIENTE 02.O8O SECRETARIA DE
INERÀESTRUTURÀ 15 452 2OO9 2073 MANUTENCAO ATIVIDÀDES ADMINISTRÀTÍVAS DA SEINERÀ 02.140
SECRETARIA DE FINÀNCÀS 0,1 123 000 4 2088 MÀNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EINÀN ÇA
00
001 oúTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pEssoA JURÍDÍCÀ 3390.40 OO OO1 SERVrÇOS DE
OG I Ap
TNFORMÀÇÃO

E

COMUNTCÀÇÃO

CIÁUgULÀ SE"TA - DO PàGÀIIENTO:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria

do Contratante, mediante plocêsso re
maneira: Para ocorrel no plazo dê trinta dias, contados do pellodo de adünpl
cuiugl,LÀ sÉTDÂ - Do§ PB,Àzos E DÀ vIGÉNcIÀ:
Os prazos máximos de inlcio de etapas de exêcução e de conclusáo do objeto
admitem plorrogaÇão nas condiÇões e hipótêses previstas no Àrt. 5?, S 1., da
abaixo indicados e se!áo considerados da assinatura do Contlato:
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 11 (onze) meses.
A vigência do presente contrato será deterninada: até o final do exerclcio
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos
L 666/93.
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Lei 8.566l93, estão

ola

financeiro d,e 2O2l,
do Art. 57, da Lei

cráDsueÀ orrÀrrÀ - DÀs oBRreAÇõEg Do coNTB,ÀrÀNrE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do sêlviÇo efetivamente

rêalizado, de acordo com âs
respectivas cláusuLas do presente contrâto;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇeo do serviço
contratado;
c - Notificâr o Contratado sobre qualquer irregularidadê êncontrada quanto à qualidade do
serviÇo, exercendo a mais ampla e cohpLeta fiscalizaçáo, o que náo exime o Contratado de suas
rêsponsabiLj.dades contratuais e leqais;
d - Designar rêprêsêntantes com atribuiÇóes de Gestor e Eiscal dêste contrato. nos termos da
norna vigente, especialnente para acompanhar e fiscaliza! a sua execuÇão, respectivanente,
permitida a contrataÇão de telceiros para assistência e subsídio de informaÇões peltinentes a
essas atribuiÇões.
- DÀI, oBRIGÀçõES Do coNTR,ATÀDo:
a - Executar devidamente o sêrviÇo descriEo na Cláusufa correspondente do prêsênte contrato/
dentro dos meLholes parâmetlos de qualidade estabel.ecidos para o r.Lmo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabili zar-sê po! todos os ônus ê obrigaÇões concernent.es à legislaÇâo fiscal, civi1,
tributária e trabalhista. bem cono por todas as dêspesas e conpromissos assumidos, a qualguêr
tltulo, perante seus fornecedores ou tercêiros em razão da êxêcuÇão do objeto contlatado;
c - Manler preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecuçâo do contrato,
quê o rêpresênte integlalmente em todos os seus atos;
d - PermitÍr e facilitar
a fiscalizaÇão do Contratantê devêndo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados i
e - Se!á responsável pelos danos causados diretamente ao ConEratante ou a terceiros, decorrentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acohpanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste insttumênto, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do contratantê,
g - Manter, dulante a vigência do contrato, êm compatibilidadê com as obrigaÇões assrlnidas,
todag as condições de habilitaÇão e qualificação êxigridâs no lespectivo procêsso licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, semprê que solicitado.
CIJiuSvLÀ IIONÀ

crÁusur.À DÉcDa

-

DÂ ÀrrERÀÇÂo

E REscrsÁo:

unilateralmente pelo Contratante
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,
ou por acordo êntre as partês, nos casos previstos no Att. 65 ê será rêscindido, de pleno
direi.to, conforme o disposto nos Arts. 1'7, 18 e ?9, todos da Lei 8'666,/93'
O Contratado fica ob!igado a acêitar, nas mesmas condiÇóês contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeren nos serviÇos, até o rêspectivo limitê fixado no Art. 65, S 1' da Lêi
der o Iimite eatabelecido, salvo as suples5õês
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poder áe
tes.
resultantes de acordo ceIêbrado êDtre os con
CIJ(I'SULÀ DÉCD'IA PRU@IRÀ

-

DO RECEB

Execulado o presente contraEo e obselvadas as condiÇões de adimplemento das obrigaçôes pacEuadas,
os procedimentos e prazos para recêbêr o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Àrts. '13 a'76, da Lei 8.566/93,
CI.Áu9UI.À DÉcD{À SEGUT@À

-

DAs PENÀIu)ÀDES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero v1lgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcj-o ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imultanêamente, qualquer das penalidades cablveis fundameneadag na
Lei 8.666/93 ê na Lei 70.520/02.
cráDsur.À DÉcD'Â TERCETBÀ

-

DÀ coMpENsÀÇÂo FIMNCETRA:

atrasos de pagâmento nos termos deste instrumento, e desde que o Contlatado
não tenha concorrido de al.guma forma para o atraso, será admitida a compensaçáo financeira,
devj.da desde a data linite fixada para o pagamenco até a data corlespondente ao efetj-vo paganento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados con
utiLizaÇão dá sêguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM: êncargos moÍatórios; N - núnero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeti.vo pagamento; vP = va.Lor da palcela a
ser paga; e Í = Índice de compênsaÇão financeira, assim apurado: I = (TX = 100) + 365, sendo fX
= percentual do ÍPCA-IBGE acumulado nos últj.mos doze mêsês ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Govelno Eederal que o substitua, Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venhâ a sêr extinto ou de qualque. forma não possa mais ser ut.ilizado,
será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor,
Nos casos de eventuais

cráIrgur.À DÉcrrrÀ errÀRrÀ

Para dirimir
Itabaiana.

-

Do FoRo:

as questões decorlentes dêste contrato, as paltes elegem o Folo da Comarca

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado
assinado pelas partes e por duas testemunhas,

o

presente contlato en 02(duas) vias, o qual vai
ger-ro PE

TESTEMUNHAS

o/ó.569_

»'í.

I

8 de Fevereiro de 2027.

AN

.L99.644-91
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