
')PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU·
ESTADO DA BAHIA IUI

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

CONTRATOAOM. DEPRESTAÇÃODESERViÇO COMUNICAÇÃO MULTlMIOIA - N° 142/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO W 0049/2017 PREGÃO PRESENCIAL W 010/2017

CONTRATO celebrado entre o Município de
IUIU/BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IUIU - CNPJ
10.540.906/0001-52, neste ato representadopelo
Sr. Reinaldo Barbosa de Góes e pela Secretáriade
Saúde Sra. Osana Malheiros Vilas Boas, doravante
denominadode CONTRATANTE,e a PessoaJurídica
BARBOSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ
08.032.857/0001-03, doravante denominado
apenas CONTRATADA, para Prestaçãode Serviços
de Comunicação Multimídia.

o MUNiCíPIO DE IUIÚ/BA, neste ato representado pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNiCíPIO DE IUIU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
10.540.906/0001-52, com sede na Praça Prefeito Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. REINALDO BARBOSA DE GÓES, brasileiro, casado, servidor público,
portador da cédula de identidade n° 04923403-07, inscrito no CPF sob o nO608.929.435-72,
residente e domiciliado na cidade de IUIÚ/BA, e pela Secretária Municipal de Saúde OSANA
MALHEIROS VILAS BOAS, brasileira, casada, servidora pública, portador da cédula de
identidade n° 02.077.730-25, inscrito no CPF sob o nO247.667.985-20, residente e domiciliada
na cidade de IUIÚ/BA, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro, a empresa
BARBOSA & COSTA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 08.032.857/0001-03, com
sede na Avenida Duque de Caxias, 158, 1° andar, Sala02, Centro, Bom Jesus da Lapa/BA, CEP
47.600-000, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Carlos Antonio
Barbosa Costa, portador da Carteira de Identidade n.? 589888587, expedida pelo (SSP/BA),
celebram entre si o presente Contrato para Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia
na sede do município de IUIU/BA, no Distrito de Pindorama e demais localidades, conforme
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital de Licitação, e Anexo
IX - Memorial Técnico Descritivo do Pregão Presencial n? 010/2017, constante do Processo,
em conformidade com a Lei N° 10.520102 subsidiariamente a Lei N." 8.666/93, e demais
legislações vigentes e as cláusulas a seguir enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto

Constitui o objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia na
sede do município de IUIU/BA, nos Distrito de Pindorama e demais localidade solicitados pela
Secretaria Municiai de Saúde, conforme especificações contidas abaixo:

OTE 02 P d S d C - M I' ídi SESADL - restacão e erviços e ornurucaçao ultirni la -
Número Valor R$ Valor R$Total

item Descrição Parcelas Mensal
(Meses)

(Link Internet Seco Saúde) Disponibilizaçãode R$ 795,00 R$ 9.540,00
01 Link de Internet, com velocidadede 5Mbps (Full- 12

Duplex) e 06 IPs válidos e utilizáveis, instalados
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na Secretaria Municipal de Saúde de IUIU/BA
(Sede e Pindorama), e ainda, instalações em até
15 pontos pré-determinados pela Saúde com
velocidade compartilhada em de 5Mbps, sem
custo adicional (Sede, Pindorama) conforme
detalhamento do Anexo IX. Solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - Valor do Contrato e Forma de Pagamento

o valor do presente contrato é de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), preço
correspondente ao valor oferecido no Pregão Presencial nO.010/17 da proposta da Contratada, a
qual é parte integrante do presente Contrato.

o pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias após apresentação das Notas Fiscais
relativos às medições realizadas, as quais serão devidamente atestadas pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Comunitários.

No ato da emissão da Nota Fiscal e do pagamento, será comprovada a regularidade das
certidões do FGTS (CRF), das CND's Federal, Estadual, Municipal de Trabalhista.

Os pagamentos serão realizados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo
efetuados a empresa licitante vencedora através de depósito em Conta Corrente em nome da
Licitante Vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA - Vigência e Vinculação

O presente instrumento terá vigência aproximadamente de 213 (duzentos e treze) dias, tendo
início em 01/06/2017 e findando em 31/05/2018, podendo ser prorrogado no limite de até 60
(sessenta) meses nos termos do inciso II do art° 57 da Lei n?8.666/93.

Ocorrendo a prorrogação do contrato, os preços poderão ser repactuados, obedecendo sempre
o intervalo mínimo de um ano, tendo como parâmetro a variação do IGPM (índice Geral de
Preços de Mercado) medido pela Fundação Getúlio Vargas.

Este Contrato está vinculado ao Processo Administrativo de Licitação 049/2017 - Pregão
Presencial 010/2017, que passar integrar o presente termo independente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - Obrigações da Contratada

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços objeto deste contrato, conforme especificações
contidas no Anexo I - Termo de Referência e Anexo IX - Memorial Técnico Descritivo do
Pregão Presencial n0010/2017 e Proposta Comercial apresentada e aprovada, comprometendo
se também a:

a) Assumir, como exclusivamente seus: os riscos e as despesas decorrentes da prestação dos
serviços, necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato;

b) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes do Termo de Referencia;
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c) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

d) Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia anuência do
CONTRATANTE;

e) Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade das CND's Federal, Estadual, Municipal e
Trabalhista; e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) Atender com presteza e pontualidade às solicitações da CONTRATANTE;

g) Assumir total responsabilidade pelo pagamento de salários de seus funcionários, bem como
todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária;

h) Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus
empregados, quando em serviço, ficando ainda responsável por quaisquer danos ou prejuízos
causados a terceiros e à CONTRATANTE;

i) Responder por todas as despesas decorrentes de impostos, seguros contra acidentes,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e tributos de qualquer natureza que já
incidam ou que venham a incidir sobre o Contrato;

j) Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na licitação;

k) Embutir nos preços todos os encargos, taxas e impostos.

