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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE CARMELO

Por este instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo nº 006/2020, Pregão Presencial nº
002/2020, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ nº 14.309.636/0001-24, com sede à Av. Dona Clara, 36, Bairro
Langoni,
CEP
38500-000-Monte
Carmelo-MG
e
endereço
eletrônico
www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, neste ato representada por seu Presidente, Vereador FABIO
JOSÉ GONÇALVES, brasileiro, casado, CPF Nº 071.013.796-64 e RG-MG 13.533.205, residente e
domiciliado na cidade de Monte Carmelo-MG, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro,
_NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 03.058.915-46, com sede social à Av Olegário Maciel, nº 21 – Loja 306, Bairro Centro, CEP
38500.000, em Monte Carmelo-MG, fone (34_)9.9985.5061, email: netvip.finan@gmail.com, neste ato
representada por sua sócia-proprietária, HELENA FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade nº 809987, inscrita no CPF nº 165.231.996-49, residente e
domiciliada na cidade de Monte Carmelo-MG, CEP 38500.000, doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, o qual sujeita-se às normas legais supra
mencionadas e as seguintes cláusulas e condições:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contrato vigerá por um período de 12 (DOZE) meses, tendo seu termo
inicial em 16/03/2020 e seu termo final em 16/03/2021, prevalecendo, entretanto, termo de garantia
maior, se assim for proposto pelo contratado e/ou pelo fabricante.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço a ser efetivamente pago para o fornecimento da totalidade do objeto
constante da Cláusula Primeira do presente Instrumento de Contrato será de R$1.416,00 (Um mil e
quatrocentos e dezesseis reais), sendo fixo e irreajustável.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – O serviço será entregue e conferido por comissão especial constituída para
conferência dos serviços prestados pela CONTRATADA, no local e na quantidade definido pela
CONTRATANTE, às suas expensas, com início de entrega em até 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de assinatura do Contrato.
Subcláusula Primeira – O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao disposto no artigo
73, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.

Subcláusula Segunda – Havendo irregularidades apontadas nos recebimentos provisórios e/ou
definitivo, caberá à CONTRATADA saná-las, submetendo a etapa impugnada a nova verificação,
ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis.
Subcláusula Terceira - Caso um item, entregue e recebido, apresente defeito em sua primeira tentativa
de funcionamento, a CONTRATADA deve trocá-lo por um novo com as mesmas especificações.
Subcláusula Quarta – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos itens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos durante o prazo de garantia constante da
proposta.
DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
CLÁUSULA QUINTA – A garantia do objeto do presente Contrato será prestada sem quaisquer ônus
para a CONTRATANTE, na vigência do Contrato, executando as medidas necessárias para a
conservação e os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente dos bens
fornecidos, de acordo com o estabelecido na proposta comercial e no manual do fabricante.
I – Será efetuada, sem ônus para a CONTRATANTE, a troca de todas e quaisquer produto/serviço
adquirido, que se revelarem defeituosos, independentemente de causa, época ou do tipo de defeito,
dentro do prazo da garantia.
II – Quando o defeito tenha sido originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário, ou em
conseqüência de caso fortuito ou de força maior, a CONTRATADA deverá notificar à
CONTRATANTE, que providenciará o ressarcimento do valor das peças para o reparo do equipamento,
após comprovar os fatos e aprovar o orçamento, não se constituindo perda da vigência da Garantia de
Funcionamento.
III – A garantia de funcionamento será pelo período mínimo de 12 (Doze ) meses, contados a partir do
Recebimento Definitivo do item, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo(s) fabricante(s). Os respectivos períodos poderão ser maiores se assim for proposto pela
CONTRATADA.
IV – O chamado técnico em caso de problemas ou dúvidas quanto ao funcionamento de qualquer item
contratado, será por telefone ou por endereço eletrônico constantes deste contrato. A CONTRATADA
deverá fazer o primeiro atendimento no prazo de até quatro (4) horas após esse primeiro contato, quando
registrará o problema e verificará o grau de severidade e terá o prazo de vinte e quatro (24) a quarenta e
oito (48) horas para resolvê-lo ou sugerir alternativas, e o prazo de três (3) dias úteis para a solução
definitiva. Caso seja necessário o deslocamento de técnicos até as dependências da CONTRATANTE,
todas as despesas serão por conta da CONTRATADA;
V– A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese ou pretexto, a transferência de
responsabilidade da licitante adjudicatária a terceiros, sejam técnicos ou não.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a execução deste Contrato será
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração.
Subcláusula Primeira – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
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Subcláusula Segunda – A Administração se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos,
se em desacordo com os termos deste Contrato.
Subcláusula Terceira – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas
regularmente feitas desde que entregues ou enviadas por carta protocolada, fac-símile ou mensagem
eletrônica (e-mail), devidamente confirmados.
Subcláusula Quarta – Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra
parte.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
Subcláusula Sexta – É facultada a supressão além do limite estabelecido no Parágrafo anterior,
mediante acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbe à CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II – Vetar o emprego de qualquer produto, item, ou consumível que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta Da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou
danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
III – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto
contratado, ou rejeitá-lo, se assim o desejar;
IV – Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos produtos objeto do presente Contrato, por
meio de representante designado;
V – Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
VI – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à CONTRATADA:
I – Entregar/executar os serviços, conforme especificações técnicas da sua proposta comercial, nos
prazos constantes da Cláusula Quarta e nos locais estabelecidos pela CONTRATANTE;
II – Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e perfeitamente adequados, de maneira a não
prejudicar a execução dos serviços ora contratados;
III – Cumprir a garantia de funcionamento do objeto do contrato.
IV – Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes à execução
do objeto do Contrato;
V – Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da
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execução dos serviços pela CONTRATANTE. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer
empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente;
VI - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
VII – Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à CONTRATANTE
para ateste e pagamento;
VIII – Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a CONTRATANTE,
os produtos, uma vez vetados pelo fiscal do Contrato, ou que apresentarem defeitos;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação
orçamentária: Ficha 10 – 01.01.00.01.031.0001.2001.3.3.90.40.00
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, por meio de depósito
em conta corrente/poupança da Contratada, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo
servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato.
Subcláusula Primeira – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado no Contrato.
Subcláusula Segunda – Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATANTE formalizará
à CONTRATADA, dentro do prazo estipulado no caput desta Cláusula, e esta emitirá nova fatura,
escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
Subcláusula Terceira – No caso de haver pendências na entrega dos produtos por culpa da
CONTRATADA, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento pertinente até que sejam sanadas as
pendências, independentemente de outras penalidades previstas neste contrato e na legislação pertinente,
a serem aplicadas à CONTRATADA.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
Subcláusula Primeira – Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela
inexecução total ou parcial do Contrato:
I - Advertência;
II - Multas:
a) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor unitário do respectivo bem, por qualquer equipamento,
item, produto, material, programa ou consumível que tenha sido entregue com atraso (no recebimento
provisório ou definitivo), aplicável por dia de atraso;
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b) De 1,0% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
Contrato, que não as especificadas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
Subcláusula Terceira – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa. As sanções previstas no Parágrafo Primeiro e no inciso I do Parágrafo Segundo poderão
ser aplicadas juntamente com a do inciso II do Parágrafo Segundo, todos constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quarta – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da
notificação.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido observadas as razões,
formas e direitos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo-MG para
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. E, para firmeza e como prova de assim
haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato, que depois de lido e achado
conforme, será assinado em três vias de igual teor e forma.

Monte Carmelo, 16 de Março de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
CONTRATANTE

NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1 - _________________________________________________

2- ___________________________________________________
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