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CoNTRATO N. 005/2018

QUALIFICACAO DA CONTRATANTE

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTAIX) DE SERGIPE - DPE/SE
ENDERECOI TRAVESSA JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA, II5,

@ARAo DE MARUTM), BATRRo sAo losf, crr:
49.015-080 - CIDADE: ARACAJU/SE

CNPJ N' 13.128,798t0029-02
REPRESENTANTE
LEGAL:

JOSE LEO DE CARVALIIO NETO

PROFISSAO: DEFENSOR PUBLICO . GERAL
ESTADO CIVIL: CASADO
RG N." 833961 SSP/SE cPF N. 60t.707.355-91

euALtFlcACAo DA CoNTRATADA

RAZAO SOCIAL: TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDERECO:
RUA DO LAVRADINHO, 7I . 2'ANDAR - CENTRO -
RIO DE JANEIRO - CEP: 20.230-070

TELEFONE: (79) 9 88021919
N'DO CNPJI 33.000.1 18/000r -79

REPRESENTANTE
LEGAL: JOSE CLAUDIO DE OLIVA TOURINHO

N" DO CPF: ,131.808.175-34

N' DA CART.
IDENTIDADE: 3030919 SSP/BA

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar5o de [4aruim), 115
Seo Jos6 - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENOIiIENTO
Tv- JoSo Francisco da Silveira (Bareo de Nlaruim), 94

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tol.: (79) 3205-3700 - F ax'. (79) 3205-3711
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CLAUSULA PRIMEIRA _ OBJETO

Consrirui objeto do presenre contraro a PRESTAqAO DE Sf,RVICOS DE TELEFONIA
FIXA, COMUTADA, INTERNET, E DADOS para a DEFENSORIA PUBLTCA DO
ESTADO DE SERGIPE, conforme especificado no aceite i Adesio a Ata de Registro de
Preqo n'016/18, oriunda do Pregio Presencisl 0152018 da Prefeitura de Dias D'ivila/BA,
atrav€s do oficio n" 3412018 - GDPG. DocumentacSo anexa.

$l'E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao

ou transferencia, total ou parcial do conlrato, bem como a fuseo, cisao ou incorporaceo da
contratada. nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com tercetros.

$2" E vedado efetuar acrdscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos. inclusive
o acrdscimo de que trata o g lo. do art. 65 da Lei n'8.666/91.

$3'As supress6es podereo scr superiores a 2570. desde que haja resultado de acordo entre os
contramntes,

CLAUSULA SEGUNDA - PRAzo

O Servigo scr6 efetuado de forma continua, o qual terd vigdncia de 12 (doze) meses, contados a

partir da data de sua assinatura. podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, atd o
limite de 60 (sessenla) meses, com visras d obtengdo de pregos e condiQd€s mais vantajosas para a
Administraqio, na forma do an. 57, II da Lei 8.666193.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

Pelo fomecimento/servigo ora contratado, a CON'I RATANTE pagar, d CON'|RATADA o vator
MENSAL ESIIMADO de R$ 87.861,61 (oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e

sessenta e um centavos). O valor a ser pago somente serii aos servigos realmente utili
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Panigrafo Unico - Nos pregos contratados estao incluidos todos os custos com mate al de
consuno e seus tnsumos,

CLAUSULA QUARTA - DoTACA0 oRcAMENTARIA

As despesas para o pagame[to deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotageo
Orcamcntiiria. conforme orcamento da Defensoria Priblica.

UNIDADE
ORQAMENTARIA

CLASSIFICACAO
FUNCIONAL

PROGRAMATICA

PROJETO OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE DE
RECURSOS

28.101 03.122.0046 1329 i3.90.00 0l0l

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

$1" O pagamento devido d empresa vencedora do certame sere efetuado, atrav6s de crddito em
conta corente, no prazo de atd 30 (trinta) dias iteis. contados a panir da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.

$2' Neo scrd permitida previseo de sinal, ou qualquer outra forma de antecipagao de pagamento
na formulaqdo das proposlas. devendo ser desclassificada, de imediato. a proponente que assim o
lizet.

$3'Ndo scrd permitida previsdo de sinal. ou qualquer outra forma de antecipaqio de pagamento
na lbrmulagdo das propostas. devendo ser desclassificad4 de imediato. a proponente que assim o
fizer.

