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CONTRATO N° 19.12.01/2017-01

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICiPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO E GESTAO, COM A
EMPRESA VEX TELECOM SERVICOS DE
TELECOMUNICACAO LTOA - ME, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Municipio de Jaguaribe/CE, pessoa juridica de direito publico interno, atraves da Secretaria
de Planejamento e Gestao, com sede Pc. Senador Fernandes Tavera, SIN, Centro,
Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66, neste ato representado(a)
pelo(a) Secretaric de Planejamento e Gestao, o(a) Sr.(a) Valnei Peixoto Silva, nomeado par
meio de instrumento de mandate, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado,
a empresa VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME, com endereco
na Rua Arina de Lima Tavera, 474, America Bezerra, Jaguaribe - CE, inscrita no CNPJ sob on°
07.943.415/0001-48, representada par Dario de Sousa Rodrigues, portador(a) CPF n°
059.927.553-73, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregao Presencial n° 19.12.01/2017, Processo n° 19.12.01/2017, em conformidade
com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes
posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes
as suas normas e as clausulas e condlcoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de ucitacao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com a Lei
Federal N° 8.666/93 e suas alteracees posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002,
devidamente homologado pelo(a) Secretario de Planejamento e Gestao do Municfpio de
Jaguaribe - CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tern par objeto a Contratacao de empresa para fornecimento de link
dedicado de internet via fibra 6ptica (100 Megabits), com suporte tecnico, para atender as
necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE,
conforme especificacao contida no Anexo I, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato
o valor global de R$ 3.300,00 (tres mil e trezentos reais), conforme planilha.
ITEM
1

ESPECIFICA<;AO

UND QTD
MES

Contratacao de empresa para fornecimento de link
Mes
dedicado de internet via radio com sucorte tecnico.

11

VR
MB

QUANT
MB

15,00

20

VR
MES

VR
TOTAL

300,00 3.300,00

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar aota) CONTRATADO(A) todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigayoes decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
4.3- Comunicar aota) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a, ,
execucao do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
~
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4.4- Providenciar os pagamentos aota) CONTRATADO(A) a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condlcoes e prazos estabelecidos
nesta Preqao Presencial, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
5.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obriqacoes assumidas, todas as condicoes de habuitacao e quallficacao exigidas na Lei de
l.icltacoes;
5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos
fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos
services:
5.4- Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos services. prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
5.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
aoia) CONTRATADO(a) nao devera, mesmo ap6s o terrnino do Contrato, sem consentimento
previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes
especificadas no paraqrato anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;
5.6- Providenciar a imediata correcao das deflcienclas e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
5.7-Arcar com eventuais prejufzos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados par
ineflciencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na
execucao do objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
5.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos
services contratados, inclusive, as contribuicoes previdenciarias, fiscais e parafiscais, FGTS,
PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exclufda qualquer
solidariedade da respectiva secretaria par eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais
uma vez que a inadimplencla do(a) CONTRATADO(A), com referencia as suas obriqacoes, nae
se transfere a respectiva secretaria;
5.9 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e prevldenciarios relacionados com o objeto do
Contrato;
5.10- Respeitar as normas de sequranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao
das Leis do Trabalho e leqislacao pertinente.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO
6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia a partir de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 2018,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a
Secretaria de Planejamento e Gestao, ate o 10° (decirno) dia util do mes subsequente a
reaiizacao dos services, para fins de conferencia e atestacao da execucao dos mesmos.
4.2. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no perfodo de cada mes civil, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes;
4.3- Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria de Planejamento e Gestao, o
pagamento sera efetuado ate o 30° (triqesimo) dia ap6s o protocolo da fatura pela
CONTRATADO(A}.
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
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8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro Municipal, sob a dotacao orcamentaria n° 0401.04.129.0002.2.010,
elemento de
despesa 33.90.39.00.
CLAUSULA NONA- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1- Os precos somente poderao ser reajustados ap6s o periodo de 12 (doze) meses, a con tar
da data da apresentacao das propostas, com base na variacao percentual acumulada no
periodo sob analise, do IGP-M (lndice Geral de Precos do Mercado), ou outro equivalente caso
este venha a ser extinto ou substitufdo;
CLAUSULA Dl:CIMA - DAS ALTERACQES CONTRA TUAIS
10.1-A CONTRA TADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos
ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § f~. art. 65, da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA Dl:CIMAPRIMEIRA - DAS SANCQES
11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Adrninistracao podera aplicar aota) Contratado(a), as seguintes sancoes:

a) Advertencia.

b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do(a) licitante
vencedor(a) em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
da notiflcacao feita pela CONTRAT ANTE;
b.2) 0,3% (tres decirnos por cento) por dia de atraso na execucao dos services, ate o limite de
30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e
rescisao do pacto, a criterio da Secretaria de Planejamento e Gestao, em caso de atraso dos
services superior a 30 (trinta) dias;
b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula sera descontada
"ex-officio" do(a)
CONTRAT ADO(A), mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu
favor que mantenha junto
Secretaria de Planejamento e Gestao do municipio de Jaguaribe,
independente de notficacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que a CONTRAT ANTE promova sua
reabilitacao.

a

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1- O Contrato firmado em decorrencia da presente licitacao podera ser rescindido de
conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nQ 8.666/93;
12.2- Na hip6tese de ocorrer a resclsao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nQ
8.666/93, aora) CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a
IV, paraqrafos 1Q a 4Q, da Lei de l.icitacoes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde
manitestacao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obriqacao da Contratada de manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obriqacoes por ela assumidas, todas as condtcoes de habilitacao
e qualificacao exigidas na licitacao.
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CLAUSULADECIMA QUARTA- DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe/CE, para conhecimento das questoes
relacionadas com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus
jurldicos e legais efeitos.
Jaguaribe-CE, 22 de janeiro de 2018.
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Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE

Dario de Sousa Rodriges
VEX TELECOM SERVICOS DE
TELECOMUNI
AO LTOA - ME
CO
ADA

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092- CNPJ: 07.443.708/0001-66

