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PREFETfUBÀ MT'NICIPÀIJ DE !.íoCEIRO
coMrssÃo PERTaNENTE DE LrcrrÀÇÃo

CONIRÀTO No : 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
MÀTHEUS JÀTOBÀ BRÀNDAO - 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:

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,

CLIIUSULÀ SEGT'NDÀ - DO OB"ETO:
O presente contrato tem por objeto: 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; ê
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 (UM MIL E DUZENTOS
REÀIS ) .

coDrco
iFornec imento de uma re

DI SCRIMIIÀçÀO
de privada interlj.gando
aos órgãos púIicos

: UNÍDÀDE :QUÀISIIDàDE
àl-lÀi l"-- - 1,

P. UNIÍ P. TOTÀÍ.'' í,200, o 0l1 100,00
brefeitura municipâl 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.

fotel:, 1.200,0

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 IPCA-
IBGE 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.
No caso de 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.
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Na ausência dê previsão fêgaL quanto ao indice substituto, as pa!tes elegerão novo lndiceoficial, 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
001 oúTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
TNFORMÀÇÃO E COMUNTCÀÇÃO

4 2088 MÀNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EINÀN
- pEssoA JURÍDÍCÀ 3390.40 OO OO1 SERVrÇOS DE

ÇA 00

CIÁUgULÀ SE"TA - DO PàGÀIIENTO:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do Contratante,
maneira: Para ocorrel no plazo dê trinta dias, contados

mediante plocêsso re
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.

ola con
Lei 8.566l93, estão

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.

CIJiuSvLÀ IIONÀ - 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.

crÁusur.À DÉcDa - DÂ ÀrrERÀÇÂo E REscrsÁo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
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
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poder
resultantes de acordo ceIêbrado êDtre os con

der o Iimite eatabelecido, salvo as suples5õês
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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:
Nos casos de eventuais 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,

cráIrgur.À DÉcrrrÀ errÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorlentes dêste contrato, as paltes elegem o Folo da Comarca de
Itabaiana.

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

presente contlato en 02(duas) vias, o qual vai

8 de Fevereiro de 2027.

TESTEMUNHAS

o/ó.569_ »'í.
I .L99.644-91

PELO CONTRÃTADO
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T..E MIJNICIPALN 34O/,OM (|2.OTO GABINBT Ix) PTEFEITIO OAMO SEC DB ADMINIIIIIÁçÃO
E PIáNBJ MBNo 02.030 sBc DE lDuc^ÇÂo culÍt n^ BltpoRTB E LMBR E Tr.rRrsMo
02.0{0 sEc DE sÀt DB Plít 0.050 sEc DE 

^cÀo 
§oct^L FMÂs 0.060 sBc DB rND coM

@MPI^S B TMNSPORTH] OLO'() SEC DB AOXICT'LTUI]{ MEIO AMBIBII3, PESCA E
PtsCI'IAIIA O2OIO 8B'TTITruADB INITAESTTUTUXA O2.I() SBCTTIAXI^ DE IINANCAS
(pr rEcuRlto§ oBDrNAlto§ 33.9030.m M,ArEu^t DE coNst lío uoàrcIÀ úé o 6!.t do
ardcb to@io d.2021. P XIaS @NTR T NTSS: ffir r,íEiciFl d. LlqáE a CT}f
wrUNLt - r2.ut2t - tÍ,l" q)MEf,CIO DB ARTK}os DBSC^IÍAVBS ITDA - ú 27:lJ5; CT
lr mEiti:Zqll - lZ0:2:l . JOAO B.,{nSTADAnOClAXIBm.O -Rt 3.031,aoi CT}fü0262(121-
12.0221 - PÂ.PEIáXIA ROCIIA gflTA - Rt l t9.t33j7; CTlf O0üi72Ul - l2.mll ' IRÁNCISCÂ
vTvt NB CâMPOS DB AI).ÍB|DA - Rt 3.5Etí7.

IXTNATO DE CO!'TRÀM
OBJSm: Coflrdo d. Eviro. é.íis q.ci.lbdo. ro tu ..rdi. Uciôçõc. ! Coúúo. ü.o
@ú.co,'ú.o Mhi.&io PúHi, Báid c@rt.d. rrb.hr-Ia. n lÍD^MB.roLEGÁL
IEttü[nd. d. tjcibCo f INüXnS,|ID|. DOI^çIO: Xloru tr{Eio. do lá!übi, d. riorÊiíol
LEUUNIqP ! 3/qy:m0 @.(EO SEC DE 

^r»{INLSTMÇÃO 
E Plát[IAlE}Ím 0a. t222mt:ffi

MAm,TBNçÃo DÀs ATTVIDADE§ D^ sEc DB ADM E PLANBIMANBIo OOI RECI,R§OS
otDIN^RIos 3r.90.36.00.001 ourRos sRvlÇos DE TRc.ERos pEsso nslcÀ ucÊ{.
CIA: d otu l do d@biD ftleliD.L 2021. PAIIBS CINIX IANTES: Pr!ftitur Múioip.l d.

