iE a=i:* Solonópole
Ed

%

PREFEITURA

“Recent”

DE

A Gente Faz, a Gente Cuida!

TERMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº:

SOLLLO3 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.02.01-PE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, E DO OUTRO A
EMPRESA NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI PARA O
FIM QUE NELE SE DECLARA.
O município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLONÓPOLE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito
público
interno, inscrita no CNPJ sobo N.º 07.733.256/0001-57,
com sede de sua Prefeitura Mu nicipal na Rua Dr. Queiroz
Lima

330, Centro, CEP 63.620-000, Solonópole, Ceará, através do(a)
SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a). LÚCIA CAVALCANTE GONÇALVES, aqui denominado(a
) de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa NET-

X PROVEDOR

DE INTERNET

EIRELI, estabelecida na Rua Prudente de Moraes, nº138,
Térreo e Mezanino, Centro,
Teixeira de Freitas/BA, CEP: 45.985-194, inscrita no CNPJ/M
E sob o n.º 27.796.694/0001-71 neste ato representada

pelo (a) Sr(a). FILIPE SOUSA BRAGANÇA FERREIRA DE ALMEI
DA portador (a) do CPF nº 073.504.706-57, apenas
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO
DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a,

seguir estabelecidas:

035-B482-01736-

=

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Te DA

1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
tombado sob o nº 2021.08.02.01-PE, cujo objeto é a 5
e
ms
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO
O
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET
DEDICADO &
IP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, ems
conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das
Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520,
de 2

e €

RR

17/07/2002.

25
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O presente contrato tem como objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRES
A PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO IP, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ
DO

MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕ
ES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

condições do edital.
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Fornecimento de link de acessoà internet

o1 | dedicado IP de 160 Mb [Mbps — Mega bits | py
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3.2. O valor do presente Contrato não
será objeto de reajaz uste.
ND
- socos,
e
3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de consegiências incalculáveis,
retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe,
configurando área econômica extraordinária e extrac
ontratual, poderá, mediante procedimento administrati
vo onde
reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restab
elecida a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre
Os encargos do contratado e a retribuição da Administra
ção para a justa remuneração do fornecimento, objeti
vando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal
n.º
8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,
após adimplemento da obrigação e encaminhamento da
documentação tratada

no subitem 3.1, observadas as disposições editalícias,
através de crédito na Conta Bancária do

fornecedor ou através de cheque nominal.

3.5. Por ocasião do fornecimento deverá ser apres
entado recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal.
CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA,
DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

E DE SUPORTE

“4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídic
os e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigerá por
12(doze) meses contado a partir da data da sua assinat
ura, admitindo-se, porém, a prorrogação nos termos
do artigo

57, da Lei Federal n.º 8.666/93.
e
4.2. O Link Central deverá ser instalado e configurado
no equipamento fornecido pela Unidade Administrativas
(Servidor de Internet) num prazo de 15 dias (Quinze) dias
podendo ser prorrogado até 30 (Trinta) dias a contar das

data de assinatura do Contrato.

oS
4.3. A Empresa vencedora deverá instalar e testar o ponto
central. A Ativação do mesmo para fins de contrato soment
e?
será efetiva

t

prazo máximo de 04 horas para solução de problemas,
após a:

qo

às 17hs) com

4.5. Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar
no local ou entrar em contato com a Prefeitura para fi
de análise do problema em no máximo 45 (Quarenta e Cinco)
minutos;

5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações
correrão à conta do(a) SECRETARIA DE SAÚDE nas
dotaç

orçamentárias:
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CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 cDFern S cira De Alme
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sdinat uras,com brádI e util iZze O

08hs às 11h30min — Tarde: 13h00min
abertura do chamado técnico;

Ód igo Al

do a partir do momento que a Unidade Administrativa
emitir a Ordem de Ativação do mesmo. E estas
ativação deverá ser executada num prazo máximo de 24
(Vinte e Quatro) horas.
S
4.4. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em
horário de expediente da Unidade Administrativa (Manhã:

E

ÓRGÃO

oE AMET

A

FUNÇÃO/ ps

TDR

FERANE DO

10.122.0003.2.010
sá

ami

FONTE
1211000000

10.301.0012.2.015

1214000000

10.302.0013.2.018

1214000000

10.302.0013.2.019

1214000000

10.303.0014.2.021
10.305.0015.2.022

CLÁUSULA SEXTA - DA O BRIGAÇÃO DAS PARTES

ELEMENTO DE DESPESAS é
5 g

Fé
24002505
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1214000000
1214000000

|

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumpri
r integralmente as disposições do instrumento convoc
atório, da
Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada
e da Lei Federal n.º 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:

