
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

PU ' EM
CONTRATO Nº 065/2017 l—íufaCADHZEDY—Q

éguª-...““ ti"“ 35

QUE ENTRE SI CELEBRAM: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ.
sob o Nº. 27.167.311/0001-04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, Nº. 20,
Centro, Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS
DAL COL, brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, portador
do CPF nº. 478.812.757—15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-ES.
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KMM SERVIÇOS
ELÉTRICO E ELETRONICO LTDA-ME, sediada na Av. Castelo Branco,
inscrita no CNPJ sob o nº. 02.780.076l0001-02, representada neste ato por seu
administrador Sr. JORGE AUGUSTO BOLZAN, brasileiro, casado, inscrito no
CPF sob o nº. 873.402.247-34, residente e Rua Amélia Poubel nº. 66, Bairro
Divino Espirito Santo, Ecoporanga/ES doravante denominada CONTRATADA,
fica justo e contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas, o seguinte:

Aos vinte seis (26) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezessete (2017), o
MUNICIPIO DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com
base no Processo nº 4444/2017 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017, nos termos da Lei
8666/93, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação de serviços de
telecomunicações para a Implementação, operação e manutenção de um link de acesso,
síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 40Mbps, com disponibilidade 24 (vinte e quatro)
horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do
contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados de ativa a ser instalado na
SALA DE TI da Prefeitura Municipal com fornecimento dos equipamentos necessários à
execução do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos de acordo com a lei.

O prazo de duração deste contrato será de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data d
assinatura da ordem de serviço.

O reajustamento e/ou recomposição será procedido em conformidade com o artigo 65, & 1º, da
Lei 8666/93.

Parágrafo Unico - A administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo
declarar o término antecipado do contrato ora firmado, bastando uma notificação previa com
prazo de 30 (trinta) dias para a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a
CONTRATADA, o pagamento, se houver saldo referente à prestação dos serviços contratado.

34' CLAUSUl—ATERCEIRA—ªDOSPREÇOSECONDIÇGESBEPAGAMENTO
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$: 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

3.2. Será efetuado o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, em conta corrente,
após a confecção da nota de liquidação da despesa, efetuada pela Secretaria
Municipal de Finanças, tendo sido a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Órgão,
Requerente
3.3. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à Prefeitura de
Ecoporanga/ES, de documentos fiscais hábeis, sem emendas ou rasuras. Os
documentos fiscais, após conferidos e revisados serão encaminhados para
processamento e pagamento de acordo com a informação da Secretaria competente.
3.4. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, a pedido Órgão
Requerente, as Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de
regularidade fiscal, que estejam vencidas após o procedimento licitatório
3.5. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples,
sendo expressamente vedada a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas
através da rede bancária ou de terceiros.
3.6. O Município de Ecoporanga—ES, reserva-se o direito de descontar das faturas,
valores referentes a inadimplemento contratual e/ou exigidos pela legislação Federal,
Estadual e Municipal.
3.7. A contratada deverá apresentar nota fiscal de acordo com o que estabelece o
PROTOCOLO ICMS 42, de 3 de julho de 2009.
3.8. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
3.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
3.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou
correção monetária.
4 “ ' USULAUARTA—BASGBRIGAÇÓES

4.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência -Anexo I;

4.2. Responsabilizar—se pela entrega do material/execução dos serviços,
ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao
cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;

4.3. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;

4.4. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado
considerar-se-á como infração contratual;

4.5. 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;

4.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato,confirmados por escrito; "” "
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

4.7. 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 impostos ou taxas, custos de
deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo;

5 ; scams çozsnAco " TAN
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;

5.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais;

5.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo;

5.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA,
dando-Ihe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e
empregados da contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas;

5.5. Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

5.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se
as especificações são as mesmas descritas neste termo de referência;

5.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não
prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos
contratuais;

5.8. A Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
o cumprimento das especificações e condições deste objeto;

5.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação,
da sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica

onformidade com o objeto licitado; 33“

6.1. A prestação do serviço prestado pela contratada, encontra-se vinculado Pregão ,
Presencial Nº 061/2017, bem como as propostas financeiras dos proponentes e a ata originada 3da referida licitação. 5!-
7. CLAUSULASETIMA DAS,; RIBUIÇÓESDGESTGRDOCN : '
7.1. O Gestor do Contrato e a pessoa designada pela Autoridade Competente para “&
acompanhamento da execução do Contrato com as seguintes atribuições: ig???

"'N,

7.1.1. Acompanhar a Prestação dos Serviços, verificando se está em acordo com o ÉEdital. ::
7.1.2. Comunicar, por escrito qualquer descumprimento das cláusulas contratuais.

