
CoNTRATO N' 04/20t8

QUALIFICACAO DA CONTRATANTE

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPtr - DPE/SE
ENDERECO: TRAVESSA JOAO FRANCISCO DA SILVE|RA, IT5,

(BARAO DE VARUTM), BATRRO SAO JOSf, CEP:
49.015-080 - CIDADE: ARACAJL/SE

CNPJ N" B.r2a,798nn29-02
Rf,PRESENTANTE
LEGAL:

JOSf LE6 DE CARVALHO NETO

PROFISSAO: DEFENSOR PUBLICO - GERAL
ESTADO CIVIL: CASADO
cPF N' 60r.707.355-
91

RC N.'83396r SSP/SE

QUALIFTCACAO DA CONTRATADA

RAZAO
SOCIAL:

BRASIL TELNCOM S/A

ENDERECO: AV. NACoES UNIDAS, I2.9OI, 27' E 28' ANDRAES
TELEFONE: (79) 9 88021919
N' DO CNPJ: 02.0,11.460/0001-93

REPRESENTAN
TE LEGAL: JOSE CLAUDIO DE OLIVA TOURINHO

N' DO CPF: ,t31 .808.1 ?s-34

N" DA CART.
IDENTTDADE:

3030919 SSP/BA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE:

JOSE CLAUDIO DE OLIVA TOURINHO

soclAL:
RUA DO LAVRADINHO, 71 - 2' ANDAR - CENTRO - RIO

ENDf,REQO: DE JANEIRO - CEP: 20.230-070
9 88021919

N' DO CNPJ: 33.000.1 l8/000t -79

REPRESENTAN
TE LEGAL:
N'DO CPF: 431.808.175-34

N" DA CART.
IDIiNTIDADE: 30-309t9 SSP/BA

SEDE ADl||INISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar5o de Maruim), 115

Sao Jose - CEP 49015-080 -Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Jo6o Franoisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

centro - cEP 49010-360 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 Fax: (79) 3205-3711
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RAZAO
SOCIAL: or MOVEL s/A

f,NDERECO: SETOR COMERCIAL NORTE - OUADRA 3 BL.A
TELEFONET (79) 9 88021919
N' DO CNPJ: 05.423.96J/0001-l t

REPRESENTAN
TE LEGAL: JOSE CLAUDIO DE OLIVA TOURINHO

N' DO CPF: 431.808.1?5-34
N' DA CART.
IDENTIDADE: 30309t9 SSP/BA

RAZAO
soctAL: ot s/A

ENDERECO: RUA DO LAVRADINHO. 71 2'ANDAR - CENTRO
Tf,LEFONE: (79) 9 88021919
N" DO CNPJ: ?6.535.764l0001-4J

REPRf,SENTAN
TE LECAL: JOSf, CLAUDIO DE OLIVA TOURINHO

N' DO CPF: 431.808.t 75-34
N" DA CART.

IDENTIDADE: 3030919 SSP/BA

CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO

consritui obieto do presenre conrrato a PRESTAQAO DE SERVICOS DE TELEFONIA

M6VEL E FIXA, PATT A DETENSORIA P.BLICA DO ESTADO DE SERGIPE'

conforme especilicado no aceite i Adesio a Att de Registro de Prego o'007/18 
' 

oriunda

do Pr€g5o Presencial 003/2018 da Prefeitura d€ Sanao Amaro/BA, atrav6s do olicio n'
339/2018 - GDPG. Documertacio anexa.

A
\1" I:l vedada a subcontrahqeo parcial

cessdo ou transfer€ncia, total ou parcial

da contntada. neo se responsabilizando

aquela com terceiros.

do objeto. a associagao da contratada com outrem, a

du contratu. brm como a fusio. cisdo ou incorporaqio

o contratante por ncnhum compromisso assumldo por

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira {Barao de Maruim), 115

Sao Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaiu-SE
Tel.: {79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Barao de N4aruim), 94

Centro - CEP 49010-360 Aracaiu-SE
Tel.; 179) 3205-3700 Fax: (79) 3205-371'l
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52'E vedado efetuar acrdscimos nos quantjtativos fixados pela ata d€ registro de pregos,

inclusive o acrdscimo de que lrata o $ 1'. do art. 65 da Lei n' 8.666/93.

S:i" As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os

contratantcs.

