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Conlrato Administrativo N° 20210612/2021

^

Processo Administrativo n° 0504001/2021

Pregao Presencial n" 021/2021
Ata de Registro de Pre90s n° 20210605/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

O

MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA, E A EMPRESA
CONNECT PEDREIRAS SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA,PARA fomecimento de internet com link dedicado per
meio de fibra optica com fomecimento de IP publico, para
atender as nccessidades da Secretaria Municipal de Assistencia

Social de Pcdreiras - MA, NA FORMA ABAIXO:
0 MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA, atraves da SECRETARIA MUN. DE
ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o n" 15.419,978/0001-60, com sede na Rua Manoel Trindade, n" 99

Pedreiras/MA, doravante denoininada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria Municipal, Sr®

STERPHANNE CAROLINE MELO MBNDES SOUSA , portadora do CPF sob n° 020.598.493-22, residente e
domiciliada a Rua Lotus, n®05, jardim Primavera e a empresa CONNECT PEDREIRAS SERVICOS DE

INFORMAtICA LTDA, inscrita sob o n.° CNPJ 11.746.820/000M3, com sede na RUA RAIMUNDO ARAUJO
N°400 A, CENTRO, Pedreiras-MA, CEP 65725-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu representantc legal, Sr^ MAILLA lANE DINIZ DE OLIVEIRA FRAGA, inscrita sob o n" CPF 004.940.02310, tem, entre si, ajustado o presenle Contrato Administrativo N° 20210612/2021 , decorrente do Pregao
Presencial n° 021/2021 formalizado nos autos do Processo Administrativo n" 0504001/2021, submetendo-se ^

clausulas e condi^oes abaixo e aos preceitos instituidos pela Lei Federal n® 8.666/1993 e demais normas
regulamentares pertinentes a especie.
CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contrata^ao de empresa para fomecimento de internet com link

^idicado por meio de fibra optica com fomecimento de IP publico, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistencia Social de Pedreiras - MA,conforme Pregao Presencial n° 021/2021.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcri^ao, o Edital do Pregao Presencial n°
021/2021, a Proposta dc Prepos da CONTRATADA,a Ata de Registro de Pre^os e a respectiva Nota de Empenho.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

0 valor do Contrato c de R$ 3.300,00{tres mil, trezentos reais), conforme consumo estimado da
CONTRATANTE e a Proposta de Pre^os da CONTRATADA abaixo especificada:
DBSCRIC^O/ESPEC1r1cacCes

VALOR USTTArIQ
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link d«dicado por ineio de libra dptica <50 Megabytes

K&S

)- S&MAS

Forr>eclrnent9 de Internet

con link dedicado por neio de

fibra optica <50 Megabytes), por 24 (vinte e quatro)
horas por dia,
C
(sete)
diaa
por sonana, con
forneeimonto de IP public© - destlnado a© atendinento
das necessidades da Secretaria Municipal de Asslst^ncia
Social de Pedteiras - MA,

VAE/)R OLOBAL R$

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS

As despesas decorrentes desta licita^ao correrao a conta de recursos consignados no Orgaraento Geral da
Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, cujos programas de trabalho e a categoria economica constarao quando da
emissao da respectiva Nota de Empenho,conforme especificados abaixo:
-^"xercicio 2021 Atividade 1101.081220002,2,059 Manutengao e Funcionamento da Sec.Municipal de Assistencia

oocial, Classifica(?ao economica 3.3,90.39,00 Outros serv. de terc, pessoa juridica, Subelemento 3,3.90.39.99, no
valor de R$ 3.300,00

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VICfeNCIA
0 presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e findara era 31 de Dezembro de 2021,
condicionada sua eficacia a publicaflo na imprensa oficial,
CLAUSULA SEXTA - DA PRESTACAO DOS SERVi^OS

A prestagao dos servigos, sera de forma parcelada, mediante apresenta?ao de requisi?ao propria do
executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, em 01 (uraa) via e conter no verso carimbo e
assinatura do servidor autorizado, contendo as informa^oes indicadas no Termo de Referencia Anexo I do Edital,
conforme abaixo:

a) Cliente: Secretaria Municipal de Solicitante;
b) Informar a quantidade dos servifos;
Informar o valor referente aos servi9os;
.) Informar a data do fomecimento dos servi^os;
e) Testemunha: assinatura do funcionario da empresa;

f) Comprador; assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O fomecimento dos servifos ocorrera em locais e hor^rios deteiminados pela
solicitante,

PARAGRAFO SEGUNDO - Uma vez informado o local do servi^o, so podera haver modifica9ao do local proposto
mediante aceita9ao do contratante.
CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

A fiscaliza^ao do Contrato sera efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderd, a
qualquer tempo, determinar o que for necessario a regularizaqao das faltas ou defeitos observados, hem como propor
a aplica^ao das penalidades previstas neste instrumento.
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PARAGRAFO LfNICO - A fiscaliza^ao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfei?6es tecnicas, vicios ou emprego de servi?o inadequado ou de
qualidade inferior, e na ocorrencia destes, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PRECOS

