
CONTRATO N° 002/2020

CONTRATO     DE     pRESTAeAO     DE

sERvieos, QUE ENTRE si FIRMAM 0

CONS6RCIO  P0BLICO  RIO GUANDU

ES   E   A   EMPRESA   MEGA   GRUPO

TELEC0lvIUNICACAO LTDA.

0 CONS6RCI0 PUBLICO RIO GUANDU -ES„ pessoa juridica de direito ptlblico, inscrito no

CNPJ sob o n° 02.270.946/0001-01, com sede na Avenida Presidente Vargas,121, Sala 101,

1° andar,  Bairro Centro -Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000,  neste ato  representado por

seu   Presidente,  Sr. Joao do Carmo Dias, portador da carteira de identidade n° 575.860,

inscrito  no  CPF  sob  o  n.a  478,319.017-87,  brasileiro,  casado,  Produtor  Rural,  residente  e

domiciliado   no   Municipio  de   Brejetuba  -  E.   Santo,   adiante  denominado  simplesmente

CONTRATANTE    ou    CONS6RCIO,    e    do    outro    lado    a    empresa    MEGA   GRUPO

TELECOIVIUNICACAO  LTDA,  pessoa juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o

n°08.847.591/000149, com sede Avenida Presidente Vargas, N°      273   ,1 °Andar, Sala 05,

Centro,  no  Municipio de Afonso Claudio/ES,  CEP:  29.600-000,  representada  neste ato  por

Fernando  de  Bulh6es  Padua  de  Sousa,  inscrita  no  CPF  n°  369.416.115-53,  _brasileiro,

casado, empresario,  residente e domiciliado a Avenida presidente vargas, N°      273,  Bairro

Centro,  em  Afonso  Claudio/ES,  CEP:29.600-000,  doravante  denominada  CONTRATADA,

ajustam o presente instrumento, com base no processo de dispensa de licitagao, com fulcro

no art. 24, Inciso 11, combinado com o § 1° da Lei 8.666/93 e suas alterag6es, que se regefa

pelas clausulas e condi?6es seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO.

1.1.      0  presente contrato tern por objeto a contrataeao de empresa  para os servi?os de

telecomunicag6es  para  a  implementacao  e  regulamentagao  de  Plano  de  acesso  a

Internet   e   servigos   de   comunicagao   multimfdia,   a   serem   disponibilizados   nas

dependencias do Cons6rcio Pdblico Rio Guandu.

cLAusuLA SEGUNDA -  DO pROcEDiMENTO DE pRESTAeAO DE sERvlco.

2.1. A presente contrataeao sefa realizada de acordo com a Lei n° 8.666/93 e suas altera?6es

e demais legislaeees vigentes.
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CLAUSULA TERCEIRA -  DESCRICAO DO SERVICO.

3.1. 0 objeto deste Termo de Refetencia segue as especificae6es do quadro abaixo:

Relaeao do Servieo.

ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO. QUANTIDADE UNIDADE

01 Servigo de acesso a conexao a internet,  link 12 MESES        `-I

de  50MB,  com  disponibilidade  de  07(sete)

dias  por  semana,  24  (vinte  e  quatro)  horas

com  assistencia t6cnica,  pelo  perfodo de  12

meses,  podendo  ser  prorrogado  de  acordo
com o Art.  57,11 da Lei  n° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA -0 VALOR.

4.1. 0 valor da presente contratagao sefa de R$ 1.138,80 (Hum mil e cento e trinta e oito

reais e oitenta centavos)

CLAUSULA QUINTA -OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5,1. Designar servidor responsavel para fiscalizagao e acompanhamento do contrato.

5.2.  0  CONTRATANTE  se  compromete  a  aderir junto  CONTRATADA  o  Plano  de

Acesso a  Internet  no  que  lhe  couber  de  acordo com  o  Plano  descrito  no  objeto  da

contrata?ao.

5.3. Caso o CONTRATANTE deseje alterar, modificar ou migrar o seu Plano durante

a vigencia deste instrumento,  devera solicitar,  mediante documento escrito junto  a

central  do  assinante,   pessoalmente  em  nossa  loja  ou  por  e-mail,  que  lhe  seja

permitido   a   rea]izagao   de   tal   procedimento,   cujo   aceite   pela   CONTRATADA
dependefa,   tambem,   da   compatibilidade   entre   os   horarios   e   possibilidade   de

efetivagao do Requerimento.

5.4.  Notificar por escrito  a  CONTRATADA,  toda  e qualquer ocortencia  relacionada com  a

execugao do  Contrato,  tais como,  eventuais  inconsistencias durante sua vigencia afixando

prazo para sua corregao.
5.5. Exercer a fiscalizagao, coordenagao e o acompanhamento da execucao do Contrato, por

meio    de    fiscal    de    contrato    designado    pelo    Cons6rcio,     independentemente,     do

acompanhamento a controle exercidos diretamente pela CONTRATADA.

