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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro -- Jaguariúna -SP - CEP 1 3910-027
Fine:(19) 3867-9780 / 9801/ 9707/ 9708/ 9825/ 9760/ 9757

Jaauaríúna

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN4 A PREFEITURA DO
JAGUARlüNA E A EMPRESA NETELL INTERNET LTDA, PARA
SERVlçOSDEINTERNETBANDA LARGA.

NIUNICIPIO
PRESTAÇÃO

DE
DE

Procedimento Licitatório Ho 010/2019
Contrato n'. 055/20]9.

A PREFEITURA DO l\'lUNICIPIO DE JAGUARIUNA, cona sede na Rua AlfJedo Bueilo. n' 1235.
Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada pela Excelentíssima
Secretária de Gabinete Municipal Sra. JWaria Emília Peçanha de Oliveira Salva. brasileira. casada
portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n
J20.339.598-] 3, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim Zeni, CEP 139]2-464. neste
mtmicipio de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa NETELL INTERNET LTDA EPP. inscrita no
CNPJ/MF sob n' ]8.270.560/0001-21, com sede na Rua Mana Ange]a n' ]84, Bairro Jardim Berlim.
CEP.: 13.910-001, no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu
Sócio Proprietário Senhor José Wagner Rapchan Benito, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula dc identidade RG n'. 34.294.]99 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob'n' 041.]25.808-78

residente e domiciliado a Rua José Theodoro de Lama n' 1 08, Bairro Colina do Castelo, no Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o que segue:

1.0 0BJETO:

1.1. Prestação dc serviços de fonlecimcnto de Intemet banda larga, conforme Termo de Referência
constante no Anexo 1, parte integrallte do Edital.

Item

l

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERN ET - 64 Pontos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET - Línk

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objcto, bcm como pal'a definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integrajn este Contrato. como sc
nele estivesscn} transcritos. coill todos os seus anexos. os seguintes documentos:
a-) Pregão Presencial n' 008/2019
b-) Procedimento Licitatório n' 0 1 0/201 9.

2.2. Os docun]entos referidos no itens anterior são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, deülnir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado

3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
3.]. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste, podendo ser
prorrogado/renovado nos termos da Lei 8.666/93, a critério da CONTRATANTE

3.1.1. Ocos'rendo a renovação, poderá scr aplicado após os primeiros 12 (doze) meses
base no IGPM/FGV a cl-itério da CONTRATANTE.

reajuste com

3.1.2. A CONTRATANTE designará servidor(es) para acompanhamento e fiscalização da execução
do contrato.
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3.4. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir 0800 (serviço de ligação gratuita) para
abertura de chamados referente a manutenção e solicitações, conforme Anexo l.

3 4 ] A assistência técnica pelo telefone 0800 deverá estar disponível, no mínitno, nos dias úteis, de
segunda a sexta-feira, entre os horários das 08:00 às 17:00 horas.

3.4.2. Após a abertura do chamado, a CONTRATADA terá o período de até 24 horas para a resolução
do problema. O não cumprimento deste prazo poderá acarretar penalidades previstas no Edital e neste
Contrato

3.5. Todos os equipamentos necessários para instalação e funcionamento da intemet nos locais
estabelecidos no Anexo 1, parte integrante do Edital, como modem, roteadores e outros, serão de
responsabilidade da CONTjiATADA

3.6. No caso de alteração de endereço, que acarretará a mudança de local de instalação inicial do ponto
de intemet, a nova instalação para o novo local será de responsabilidade da CONTRATADA, sem
quaisquer ónus para a CONTRATANTE.

3.7. A CONTRATADA deverá possuir autorização da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações)

3.8. Custos diretos e/ou indiretos, como instalação e adesão dos pontos, deverão estar incluídos no
valor mensal.

3.9. Demais informações para a perfeita execução do objeto encontram-se em Anexo is parte
integrante do Edital

4.0 DO VALOR: xecução do objeto constante em cláusula 1. 1 é de: Item 01 : R$ 14.843,00 (catorze

mil, oitocentos e quarenta e três mil reais) por mês, totalizando o valor anual de R$ 178.116,00

(cento e setenta e oito mil, cento e dezesseis reais) e Item 02: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por
mês. totalizando o valor anual de RS ]80.000,00 (cento e oitenta mil reais), os quais perfazem o
valor total de R$ 358.116,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e dezesseis reais), apresentados
como lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2. Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis, salvo na hipótese da C]áusu]a 3.]
admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos
indiretos, conho tambén] os lucros da CONTRATADA.