Ocorrendo redu9ao ou majora^ao de pre9os dos servi90s, autorizado pelo orgao competente, os

vaiores que serviram de base para a contrata9ao serao reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de pre90s,
conforme Lei Federal de Licita96es n° 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO - Os reajustcs e redu96es de pre90s serao de acordo com os pre90s praticados pela
CONTRATADA na data.
v-LAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo dc ate 30 (trinta) dias consecutivos, mediante
apresenla9ao da Nota Fiscal, acompanhada das Notas de entrega e da comprova9ao de regularidade exigida na
habilita9ao da licita9ao, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal sera conferida e atestada pelo servidor ou comissao responsdvel pelo
recebimento dos servi90s.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para fins de pagamento sera adotada a periodicidade quinzenal de fomecimento dos
servi9os.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Conente da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, sera devida compensa9ao financeira, que sera calculada, mediante a aplica9ao
seguinte formula:
EM = IxNxVP

Na qual:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensa9ao financeira = 0,00016438, assim apurado:
1 =(TX)I = (6/100)/ 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
PARAGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Irapostos e

Contribui96es das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar,junlamente com a
fatura, declara9ao na qual fa9a constar essa condiqao, conforme modelo trazido na lnstru9ao Normativa SRF n." 480,
de 15 de dezembro de 2004.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
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multas ou indenizagoes devidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO - Nenhiim pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquida?ao

qualquer obriga^ao fmanccira que Ihc for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, pelo descumprimento
deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustaraento do pre^o ou a atuaiizagao monetaria.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administra9ao da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA,durante todo o
pcriodo de vigencia da ]icita930, para representa-lo sempre que for necessario;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carrier urgente e prestar os
^

esclarecimentos julgados necessaries;

c) manter, durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obnga9des assumidas, todas
as condi9dcs de habiiita9ao e qualifica9ao exigidas na iicita9ao;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra9ao ou a lerceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execu9ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza9ao ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamcntos c posturas, bem como
quaisqucr detcrmina96es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contrata9ao, cabendo-lhe unica e exclusiva responsabilidade pelas conscquencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscaliza9ao do contratante, por escrito, quando vcriflcar quaisqucr condi96es inadequadas
a presta9ao dos servj9os ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execu9ao do contrato;
g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia
da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

h) substitui9ao de todo e qualquer material que for enlregue improprio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;

i) prestar os servi90s nos prazos, condi96es e local indicado, sujeilando-se no que couber as Leis do
consumidor;

^

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga96es
assumidas, sem qualquer onus a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a exccu9ao do contrato;

b) permitir o iivre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos servi9os adquiridos;

c) rejcitar, no todo ou em parte, os servi9os em desacordo com o contrato;

d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condi96es necessarias ao bom andamento do fomecimento dos servi9os
atestados.
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f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o case.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimcnto, total ou parcial, de qualquer das obrigafoes era estabelecidas, sujeitard a
CONTRATADA ^ sanpoes previstas na Lei Federal n° 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n®
8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 atraso injustificado no cumprimenlo da obriga^ao sujeitard a Contratada k aplica^ao
das seguintes multas de mora:

a) Multa moratoria 2% (dois por cento) sobre o valor do respective fomecimento, em caso de recusa,
injustificada;

b) Multa moratoria diaria de 2% (dois por cento) sobre o valor do respective fomecimento, em caso da
nao substituigao do service recusado pela CONTRATANTE;

c) Multa moratoria didria de 0,02% (dois centesimos por cento) sobre o valor do respective Contrato, em
caso da falta de altemativas de fomecimento decorrentes da falta do service, salvo os casos fortuitos ou

de forpa maior, a juizo da Administra^ao, ate o limite de 10% (dez por cento);
PARAGRAFO SEGUNDO - Alem da multa indicada no paragrafo anterior, a CONTRATANTE podera, garantida a

previa defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipotese de inexecu?ao total ou parcial do Contrato, as seguintes
sanfoes:

a) Advertencia;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) Suspensao temporaria de participar em licilapao c impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de ate 02(dois) anos;
d) Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrafao Publica enquanto
perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja
PARAGRAFO TERCEIRO - As san^oes previstas nas alfneas "a", "c"e "d"' poderao ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "6".