7.2: O gestor responsável será designado pelo Órgão Requerente. Na omissão da
indicação do gestor será reconhecido o próprio responsável pelo órgão requerente.

e.» CLÁUSULAOITAVA—DASATRIBUIÇÓESDO Fls ., , GCGNTRATO . "

8.1 - A fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal deAdmjn'í's
sendo designado o servidor Rodrigo Pereira Neves; ªí:/,?
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8.2. O serviço - objeto deste certame - a ser adquirido será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
Administração Municipal, servidor responsável, por meio de portaria específica, a
quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a
certificação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços fornecidos.
8.3. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada
para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias
que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor
designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser
solicitadas a Administração Municipal, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
8.5. Afiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Administração, estando
à contratada obrigada a prestar toda a colaboração necessária, inclusive obrigando-
se a apresentar toda e qualquer documentação contábil que se refira à execução dos
serviços contratados, independentemente de serem exercidas outras espécies de
fiscalização, por terceiros ou diretamente por órgãos do Municipio, estando os fiscais
dotados de amplos poderes para exigir da CONTRATADA uma boa execução do
objeto do presente Contrato.
8.6. A execução deste Contrato será acompanhada pelo Servidor Rodrigo Pereira
Neves, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos
serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 62 e 63
da Lei nº 4.320/64.
8.7. A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da
Contratada que apresentar comportamento desrespeitoso para com a população em
geral, ou que estiver solicitando vantagens indevidas.

91. cLAusur. NONA—mAssANçêesAamms WAS ª
9.1. As sanções administrativas obedecerão ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 <>"in totum". “.
9.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula:
M = 0,02 x C x D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em ;atraso. “"º-ª'”
9.2.1. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o ,..—
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração; &
9.2.2. Recusar-se a receber a ordem de serviço ou documento equivalente, injustificadamente, nª
ou se havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade; ::
9.2.3. lncorrer em inexecução total ou parcial do contrato. XM
9.3. AAdministração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela Contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o
contraditório.

9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos a &contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. líriº-""" "? ” *
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

“f“ WWàWÚA/çaa/W
9.5. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

9.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

9.7. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

io usu MA “osrmA
10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão dos recursos na seguinte dotação
orçamentária:
060 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003 — APOIO ADMINISTRATIVO

2.008 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10000000 — RECURSOS ORDINÁRIOS

Parágrafo Único — No inicio do próximo exercicio, será emitida a Nota de Empenho
para atender às despesas inerentes ao contrato, correspondentes ao exercício de
2018.

CLAUSULADÉCIMPIMEIRADARESG ODOCONTRA .,

11.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

«1ZCU5ULABÉCIMASÉGUNDA AREvI
12.1. Poderá ser promovida a revisão contratual, conforme o disposto no artigo 65, inciso |,
letra “”b, da lei 8666/93.

13h «.CLAUSULAÉCIM ERCEIRADAALTERAÇAºCôNTRATUA» ,
13.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no

DISPOSIÇESGERAIS , '!
14.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as
normas legais vigentes.

15! '7 CLAUSULADECIMAQUINT º“ FºRº , fi,

15.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de
Ecoporanga, ES.

15.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,
assmado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam O;,(três)vias de igual teor. "" '

mite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

fl
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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇOESÍE CONTRATOS

; ª; *

ELIAS DAL'COL
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA— ES

CONTRATANTE

RODRI PEREIRA NEVES
FISCAL

Matricula 404211

TESTEMUNHAS:"'. ; “: , , ' , º º '“
1ª J ;)*-Ã©: (à; "':ífr-J—jUTfªsàU >“er Maiª;—“JL CPF Nº: O O (É 3, Ef.) “ª; f "' ')

2a] XXL—mªu m*(NYXà—à Bam; &» ru— dá. “ximu “Lv-U ; «1 CPF Nº: )(1' X. Li 5 ?> - «3253. :? 3—2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO _

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ORDEM DE SERVIÇO

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ. n.º 27.167311/0001—04, Situada a Rua Suelon Dias
Mendonça, nº 20 — Centro — Ecoporanga-ES, neste ato representado pelo seu prefeito o Sr.
ELIAS DAL” COL, brasileiro, separado judicialmente, portador do CPF/MF nº
478.812.757—15 e do RG nº 189.546 SSP/ES, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline,
s/nº - Córrego do Cavaco — Ecoporanga/ES, CEP: 29.850-000, vem através da presente
ORDEM DE SERVIÇO, autorizar a empresa, KMM SERVIÇOS ELÉTRICO E
ELETRONICO LTDA-ME, sediada a Av. Castelo Branco, s/n, centro, Ecoporanga-ES,
CEP 29.850-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.780.076/0001-02, neste ato representada
pelo Sr. JORGE AUGUSTO BOLZAN, ambos já qualificados de acordo com 0 Caput
do artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas alterações, nos autos do Processo nº 4444/2017 —
mediante Contrato de prestação de serviços nº 065/2017, a iniciar, a partir do dia 08
(oito) de Janeiro de 2018, os serviços de telecomunicações para a implantação,
operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado a internet, na
velocidade de 40 Mbps, com disponibilidade de 24 horas por dia, durante 07 dias por
semana, a parti de sua ativação até o termino do contrato, mediante implantação de
link de comunicação de dados de ativa à ser instalado na sala de TI da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, com fornecimento dos equipamentos necessários para
execução do serviço e suporte técnico, com o valor global de R$ 96.000,00 (noventa e seis
mil reais).

Ecoporanga-ES, 08 de Janeiro de 2018./

ELIAS DAL'COL
Prefeito Municipal

É»; .....

Jo/EQEAÍUGÚSTO BOLZAN
KMM SERVIÉOSELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME

Empresa executora dos serviços

Rua Suelon Dias Mendonça, n.º 20 — Centro Ecoporanga — ES
CEP: 29.850-000 -Telefone: (27) 3755-2915