.tgl lt @A29Í2021 - l2.A2l - RIC.^RIrO JOMIB DE MENEZBII IUMOR - Rl óE.200.00

I'E CONTTAII)
OBJBM: CONTn.i|ITACÂO DB Bi{PR3SA PARA PRBIIIACÃO DB SERVI@§ DE TEI.ECG

Mc^Ç6Es p^nÁ DIvBsÁs sBq.E xlÁs rÍn vÉs Do FoiNEcrME{rf,r DE LrNK
\-JIc.$, soÍ.uçÀo FRTVAIITmií,INTUNBT BANDATARGA E LOCAÇÃO DE FBRA

oPIC^NECESSÀtrIO8ÀTNT8RCONEXÃODTOIXALPÁi,{Ip.IDm.ErAMTTMCTPIO. EL
CONFOMIIDADE COM AS CODI@EIi B PITPECIFICTÇOEI NEsTT TBüO DE REEFS.ICI^
@DIÇO8S E EsPEcmcAÇOB§ NESTE TR}ío D8 RBFERSNoÀ FÜNDA},tsNIo I,.86ALI
PÉrao PÍllac a'0fiI03/2021. DoTAÇÀO: RlolÍlor Pr{Drid do Muriclpio d. Moreim: LBtr

&M2OO2.OIO OABINBÍI DO PREBII()O' I22 2OO2 2(n3 MANI'TB{CAODÁ§,TITVIDÁDEs
M GABINEÍB DO PRBBTIO M.(EO SBC DB ADMIN. B PIÁNBIAMB{IO U 12,20/,3 M
MANUTE{CâO DAS ÀTIVIDÀ)BS DÀSEC DB ADM B PIáNBIAM (|2O3O SBC DB DUCAÇÃO
cuun RÁ EsoxrE E rá.4r E TrrRrsMo 12 l2l 2fi6 291t MâNuÍançÀo D^ sEc.Dd
c çIo, c-trlTrsPJ,Âm. B TURrs{ m.0a0 sBc DB s uDB Fxs l0 30t 2ú7 zx2 M NUT
D sarrvtD DEs m FUNm MUNICIP^L DB S tDBr0lr2ma2920M NI,rB{ÇÃoDAs
ÀTrvID^DBs D sEcrEr^xIÀDE §AúDE o.0t0 sEc 

^c^o 
soc-t L pM^t 0t 24,t 20oE 20.o

MANUTATMDÂ.DBS DÀ SBC. DB ACAO SOCI^I ()2.()M SBC DB AORIC. MEIO 
^MBIB{TBPE§CÀ E IBCU 20 I22 2()IO 2066 MANUT. ATIV. ADTúDA SBC DB ÀGRIC. B MEIO AMBIENTE

0.0t0 SBCREI^RIA DB INI'R ESTRTTTUIÁ lt 4r2 2000 Zm M^NUTBIC^O AITVID/IDES
ADXINISTN.AITVAS DA SBINTRA O2.I () SBCXBTAXIA DB FINAIrcA§ ÍI4 IZt Ux)' 2OE! MA-
NUTENÇAO DAS AITYIDA.DE§ gA SBC DB IINANçTS 390J9 M OOI OUTROS SBVI@S
DB rAtSRqt - rtsSso^ JUXID|C^ 3r9o.{l) m ml SBVI@S DB TBCNOT,OGIA DA IN.
ForMAç.(o E coMrrMcâçÀo. r,I@,lclÀ .ú o hl do BÀd.io tudo d.2021. P xÍBs
@NTnAI NEa: mià,l rÁúiciFt d. i'tot ilo .: CT lf 00ll/:!021 - 0E.0221 - M,I|IIHEUs
,AroBÀBR ND O-ú l20o,m.

Prrlbltura tunlclpal
do llhrecy

\

ITETETIIXA MI'MCI?AL DE IGAXASY

AYISO DE RI.SULIAIX)
tREGÃo Prus$tcrÀLN' l}0lc7.2021

À Pltf.N'tlÍl Mrnicip.l dô Ig&cy,.ttt{t d. !4 Pt!8ocir!, wm !oÍ Dlio d..i. brrú Éblico Pür
co[rcrmro dor ütat..rdc, o na o& dc [úihrçro c JulsD.do ô rRBoÀo PBESBICI L
}f COm72ü21, @ o sr oDido ScEiEdo d. cÍü . tErp, d.ri!..!ú .t E .oL. Múi.iF4
GEàq ei. sdárir & Mudcbb ê IguÍrÊ+B. Fdo MEiciFl d. Sdd. c Pudo r,frDiciDrl
úâriúà.àsdj.l.C(atí@qr.d6oCodo6iürlS.6dod.drúE ÍUIAITÂAovÉ.ldar
...+Er IUTEIEIIY lr^Nt^s DA§ILVA- Irlt, Cú r PErú úvrld fhü.Id. § I ltjó2,m
(@IITO B DBZOITO MIL B TRTZENTO§ B SBSSET.ITA B DOII RBAIO . AIIIT{}MO C§LO6
ItASILVAoalró?aaa, Côm r PÍt4oÉ ú Eloí Sloà.1ê Rl 57.552,50 (CINQUENIAE SETE MIL
QUINHENIOS B CINQITBIIA B DO§ R!À§ B CINQUE'ITÀ CBNIAVOS)

hÍú, - PB 12 d. ÊvEEiro d. 2021:

GfORGE CARÍ)8 VIüXA II)IE§
PrT.J'l Ordrl

PNAÍAITT'RA MI'NICI'AL DE IGA.f,AqY

avrs{! nE ucrraçlo
ItrEÃo PnEslNcIâL N. oootarü2r

Torrr oúbü6 qE ffi Élirr&rvé. do PtlBD.n§ Onciil.lauiPc d.Ápoio, t di.ú D Rú Pdto Lop..
B'lr &q SN_-caEo - ISt tcy - PB,t 08oohon dodii05 d!l,l !ad.2021' licilt4lo@od.lidrd!
PÍqaoPn @i.L do dlo 6ã10r Fqú, !.rüA$iddo d. Líüii liLdico HoryirhÍ !Ír.t U.ntd..
d. $ód. ib l,írDiíDio: IsF., SAMU c thiüd. Mit! d. Súda raEtd: Pwitu @ 6!o-b
vL*. hrtud krú l,i F.dãrl t' lo.J2lyE . ELidiÍirlÉ . li E d.rrl ú' 1.666/93; Ld
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