,^ARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estard sujeita a aplica9ao de sanpoes previstas no Pardgrafo Segundo,
-.entre outras hipoteses legais, quando:
a) Fomecer os services em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Nao substituir, no prazo estabelecido, os services recusados pela Contralante;
c) Descumprir os prazos e condigoes previstos neste Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamcnto da execu^ao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execufdo do Contrato, comportar-se de modo inidonco, fizer declara9ao falsa ou
cometcr fraude fiscal, garantido o direito prcvio da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives
determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, semprejuizo da aplica9ao das multas previstas neste instmmento e das demais cominaqoes legais.
PARAGRAFO SEXTO - Cabera ao Gestor do Contrato proper a aplicaqao das penalidades previstas, mediante
relatorio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposi9ao.
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PARAGRAFO SETIMO - Apos a aplica^ao de qualquer penalidade sera feita comunica9ao escrita a CONTRATADA

e publica^ao na imprensa oficial, constando o fUndamento legal, excluidas os casos de aplica^ao das penalidades de
advertencia e multa de mora.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias liteis, contados da data da
notifica9ao, em conta bancaria a ser infonnada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO - Os valores das multas poderao ser descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA,amigavel ou judicialmente.
PARAGRAFO DECIMO - Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas
que Ihe tenham sido aplicadas.
-^LAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

Constituem motives para a rescisao deste Contrato;
a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especifica96cs ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica96es ou prazos;
c) A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusao do fomecimento, no prazo estipulado;
d) 0 atraso injustificado no inicio do fomecimento;
e) A paralisa9ao do fomecimento,sem justa causa e previa comunica9ao a CONTRATANTE;
f) A subcontrata9ao total ou parcial do seu objeto, a associa9ao da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporaqao;

g) O desatendimento das determina9oes regulares emanadas per servidor ou comissao designada para
acorapanhar e fiscalizar a sua execu9ao, assim como as da autoridade competente;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
Federal n." 8.666/93;

i) A decreta9ao de falencia ou a instaura9ao de insolvencia civil;
j) A dissolu9ao da CONTRATADA;

k) A altera9ao social ou a modifica9ao da fmalidade ou da estmtura da CONTRATADA, que
prejudiquem a execu9ao deste Contrato;
1) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo das
san96es penais cabiveis;

m) A fraude na execu9ao do Contrato, o comportamento de modo inidoneo, a declara9ao falsa e o
cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as san96es previstas no art. 7° da Lei Federal n"
10.520/2002;

n) A ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuqao
do Contrato;

o) Razoes de interesse publico, de alta relevancia e ampio conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e
exaradas no proccsso administrative a que se refere o Contrato;
p) A supressao, por parte da CONTRATANTE,de compras, acarretando modifica9ao do valor inicial do
Contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/1993, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2° do art.
65 da referida Lei;

Rua Manoel Trindade, n" 3308 - Centre - CEP:65.725-000 - Pedreiras - MA
E-mail: assistenciasocial(<z)nedrciras.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

j

pedreiras/ma

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proc. Q5^tOo/ /9no f

w

CNPJ: 15.419.978/0001-60
Site: httDs://www.pcdreiras.ma.gov.br/

FLS.
Rub,

—
.

q) A suspensao de sua execu?ao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbatjao da ordem intema ou

guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumpriraento das obriga^oes
assumidas ate que seja normalizada a situa9ao;

r) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
dos fomccimentos ja rcalizados, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturba^ao da ordem
intema ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obriga96es ate que seja normalizada a situa9ao.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao deste Contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administra9ao nos casos enumerados nas alineas "a" a
"o" desta clausula;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licita9ao, desde que haja
conveniencia para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da [egisla9ao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisao ocorrer com base nas letras "n" a "r" desta clausula, sem que haja

culpa da CONTRATADA, seri esta ressarcida dos prejuizos regulannente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito aos pagamentos devidos pela execuqao do Contrato ate a data da rescisao.
PARAGRAFO QUARTO - A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a reten9ao dos
creditos decorrentes do Contrato, al6 o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE,aldm das san96es previstas
neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACOES
S

Qualquer comunica9ao entre as partes a respeito do presente Contrato, so produzira efeitos legais se

processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetiva9ao, nao sendo
consideradas comunica96es verbals.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

A CONTRATANTE far^ publicar o extrato do presente Contrato na imprcnsa oficial na forma do Art.
61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiqoes contratuais, os acrescimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art. 65,§ 1", da Lei Federal n" 8.666/93.
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A dura^ao dos contratos poderao softer altera9oes de acordo com o Artigo 57, Inciso II d lei Federal n"
8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Pica eleito o fore da Justiga Estadual da Comarca de Pedreiras/MA, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirirair quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, pot estarem de acordo, ajustadas e contratadas, apos lido e achado conforme, as partes a seguir

firmam o presente Contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito.

PEDREIRAS - MA,em 13 de Outubro de 2021

SECRETARIA MUN.E^ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 15.4U9.978/0001-60
STERPHANNE CAROLINBMELO MENDES SOUSA
CONTRATANTE

ECT PEDREIRAS SERVI^OS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ 11.746.820/0001-43
MAILLA lANE DINIZ DE OLIVEIRA FRAGA

CONTRATADO(A)

Rua Manocl Triiidade, n" 3308 - Centre - CEP: 65.725-000 - Pcdrciras - MA
E-mail: assistcnciasocial@.pedreiras.ma.gov.br