$4'. lim havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento. o prazo fluiril a partira da
regularizagao da pendCncia por parte da contratada.

$5" A atualizaqao monetiiria dos pagamentos devidos pela AdministragSo, em caso de
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu ef'etivo
de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro mta tcmpore.

mora, ser6
pagamento.
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CLAUSULA SEXTA - MANUTENCAO DAS CONDICdES DA PROPOSTA _
REAJUSTAMENTO E REVISAO

Sl" Os preQos sao fixos e irreajustiveis.

52'A revisao de preQos do contr.to, nos tennos do an.65 inciso II letra -d" da Lei Federal n.
8.666/93. dependere de requcrimento do interessado quando visar recompor o prego que se tornou
insulicicnte, instruido com a documentaqdo quc comprove o desequilibrio econdmico-financeiro
do contrato. devendo ser instaurada pela pr6pria administragio quando colimar rccompor o preqo
que se to ou 0"{ce!,tlr.r.

CLAUSULA sfTIMA. oBRIGAcOEs DA CoNTRATADA

A CONTRATADA, al€m das determinag6es contidas no ANEXO I do instrumento convocat6rio
e daquclas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) lomecer os bens/servigos de acordo com as especilicag6es tdcnicas constantes no instrumento
convocat6rio e no presente contato, nos locais determinados, nos dias e nos tumos e hordrios de
expedientc da AdministraQao:
b) zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance. a
ampla aq6o fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE. atendendo
prontanrcnle ils observar;des e er.ig€ncias que lhe lorem solicitadas:
c) comunjcar ao CONTRATANI-E qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do

contratoi
d) arcar com todo e qualqr-rer dano ou prejuizo de qualquer nalureza causado ao
CONI RAI ANTE e terceiros, por suz! culpa. ou em consequ€ncia de erros. impericia propria ou
de auxiliarcs que estejam sob sua responsabilidade. bem como ressarcir o equivalente a todos os
danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao do fomecimento contmtado, exceto quando isto
ocorer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior.
circunsdncias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 (quarcnta e oito) horas ap6s a sua
ocondncia;
e) manter durantc toda a execugAo do contrato, em compatibilidade conr as obrigagoes
assumidas. lodas as condiqdes de habilihQao e qualificaqio exigidas na licihqao:
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g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como
obsenar e respeitar as Legislag6es Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contmto:
h) adimplir os fornccimentos exigidos pelo instrumento convocat6rio e pelos quais se obriga.
visando i perleita cxecuQao deste contrato;

i) promover. por sua conta e risco, o transfrorte dos bens/materiais necessdLrios pam a execugdo
oo onlelo;

j) trocar. ds suas expensas. o bem/material que vier a ser recusado;
k) oferecer garantia e assistencia tdcnica aos bens/materiais objeto deste contrato, atravds de rede
autorizada do fabricante, identifi cando-a,
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a superviseo, diregAo e mao-de-obra para
execucao completa e eficiente do transporte e montagem dos bens/materiais;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo. contendo descrigao dos bens, indicagdo
de sua quantidade. preqo unitario e valor total.

CLAUSULA OITAVA - OBRICACoES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, al6m das obrigaqdes conridas nesre contrato por determinaqao legal.
obrisa-se a:

a) tom€cer ao contratado os elementos indispens6veis ao cumprimento do contrato;
b) realizar o pagamento pela execugao do contrato;
c) proceder A publicageo resumida do instrumento de contmlo e de seus aditamentos na imprensa
oficial. condigdo indispensevel para sua validade e eficilcia. no prazo de 20 (vinte) dias corridos
oa suaasslnatura.

clAusr LA NONA - FORMA DE EXECUqAO DOS SERVIqOS

A lorma de cxecuqao do presente contrato ser6 a de servigos de forma continua.

SEOE ADi'INISTRATIVA
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CLAUSULA DECIMA . FISCALIZAcAo Do CONTRATO f, RECEBIMENTO DO
OB.IETO

Competiri ao Contratante proceder ao acompanhamento da execugao do contrato. na forma do art.

67 da Lei Federal 8,666/93. ficando esclarecido que a agao ou omissdo. total ou parcial, da

fiscalizagdo do Contratante neo eximifii A Contratada de total responsabilidade na execugeo do

contrato.

