
Processo Administrativo n' 12.176/2017.
Pregão Presenciam'135/2017
Contrato Ro. 222/2017.

Brasileira, Casada, portaEjnora da cêaulatae iaentiuiliada na Rua Custódia, Ro 127, Jardim Zeni, CEP

L llrllrJ/lvir D dP .Innljnriúnâ. Estado de São Paulo, representada neste ato por seu .socioOOO. no Município de JaguarlUna, CSLaUU ut; oav - au'-', -vp' Ó,i,. nnftãflQr dn
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Estado de São Pauta, doravante denominada

residente e
13820-000, no Município de Jaguariüna, Estaao ae o
CONTRATADA. têm entre si justo e contratado o que segue:

1.0 0BJETO:ento de internet via rádio ou fibra óptica para diversos prédios da CONTRATANTE.
conforme endereços, descr ções e velocidades descritas em Anexo 1, parte integrante do Edital.

1.1.1 0 acesso deve ser permanente com conectividade IP, incorporando a rede da
CONTRATANTE à uma rede de dados através de links a rádio ou fibra óptica até a central da
CONTRATADA pelo provimento da internet.

1.1.2 Todo material e mão de obra que se fizerem
fornecido pela CONTRATADA.

necessários para realização do objeto será

1.1.3 A CONTRATADA será responsável por toda assistência técnica durante o período de vigência
contratual.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES: elhor caracterização da execução do objeto, bem como para

definir orocedimentos e nomlas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este.ljjontrato
como se nele estivessem tra nscr tos, com todos os seus anexos, os seguintes documenjSSI...r.

a-) Pregão Presencial Ro 1 35/20171.. ... '''''t........
b-) Processo Administrativo n' 1 2.176/2017. \

2.2 0s documentos .referidos no item anterior,tsao cons der
ados suficientes para, em complemento
r a execução do objeto contratado.a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a executa

(sessenta) dias. contados aa assinam.na dest

eto na sua totalidade em horário com(
e Contrato.
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assinatura deste Contrato. onibilização do objeto será de 12 (doze) meses, contados da data da
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mencionada em Anexo 1, aaa e ínE detum endereço ip (externo) para cada localidade

nm=lE=EKmm=.z:::!!:P.ES
os recebimentos dos chamados de
5 dias por semana (segunda a sexta)

identific--n- ncionários que atuarão na realização do objeto deverão estar usando crachá de
uu nS'''ayau, ueríl como os equipamentos de EF'l (equipamento de proteção individual)

4.0DOVALOR:

mdilídas -- --tro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo estando
ONTRATADA. aas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros 'da

4.3 As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária Ro

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
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5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão, bem como o
número do Contrato.

5.3. O pagamento será efetuado até o 25' (vigésimo quinto) dia posterior á data de apresentação
da Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e).

5.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a qual serão efetivados os
pagamentos.

5.4.1 Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A não será
efetivado o pagamento.

1:1 :nm R B3 11'nllgl ilH
sobre o valor do Contrato.

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a sanções
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n'
8.883/94
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impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço-

6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados nos
Itens precedentes.

6.6 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
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7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei no
8.666/93.

7.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do art. 78,
da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a
10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: . .
8.1 A CONTRATADA será a única responsável.para com
concerne ao cumprimento da legislação
trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em L.el,
do trabalho, previstas na Legislação r"eaerai q.rui la la
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jrnal)?jho)=sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas nor carte da
buN l trAI AN rE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabívels. '-' r'' rv- v -''.-

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obriga'''ões ãssum;N
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ' ' --' 'u-vv-'.' «.'ou- - --'-ao

todas

8.4 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei Ro 8.666/93
contratações promovidas pela Administração Pública. que regulamenta as licitações e

9.0TOLERÂNCIA:

IO.OVALOR DO CONTRATO:

10.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor global de R$ 64.852,32 (Sessenta e quatro mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), para todos os efeitos legais.
ll.OVIGÊNCIA:

1 1.1 Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.
12.0FORO

lllEB S B?:31ilãEIUBU'n;:'$=J::' :: .;:S:

úglBE3H :glUIÉly , n nssà ;::
Jaguariúna, 09 de outubro de 2017

Aline Fernanda Arruda Leite
Assistente de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Jaguariúna
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gob de internet via rádiolou fibra op:ll:i?çiuNA versos prédios da Prefeitura.

a partir de então, a contagem dos prazosprocessuats-

Jaguariúna,09 de outubro de 2017

Secretária de Gabinete