5.6.  Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicagao de eventuais sane6es

previstas em Contrato.
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5.7.  Notificar  a  empresa,  por  escrito  caso  a  assjstencia  tecnica  nao  atender  demanda

solicitada, falhas ou irregularidades no Servigo de acesso a conexao a internet, para que

sejam adotadas medidas corretivas necessarias.

5.8. Rejeitar, no todo ou em parte, por interm6dio da fiscalizaeao, os servi?os que estiverem

em  desacordo  com  o  firmado,  podendo  exigir,  a  qualquer tempo  a  reparagao  que julgar

insuficientes ou inadequados.

5.9. Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido

o contradit6rio e ampla defesa.

5.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade

com   as   obrigaeees  assumidas   pela   Contratada,   todas.` as  condig6es  de   habilitaeao  e

qualificaeao exigidas na contratacao.

CLAUSULA SEXTA -OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.2.  Prestar os  servigos conforme  o  subitem  4.1,  nos  moldes estabelecidos  neste

termo de referencia.

6.3.  Aceitar,  nas  mesmas  condig6es  do  Contrato,  os  acfescimos  ou  supress6es,  que  se

fizerem necessarios no serviap,  ate 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial  atualizado

do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1° e 20, da Lei n° 8.666/1993.

cLAusuLA sETiiviA- LOcAL DE pRESTAeAO DE sERvieo.

7.1. 0 objeto da presente contratacao de Serviap de acesso a conexao a internet devefa

ser  instalada,  na  Sede  do  Cons6rcio  Pdblico  Rio  Guandu  situada  a  Avenida  Presidente

Vargas, N° 121,1° andar, Sala 101, Centro -Afonso Claudio -ES.

7.3. Na hip6tese dos equipamentos instalados na sede do Cons6rcio, apresentar defeito que

impossibilite a sua utilizagao, a CONTRATADA substituifa o defeituoso,  no prazo maximo de

24 (vinte quatro) horas, contados da notificacao do Cons6rcio Pdblico Rio Guandu.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.  0  CONTRATANTE  efetuafa  o  pagamento  mediante  o  Boleto  Bancario,  na  data  de

vencimento   mediante   a   escolha   do   cliente   e   comprovada   a   regularidade   fiscal   da

CONTRATADA.

8.2. 0 correndo erros na apresentaeao do documento de regularidade fiscal, o mesmo sera

devolvido a Contratada para correQao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera

contado a partir da data de apresentagao do novo documento, devidamente corrigido.

8.3. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao

qualquer obrigaeao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia.
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CLAUSULA DECIMA -PRAZO DE VIGENCIA

10.1. 0 contrato oriundo da presente contrataeao tefa vigencia a partir da sua assinatura pelo

periodo de  12  meses,  podendo ser prorrogado de acordo com  o Art.  57,  lnciso  11  da  Lei  n°

8.666/93.

10.2. 0 Cons6rcio reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o Contrato,

nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93 e alterae6es posteriores.

10.3. E vedada a cessao ou transfetencia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigag6es

inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem ptevia e expressa autorizagao

da outra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

11.1.   As   despesas   decorrentes   do   presente   contrato   correrao   por  conta   da   dotagao

orgamentaria constante do orcamento vigente, a saber:

Elemento de 33.90.3900 -Outros Servi€os de terceiros Pessoa Juridica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA FISCALIZACA0

12.1. A fiscaliza?ao da presente contrataeao ficafa a cargo da funcionaria Ana Paula A]ves

Bissoli.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1. 0 presente contrato podera rescindido por qualquer das partes, devendo ser

comunicada com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, de acordo com o Art.  79,

inciso  11  da  Lei  n° 8.666/93.

13.2, Constituem motivos para rescisao do contrato, aqueles elencados no Art. 78 e

seus incisos, da Lei n° 8.666/93.

13.3. A rescisao podera ser unilateralmente pelo contratado, caso ocorra os motivos

elencados nos incisos I a XIl e XVII do Art.  78 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -  DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. A disciplina das infra?6es e sang6es administrativas aplicaveis no curso da execucao d

contrato sefa aquela prevista no Artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93.
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15.1.  Para  dirimir  eventuais  controv6rsias  oriundas  da  contratacao,  Fica  eleito  o  Foro  da

Comarca de Afonso Claudio/ES, com expressa rendncia de qualquer outra, por mais especial

ou privilegiado que seja.

Afonso Claudio,  10 de janeiro de 2020.

CONS6RCIO

pREJs3£#

MEGA GRUPO

Testemunhas:

leo RIO GUANDU -ES.
0 CARMO DIAS
E - CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA.

2 \)ciqj{A-r* rvcina^i`    rlDAth`\4a
CPF: A+n . tis+ . r3 ts i ~ Z4 3
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