$l.'.oseurec€b;mentodar-se.iideacordocomoan.73incisosleIl''.'.e
acompanhamento e fiscalizagao daf-se- segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93. sendo

certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provis6rio sem qualquer manifestagao

do 6rgao ou entidade contratante- considerar-se-d definitivamente aceito pela Administracao o

objeto contraoal- para todos os efeitos. salvo j ustificativa escrita fi.rndamentada.

CLAUSULA DI'CIMA PRIMEIRA _ PENALIDADES

Scm prejuizo da caractcrizageo dos ilicitos adminislrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93.

com as cominagdes increntes, a inexecuqao contatual. inclusive por atraso injustificado na

execugao do contrato. sujeitani o contratado a multa de mora. que seri graduada de acordo com a
gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites m:iximos:

| - l0% (dcz por cento) sobre o valor deste contmto, em caso de descumprimento total ou parcial.
ll - 0.3yo (fes ddcimos por cento) ao dia- atd o trigdsimo dia de atraso. sobre o valor da parte do
fornccimento ou servieo ndo realizado:
lll - 0"7% (sete ddcimos por cento) sobre o valor da pa e do fomecinento ou ser\'igo nao

realitado. por cada dia:ubsequente ao trigdsimo.

$l' A multa a que se refere esle item nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o

contrato e apliquc as demais sanq6es previstas na lci.

SEOE ADI/|INISIRATIVA
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CLAUSULA DTCIMA - FIscALIzAcAo Do coNTRATo E RECEBIMENT0 Do
OBJETO

Competirii ao Contratante proceder ao acompanhamento da execugao do contrato. na forma do art.
67 da Lci Fedcral 8.666/9i. ficando esclarecido que a agao ou omissAo, btal ou parcial. da

llscalizalao do ( ontratante nao eximifli e Contratada de total responsabilidade na execuQdo do
cotltrato.

$1" - O seu recebimento dar-se-6 de acordo com o arl.73 iocisos I e II. '?'l e "b'.
acompanhamcnto e fiscatizagao dar-se- segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93. sendo
ceno quc. esgotado o prazo de vencimento do recebimento provis6rio sem qualqucr manif'e$agAo
do orgao ou entidade contmtante, considerar-se-i delinitivamente aceito pela Administrageo o
obielo contratual, para todos os efeitos, salvo j ustificativa escrita fundamentada.

CLAUSULA D6cIMA PRIMEIRA - PENALIDADEs

Sem prejuizo da caracterizaqao dos ilicitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93.
com as comina$oes inerentes. a inexccugao contratual. inclusive por atraso injustilicado na
execugao do contmto. sujcitani o contratado ii multa de mora. que seni graduada de acordo com a
gravidadc da infragao, obedecidos os seguintes limites miiximos:

| - l0o% (dcz por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total ou parcial.
ll - 0.3% (tres ddcimos por cento) ao dia, ar6 o tdgdsimo dia de atraso, sobre o valor da pane do
lbrnccimcnto ou servico nao realizado:
lll - 0,770 (sete dicimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimgnto ou servigo nao
rcalizado. por cada dia subsequente ao rrig6simo.

$1" A multa a quc se refere este item nao impede que a AdministraQAo rescinda unilateralmente o
conlrato e apliquc as dcmais sancdes previstas na lei.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

A inexecuQAo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuais,
e as Dre\ istas na l-ei n" 8666/93.

$ 1", O Contratante podera rescindir administrativamente o respectivo Contrato. nas hip6teses
Drevistas nos incisos I a XII. XVII e XVIII do an. 78 da Lei 8.666/93.

$ 2". Nas hip6teses de rescisao com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93. nio cabe
ao ( ontratado dircito a qualquer indenizagdo.

CLAUSULA DICIMA TERCEIRA _ vINcULAcAo Ao EDITAL E ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

Integm o presente contnto. como se nele cstilessem tmnscdtas. as cliiusulas e condigdes
estabclecidas no processo licitat6rio rel'erido no predmbulo deste instrumento. no convocat6rio c
seus anexos e na proposta do licitante vcncedor.

As partes elegem o Foro da Cidade de ARACAJU. Estado de Sergipe, que prevalecerii sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para dirimir quaisquer dtividas oriundas do

otescnte conlrato.

Aracaju,/SE, l5 de outubro de 2018.

'TESTEMU$AS:
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