1., não se
diretos e

5.0. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n' 02 03 01 04.123.001].2058 3.3.0.00 -- Ficha 67 -- Recurso Próprio- \6.0 CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:



Prefeitura do Município de Jqguqriú11:g
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 1 3910-027
Fone:(19) 3867-9780 / 9801/ 9707/ 9708/ 9825/ 9760/ 9757

www.l icitac oe s .i a ci u a ri u n a . s p . qov. br

6. 1 . A cada período dc 30(trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e)
ao seguinte endereço cletrõnico: , a qual será conferida e vistada

pelo(s) Hlscal(is) do contrito e enviada a Secretária de Administração e Finanças.

6.2. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de apresentação da Nota
Fiscal Eletrânica.

6.3. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por paTte da CONTRATADA, incidirá correção monetária com
base no IPCA-E, além de juros calculados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança,
cojr] fundamento no artigo ]'-F da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata tempere" sobre o atraso
verificado.

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

6.4. 1 Na ausência do número da agência e conta ballcária do Banco do Brasi] S/A não será efetivado o
pagamento, não sendo aceito número dc conta poupança.

6.5. Junto da nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de regularidade e de
pagaillellto das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários envolvidos na execução do
objeto.

7.0PENALIDADES
7.1 . Por descumprimento de cláusulas cditalícias ou pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
Contratada poderá, garantida a defesa prévia da interessada no respectivo processo, sotter as seguintes
penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos ternos dos ans. 86 c 87 da Lei Federal n'
8.666/93 e art. 7' da Lei Federal n" ] 0.520/02:

7.1 . Advertência, sem})re que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a Contratada concorrido diretamente;

7.2. Multa, nas seguintes situações

7.2. 1. moratória de 1% do valor do Colltrato, por dia de atraso injustificado em executar o objeto, até o
1 0' (décimo) dia corrido do atraso, após o que, será aplicada a multa por inexccução total e proa'ovida
a rescisão unilateral do Contrato;

7.2.2. compensatória de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do
fomecimento ou de dcscunlprinlento de qualquer- cláusula editalícia, hipótese en] que será efetivada a
rescisão unilateral do Contrato.

7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Jaguai'iúna, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

7.4. Declaração dc inidoneidt\de para licitar e contratar cona a Administração Pública, na hipótese de
pralicai- fitos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude
Hlscal ou apresentar documento falso

7.5. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo de 05
(cinco) anos da declaração, i'equerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
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penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prquízos resultantes e desde
que cessados os motivos detenninantes da punição.

7.6. As multas serão, após o rebelar processo administrativo:
judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA.

cobradas administrativa ou

7.7. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subirem 7.2.

7.8. A penalidade prevista na Cláusula 7.2.2. estabelece unl piso de compensação c não impede que a
CONTRATANTE busque indenização suplementar.

7.9. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações quc lhes correspondam,
não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificados c comprovados. O caso fortuito, ou dc força maior, verifica-se
no fato necessário, Guio efeito não cra possível evitar, ou impedir, nos tempos do parágrafo único do
art. 393 do Código Civil.

7.10. Enquanto pendente processo que enseje eventual aplicação de multa, nenhum valor será pago à
CONTRATADA, ficando suspensos os pagamentos até decisão final, oportunidade em que eventual
saldo da CONTRATADA será pago e, verificando-se sua inocência, atualizado conforme Cláusula
6.3

7.1 1. Nos casos de dcscumprilnento total da obrigação que acarretam a rescisão do contrato, fica a
CONTRATANTE autorizada a adquirir o objeto diretamente com terceiros, às custas da
CONTRATAM)A, desde que o inadimplemento até o flm do novo processo licitatório que tenha por
objeto suprir aquela necessidade.

8.0 RESCISÃO:
8.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, aléill de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriomlente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no artigo 78 da Lei n" 8.666/93.

8.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das fonllas delineadas no artigo 79 da Lei n'
8.666/93.