CLAUSULA SEGUNDA. PRAZO

O Servigo serii efetuado de forma continua, o qual ter6 vigencia de 12 (doze) meses,

contados a parir da data de sua assinalura. podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos petiodos.
ati o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas A obtengio de preqos e condigdes mais vantajosas
para a Adnrinistragio. na forma do art. 57. ll da l,ei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

Pelo fomecimento/servigo ora contratado. a CONTRATANTE pagare d CONTRATADA o

valor MENSAL ESTIMADO de R$ 24.066.00 (vinte e quatro mil. sessenta e seis reais). O valor

a ser pago somente serd aos servigos realmente utilizados.

Pardgrafo 0nico - Nos preqos contatados estio incluidos todos os custos com mate al de

consumo c seus insumos.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota9ao

OrQamentiiria, conforme orQamento da Defensoria Pfblica.

UNIDADE
ORqAMENTARJA

28.101

FONTE DE
RECURSOS

PROJETO OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

CLASSIFICACAO
FUNCIONAL

PROGRAMATICA
03.122.0046

SEDE ADTIINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bareo de Maruim), 115
560 Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Tel.: {79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv- JoSo Francisco da Silveira (Bareo de N,'laruim), 94

Centro - CEP 49010-360 Aracaiu-SE
Tel.i (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

lilo o pagamento devido d empresa vencedo& do certam€ ser.i efetuado, atravds de crddito em
conta corrente, no prazo de atd 30 (trinta) dias fteis, contados a partir da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.

$2" Neo serd pennitida previsio de sinal, ou qualquer outra forma de antecipaqao de pagamento
na formulaqao das propostas. devendo se. desclassificada. de imediato, a proponente que assim

o fizer.

$3' Nao serd permitida previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antecipageo de pagamento

na formulagAo das propostas. devendo ser desclassificada. de imediato, a proponente que assim

o fizcr.

$4'. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluini a partira da

regularizaqio da pend€ncia por partc da contratada.

S5' A atualizagao monetii{ia dos pagamentos devidos pela Administraqao, em caso de mora,

seni calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variagio do INPC do IBGtj pro rata tempore.

cLAusuLA sExrA - MANUTENCAo DAS coNDlcoES DA PRoPosrA -
REAJUSTAMENTO E REVISAO

St" Os pregos sao fixos e irreaiusteveis.

S2" A revisao de pregos do contmto, nos termos do art. 65 inciso Il letra "d" da Lei Federal no

8.666/93. dependcra de requerimento do int€ressado quando visar recompor o prego que se

lornou insuficienle, instruido com a documentaCao que comprove o desequilibrio econdmico-

financeiro do contrato. devendo ser instautada pela pr6pria administragdo quando colimar

rccompor o prego que se tomou etcs.tiiyo.

CLAUSULA SfTIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, aldm das deteminaqdes contidas no ANEXO I do instrument6---
convocat6rio e daquelas decorrentcs de obriga-se a:

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Bareo de Maruim), 115

Sao Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: (7g) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Jo6o Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

centro - cEP 49010-360 Aracaju-sE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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a) lbrnecer os bens/servigos de acordo com as cspecificagoes tdcnicas constantes no
instnrnerto convocatdrio e no presente contrato. nos locais determinados- nos dias e nos turnos
c hor6rios de expediente Ja AdminisrraqAo:
b) zelar pela boa e completa execugio do contrato e facilitar. por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE.
atendcndo prontamente ds observagdes e exig€ncias que lhe forem solicitadas:
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfim no bom andamento do

contrato:
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros. por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia propria ou
de auxiliares que estejarn sob sua responsabilidade, bem como ressarcft o equivalente a todos os
danos decorrentes de paralisagao ou interrupqdo do fomecimento contratado, exceto quando isto
ocorrer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por caso fonuito ou forga maior,
circunstanoias que deverdo ser comunicadas no prazo de 48 (quarcnta e oito) horas apds a sua
ocorrcncia;
e) manter durante toda a execugao do contrato. em compatibilidade com as obrigaqdes
assunidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.
f1 providenciar e manler atualizadas todas as licenqas e alvares junto ds repartigoes
compelentes- necessarios a execugao do contrato;

g) efctuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobrc a execugao do obieto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Lcgislagdes Fedeml. Estadual e Municipal. relativas ao objeto do
contrato:
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocat6rio e pelos quais se obriga.
visando ii perfeita execu9eo deste contrato:

i) promover, por sua conta e risco. o transporte dos bens/materiais necessairios para a exccuqAo
do objeto;

.j) trocar, ds suas expensas. o bem/malerial que vier a ser recusado;
k) oferecer garantia e assistencia tdcnica aos bens/mate ais objeto deste contrato. atravds de
rede autorizada do fbbricante. identifi cando-a:
l) manter. sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao. dircqao e mao-de-obra para
execugao completa e eficiente do transporte e montagem dos bens/materiais;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislaEao. contendo descriqio dos bens.
indicalao de sua quantidade. prego unitdrio e valor total.