Este
Para

é
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6.2.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo;
Som
6.2.2. Responsabilizar-se pela entrega do material/exe
cução dos serviços, ressaltando que todas as despesas
de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas
obrigações serão de responsabilidade da contratada;
6.2.3. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do
prazo estipulado;
6.2.4. O retardamento na entrega do objeto/execução
dos serviços, não justificado considerar-se-á como infraçã
o

contratual;

6.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
6.2.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por
escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados
por escrito;
6.2.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes
da execução do objeto do contrato, compreendidas todas
as
despesas incidentes direta ou indiretamente no custo,
inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impost
os
ou
taxas, custos de deslocamento necessários ao fornec
imento dos bens objeto deste Termo;
6.2.8. Manter durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital
de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do
artigo
55 da Lei

nº. 8.666/93, atualizada.

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. Exercer a fiscalização da execução do contrato;

E

eventualmente, forem solicitados;

9

6.3.3. Efetuar o pagamento conforme convencionado em
clausula contratual.

E
co

peso À
SG

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

s

das demais cominações legais:
7.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
empenhado no caso de:

a) Recusar em assinar o contrato;

b) apresentar documentação falsa exigida para o certam
e;

c) não manter a proposta ou lance;

d) fraudar na execução dos serviços;
e) comportar-se de modo inidôneo;
s
7.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso no início da execução do objeto contra
tua &
solicitado, contad

os do recebimento da Ordem de Serviço

s no endereço constante do cadastro, até o limite de 15%&
(quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço
s, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retard
amento >
na execução da execução dos serviços;
7.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da Ordem de

a 30 (trinta) dias na execução do bem requisitado;
7.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento do servi a

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE,
63.620-000.
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a) advertência;
S
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento)
sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global
máximo
do contrato, conforme o caso;
7.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido
ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento
de Arrecadação Municipal — DAM.
7.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado,
será automaticamente descontado do pagamento a que
o
licitante fizer jus.
7.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
do licitante, o valor devido será cobrado administrati
vamente

ou inscrito como

Dívida Ativa do Município e cobrado mediante

correspondentes.

processo de execução

fiscal, com

os encargos

7.3.3- As partes se submeterão ainda às demais sanções
impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
7.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções
serão aplicadas após regular processo administrativo,
assegurada
a ampla defesa e o contraditório.
7.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegu
rado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos
“Os seguintes prazos de defesa:

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de
multa e advertência;

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção

de impedimento

de

licitar e contratar com o Município de Solonópole
e.
descredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal
de Solonópole pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
2
«O

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

aa

S
4

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrat
o enseja a sua rescisão, independentemente
judicial, com as consegiuências contratuais, as previst
as em lei e no Edital.

de interpelação;

S
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente
contrato ficará rescindido de pleno direito, independente
s
de notific

ação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contra
tada o direito de reclamar indenizações relativas àsº
despesas decorrentes de encargos provenientes da
sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas
cláusulas E
condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
E =
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditame
s previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
Ê S

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Tee
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nem

poderá onerar o objeto do contrato ou restringi

dot alm

responsabilidade por seu pagamento,

regularização e o uso dos serviços pela Administraçã
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“9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda
a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçõess
por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
Ss
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execuç
=
2a
a
ão vinculada ao edital de licitação e àx proposta licitató
ria.
E
8
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer
uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo
58
da Lei
8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilat
eralmente pela Administração ou por acordo das
partes, com &:
devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplência do contratado com referência
2
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere
CONTRATANTE a

de

transcrição,

todas

as

peças

que

formam

S Enad 9
Car às asstn aluras

contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independen
te
licitatório e a proposta adjudicada.

E
o procedimento

Ê

S
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9.6. O contratado, na execução do contrato, sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não pod
o
subcontratar partes do contrato sem a expressa autori
zação da Administração.
É
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte,
os bens fornecidos em desacordo com os termos do
Procesg
Licitatório, da proposta e deste

[
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9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única
responsável perante terceiros pelos atos praticados
por seu
pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamaçõe
s e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Solonópole é o competente para
dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato,
em obediência ao disposto no 8 2º do artigo 55 da Lei 8.666
de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento,
lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos.

Solonópole-CE, 03 de Novembro de 2021.
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LÚCIA CAVALCANTE

GONÇALVES

SECRETÁRIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

FILIPE SOUSA BRAGANÇA

FERREIRA DE ALMEIDA
CPF Nº: 073.504.706-57
NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI
CNP) Nº:27.796.694/0001-71
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