8.3. Se a rescisão da avença sc der por qualquer das causas previstas nos incisos l a XI do artigo 78 da
Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-sc-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente de 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

9.0 DISPOSIÇOES GERAIS:
9.1. A Contratada entre94.pç$tl atQ, a autorização da ANATEL (Agência Nacional de
]klççQmunicações) para prestação do obieto deste.

9.2. A CONTRATADA será a única responsável para cona os seus empregados e auxiliares, no que
concerne ao cumprimellto da ]egis]ação traba]])esta, previdência social, seguro de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial ]lo quc diz respeito às nonnas do trabalho,
previstas na Lcgis]ação Fedcra] (Portaria n' 32]4, de 08-07-1 978, do Ministério do Trabalho), sendo
quc o seu dcscumprilnento poderá motivar a aplicação dc multas por parte da CONTRATANTE e/ou
rescisão contratual caiu a aplicação das sanções cabíveis.

9.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
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objeto contratado, isentando a CIONTRATANTE de toda e qualquer reclamação quc possa\ surgir em
recorrência dos mesmos

9.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas ]la licitação

9.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública.

IO.OTOLERANCIA:
[O.]. Se qua]quer das partes contratantes, em beneficio da outra, pcmaitir, mesmo por oilaissões.
inobservância no todo ou em parte, dc qualquer dos itens c condições deste Contrato e/ou de seus
Anexos, ta] fato não poderá liberar, desoncrar ou de qualquer forma afetar ou prqudica icsses mesmos
itens e condições. os quais permallecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

[[.ODAANT]CORRUPÇAO:
1 1.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intennédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação: vantagens
financeiras ou benefícios de qualquer' espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato. ou dc fonala a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos gcstoles e fiscais,
sob as penas da Lei Federal n' 1 2.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto

3655/20]711

12.0VALORDOCONTRATO:
12.1. Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 358.116,00 (trezentos e cinquenta e oito mil,
cento e dezesseis reais), para todos os efeitos legais.

13.0VIGÊNCIA:
13.1 0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
ser prorrogado/renovado nos termos da Lei 8.666/93, a critério da CONTRATANTE.

podendo

14.0FORO
14.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando expressamente
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o preso.nte

Contrato, cm 02 (duas) vias de igual teor e fomaa para um só e jurídico efeito, perante as testemunllas

Jaguariúna, 28 de março de 20 19

Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete
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ANEXOVI
TERMO DE CiÊNciA E NOTiricACÁO

Pregão Presencial n' 008/2019
Procedimento Licitatório n' 01 0/2019
Contrato n' 055/2019.
Objeto: Prestação de serviços de internet banda larga. Itens: 01 e 02
Contratante: PREFEITIJRA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: NETELL INTEjiNET LTDA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiÊlcados

]. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrânico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das illanifestações de
interesse, Despachos c Decisões, mediante regulam cadastramento no Sistema dc Processo
Eletrânico. coi]forn)e dados abaixo indicados, en] consollância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico, todos os Despachos c Decisões quc
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados ilo Diário Oficial
do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribtmal dc Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro dc
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 28 de Março de 20 19
GESTORDOORGAO/ENTIDADE:
Nome: Cristina Aparecida Rossi Serra
Cargo: Secretária de Administração e Finanças
CPF: 052.25 1 .998-95
RG: 1 6.259.2 17.6
Data de Nascimento: 08/02/] 964

Endereço residencial completo: Rua Jogo Pares Gemlano
E-mail institucional: scc.íínancas(@laauariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal: rossiserra08@yahoo.com.br
Telefone(s): (1 9) 3867-9765

551 , Maná TT, Jaguariúna-SP

Assinatura
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Re$pQ!!$á } eis que assinaram o ajuste

PelaCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP./SP

CPF n" 1 20.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional : secretaria
E-mail pessoal:

SP

PelaCONTRATADA:
Non)e: José Wagner Rapchan Benito
Cargo: Empresário
CPF: 041. 125.808-78
RG: n'. 34.294. 1 99 SSP/SP
Data de Nascimento: -----
Endereço residencial: Rua José Theodoro de Lama n' ] 08, Bairro Colina do Castelo
E-mail institucional: juridico@mjpcontroller.com.br
E-mail pessoal: juridico@mjpcontroller.cona.br
Te[efone(s):(1]) 2361 -5782/(11) 2361-5792

Jaguariúna-SP
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