rr'
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SEDE ADMINISTRATIVA
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cLAusul.l olt,rvA - oBRrcAcOEs Do coNTRATANTE

O CONTRATANTE, aldm das obrigagdes contidas neste contrato por determinagao legal,
obrisa-se a:

a) fomecer ao contratado os elementos indispensiiveis ao cumprimento do contratot
b) realizar o pagamento pela execugAo do coi.rtrato;
c) proceder d publicagio resumida do instrumcnto de contrato e de seus aditarnentos na
imprensa oficial. condigdo indispensrivel para sua validade e eficiicia, no pr zo de 20 (vinte)
dias corridos da suaassinatura.

cLAusuLA NoNA - FoRMA DE ExEcuCAo Dos sERvlcos

A lbma de execuqao do presente contrato ser6 a de servigos de forma continua.

clAusull nfcIuA - FtscALtzAcAo Do coNTRATo E REcEBIMtrNTo Do
OBJETO

Competirii ao Conuatante proceder ao acompanharnento da execugdo do contrato. na forma do
art. 67 da lei Federal 8.666/93. ficando esclarecido que a agao ou omissao. total ou parcial. da
liscalizagio do ContratanG nao eximir6 d Contratada de total responsabilidade na execuqdo do
contrato.

$1" -Oseu recebirnento dar-sc-e de acordo com o art.T3 incisos l e ll, "a" e -b', e o seu

aconpanhamento e fiscalizagao dar-se- segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8,666/93.
sendo certo que. esgotado o prazo dc vencimento do recebimento provis6rio scm qualquer
maniliishqao do 6rgdo ou entidade contratante. considerar-se-6 definitivamente aceito pela
Administragao o obieto contratual, para todos os efcilos, salvo justificativa escrita
lirndamentada.

/t-

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Nraruim), 115
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuizo da caracterizagio dos ilicitos administativos previstos na Lei 10.520102 e

8.666/93. com as cominaqdes inerentes. a inexecugio contratual. inclusive por atraso

iniustificado na execuQeo do contrato, sujeitari o contratado d multa de mora, que serd graduada

de acordo com a gravidade da infragio, obedecidos os seguintes limites meximos:

l- 10o/o (dez por cenlo) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total ou
parcial.
ll - 0,3% (tres ddcimos por cento) ao dia. atd o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
lbrnecimento ou servico nao realizadoi

lll - 0,7% (sete ddcimos por cento) sobre o valor da pane do fomecimento ou s€Riso nao
realizado. por cada dia subsequente ro lrigesimo.

$l" A multa a que se refere este item nao impede que a AdministragSo rescinda unilateralmente

o contrato e aplique as demais sanqoes previstas na lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

A inexecuqao btal ou parcial do Contrato

conhatuais. e as previstas na Lei n" 8666/93.

enscia a sua tescisao com as consequCncias

$ 1". O Contratante poderd rescindir administrativanente o respectivo Contrato- nas hip6teses
previstas nos incisos I a XIt. XVII e XVIII do ar1. 78 da Lei 8.666/93.

$ 2". Nas hip6teses de rcscisao com base nos incisos I a Xl do aft. 78 da Lei 8.666/93. ndo cabe

ao Conlmtado direito a qualquer indenizagdo.

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Bar5o de N'laruim), 115
Sao Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.r (79) 3205-3800

CENTML DE ATENDII ENTO
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cLAUSULA DEcIMA TERCEIRA _ \.INCULACAO AO EDITAL E ATA DE

REGISTRO DE PREqOS

lntegra o presente contrato. como se nele estivessem transcritas, as cliiusulas e condig6es

estabelecidas no processo licitatorio referido no preiambulo deste instrumento. no convocatodo

e seus anexos e na proposta do licitante vencedor.

As panes elegem o Foro da Cidade de ARACAJU, Estado de Sergipe, que prevaleceni sobre

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer drividas oriundas do

oresente conrato.

Arac ir/SE. 04 de outubro de 2018.

t,l
C-!4, q!
LEO DE C JOSE C
CONTRA

TESTEMUNHAS:
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SEDE ADT,lINISTRATIVA
Tv Joeo Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 115
Seo Jose - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Iel.: {79) 3205-3800

CENTRAL DE AIENOIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bareo de Maruim), 94

Cenho - CEP 49010-360 - Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711