I) exercer rígido controle com relação à qualidade dos serviços prestados;

m) disponibilizar os serviços logo após a assinatura do Contrato;

n) disponibilizar profissionais e equipamentos necessárias para o cumprimento do serviço
presente no Termo de Referência e no Memoria Técnico Descritivo;

o) responsabilizar-se por todas as despesas com veículos de sua propriedade ou de terceiros,
inclusive as relativas a combustível, manutenção, acidentes, licenciamentos, seguro total e
outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;

p) Substituir quaisquer equipamentos sem nenhum ônus que venham danificar durante a
vigência do contrato;

q) arcar com as demais contribuições e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais; indenizações ou substituições, seguros, assistência médica e quaisquer outros
quesitos, em decorrência de sua condição de empregadora;

r) zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas do CONTRATANTE;

s) adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente e
informar imediatamente ao CONTRATANTE;

t) relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação
dos serviços;

u) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamações se obriga prontamente a atender;
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v) proceder à supervisão das atividades de gerenciamento, orientação, controle e
acompanhamento dos serviços;

w) empregar, na execução dos serviços, profissionais devidamente qualificados;

PARÁGRAFO ÚNICO - por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento
convocatório, ao Termo de Referência, ao Memorial Técnico Descritivo e a sua proposta, os
quais passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - Obrigações da Contratante

A CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a:

a) fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada;

b) dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

c) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;

d) verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas de dias/horas
correspondem aos dias ocorridos;

e) efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Da Fiscalização

A CONTRATANTE acompanhará a execução do presente Contrato orientando, fiscalizando e
intervindo, no seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento das cláusulas
estabelecidas neste Contrato.

Durante o período de vigência do Contrato, a prestação dos serviços contratados será
acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Tecnologia conjuntamente com a Diretoria Compras,
através do servidor Dilson Pereira Montalvão Júnior e/ou prepostos legalmente credenciados,
ficando-lhes reservados o direito e autoridade para adotar todas as condições e métodos para
inspecionar, verificar e controlar o cumprimento do objeto do presente Contrato.

§1 - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE não exclui ou exime a
responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne ao objeto do presente contrato, nem a
exime de manter fiscalização própria.

§2 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todas as orientações, fornecendo, à
fiscalização, todos os dados, elementos, esclarecimentos e informações solicitadas, atendendo
as reclamações formuladas e tudo mais que for julgado necessário para o fiel desempenho
das atividades especificadas neste Contrato, no Edital e seus Anexos e na proposta comercial
apresentada.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Dotações Orçamentárias

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programa de 2017 e no ano seguinte nas dotações correspondentes
através de aostilamento, em sintonia com o PPA:
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02.80.2005/33.90.39.00 - Fonte 14 (R. SUS) - SecoSaúde
02.80.2006/33.90.39.00 - Fonte 14 (R. SUS) - SecoSaúde
02.80.2007/33.90.39.00 - Fonte 02 (R. Transf. 15%) - SecoSaúde
02.80.2009/33.90.39.00 - Fonte 14 (R. SUS) - SecoSaúde
02.80.2074/33.90.39.00 - Fonte 14 (R. SUS) - SecoSaúde

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.? 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de:

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os serviços seja iniciado
com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

b) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na realização do objeto,
por período superior a 15 (quinze) dias;

c) 20% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

d) Durante a execução do contrato, a inoperância do sistema (Internet) a cada hora será
calculada da seguinte forma:

Valor mensal de cada circuito (dividido) 720h = ? acrescido de 50% (cinquenta por cento).

§1 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município de IUIU/BA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

§2 As sanções de multa poderão ser aplicadas a licitante juntamente com a de advertência,
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Município de IUIU/BA.

§3 O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.

§4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA NONA - Reajustamento

O reajustamento será de acordo com IGPM (índice Geral de Preços de Mercado) medido pela
Fundação Getúlio Varga, após 12 meses se houver prorrogação de contrato.cffJ!2i?)
CLÁUSULA DÉCIMA - Rescisão
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Ocorrendo as situações previstas nos art. 77 e 78 da Lei N° 8.666/93, o presente Contrato poderá
ser rescindido de pleno direito, em qualquer das formas prescritas no art. 79 da referida lei, com
as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamentação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Omissão e/ou Tolerância

Qualquer omissão ou tolerância das partes quanto ao estrito cumprimento das condições
contratuais, ou de exercer prerrogativas, delas decorrentes, não constituirá novação ou renúncia,
nem afetará o direito das partes de exercê-Ias a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Foro

O Foro competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, que não possam ser
resolvidas administrativamente, por imposição legal é o Foro da Comarca de Carinhanha/Ba.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Publicação

Incumbirá ao Município providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Quadro de
Aviso da Prefeitura e no Orgão de Imprensa Oficial, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único,
da Lei nO8.666/93.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

08.032.857/0001-03
BARBOSA& COSTALIDA. ME
R. SANTA WZIA. 1027-8 - CENTRo

CEP47.eoo.eao
BOM.JESUS DA LAPA - 8A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAiIDl!
OSANA MALHEIROS VILAS BOAS

DECRETO N° 037/2017

afo:LTDA -ME
Carlos Antonio Barbosa Costa - Sócio

" CONTRATADA

NICI AL DE IUIU
E GOÉ.s - PREFEITO

doNTRA TANTE

t11®()/\

TESTEMUNHAS:
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