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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO EERNARDO
Sf,cRETARIA DE seÍ orlrutoo l.tutttctp,lL oe s,lúoe

ESTADO DO MARANHÃO
RODOVIA MA 034, 10 KM 3 ABREU - SAO BERNARDO - MA

CNPJ: 13.956.238/00014-37

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO,{\4A,
Estado do Maranhão, com sede administÍativâ, na Preíeitura Municipal, localizada na Praça
Bernardo Coelho de Almeida, atravéS da SECRETARIA DE SAÚDE/FLTNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, CNPJ 13.956.238/00014-37 com sede na Rodovia Ma 034, 10 Km: 3; ABREU
SAO BERNARDO - MA, neste ato representada pelo gestor municipal, Sr. FRANCISCO DAS
CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n" 572348 e do CPF n'
182.609.183-15 a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa: MATRIZ TELECOM
EIRELI, CNPJ: 17.409.940/0001-31, sediada na R BERNARDO LIMA, n" 1257, Centro -
CEP: 65.550.000, São Bemardo-MA, por intermédio de seu representante legal Sra, Renata
Nunes Araújo, CPF:073.057.013-43 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n" 10.520102, Decreto no 10.024119 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666193, assim como pelas cláusulas
a seguir expressas:

Ckiusula Primeira - DO OBJETO:
l.l. Execução dos serviços de links de intemet via fibra ótica, para atender as necessidades

Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA.

Clriusula Segunda - DO FUNDÁMENTO LEGAL:
2.l.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n"
049/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei no 10.520102, Decreto n" 10.024119 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores
e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integraÍ este

contrato.

descri dos servi s abaixo:
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Contrâtaçâo dê âté 250 pontos de acesso á
internet vir Íit ra ópaica com velocidâde de
I50 Mbps, com garantia de banda de upload
dê 501/" do valor contratâdo e 1007. de
do$nload de b{ndà contrrtrdâ, {:om
ROTEADOR E I {XA Dt: r\S1Al.q,( i(-)
inclusos. (Valor flnitário do Ponto por Ano).

MES 26 R$ 1.370,00 RS 427.440.00
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CONTRATO PE SRP N" 049/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2022058-CPL
CONTRÀTO NR. 20230103006

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MLTNICTPAL DE SÀO BERNARDO/]\4A,
através da SECRETARIA DE
SAÚDE/FL'NDO M LTN ICIPA L DE SAUDF
ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA MATRIZ TELECOM EIRELI.

Cltíusula Terceira - D0 VALOR CONTRATaÁL:
3.1 . Pela execução do objeto orâ contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de
R$ 427.440,00 ( quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e quaÍenta reais), conforme
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Chiusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.l.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que

por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fomecimento correspondente:

DOTAÇÃO:
10.301.0340.t015.0000 - MANUTENÇÃO DO FTNDO MUNICIPAL DE sAUDE

339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

I O.I 22.0050.2054.0000 - MANUTENÇÀO DA SEC. DE SAÚDE

339039 - OUTROS SERVTÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

10.30 | .0340.2072.000 - MANUTENÇÀO DO PAB - FÍXO
339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JLTRIDICA

Cláasula Sería - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1 . os serviços deverão ser executados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas

no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições

implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A

Contratada obriga-se a substituir Os serviços que porventura não atendam às especificações, sob

pena das sanções cabíveis.

6.2. C)s serviços deverão ser fomecidos inlegralmente e de forma ininterrupta'

6.3.Os serviços deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência'

diariamente sem interrupção todos os dias da semana'

Clríusula Sétima - DO PAGAMENTO:
i-1. O pugurn"n,o será efetuado mensalmente, referente aos serviços fornecidos' após a

ao*p.ourção de que a empresa conratada está em dia com as obrigaçÕes Perante o Sisterna de

SeguridadeSocial,medianteaapresentaçãodasCertidõesNegativasdeDébitoscomooINSSe
o FGTS, no prazo não supe.iár a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de

fomecimento àos serviços, úevidamente atestada pelo setoÍ competente' Será verificada também

ruu ,.guiulaua" .o.'o. T.ibulo. Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta

ll"gutiiu, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa' de Tributos e Contribuições

Federais e Dívida Ativa da União.

'7.2. É vedada expressamente a rcalização de cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especiàl a cobrança bancáriá, mediante boleto ou mesmo o protesto de título' sob

p"nu 
'aa 

uptiauçao das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos

decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO ca-so o mesmo se encontÍe enr

situação irregula-r perante a Seguridade Social e Tributos Federais' conforme item 7 l '

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento'

7.5. 0s pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA' mediante

transferêniia bancaria em conta corrente dâ CONTRATADA sob o n" 25 '639-0'

Agência2826-6doBancodoBrasil,umavezsatisfeitasascondiçôesestabelecidas
neste Contrâto.
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CIIiusuIa OiTavT DA RECOMPOSrcÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINÁNCEIRO
DO CONTRATO:
8.l.Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. a Administração poderá

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n'8.666193,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Clriusuh Nona - DA FISCALIZAÇÃO:
9.1 .ContÍatante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalizaçâo

dos serviços recebidos.

Cltiusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PA\TES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrilo nas condições

avençadas e da Contratada perceber o valor ajuslado na forma e prazo converrcionados.

l0.2.Constituem obrigações da Contratada:
I) entregar Os serviços às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do

presente contrato;
Il) fornecer Os serviços. rigorosamente nas especificações, privos e condiçóes

descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)Os serviços deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de

provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado

conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede

municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes deste ContÍato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

Vi) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando

todososesclarecimentossolicitadosaeatendendoàsreclamaçõesprocedentes,
cÍ§o ocoram;

Vll)comunicaràCONTRATANTEoseventuaiscasosfortuitosoudeforçamaior.
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os

documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos' a

partir de sua ocorrência' sob pena de não serem considerados;

vlli)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

deconentes da execução do presente contÍato;

IX)manterdurantetodaaexecuçãodoContrato,emcompatibilidadecomas
obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável' pela perfeita

condição dos serviços fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade'

.o.pátindo-lh. tambóm, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da

Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da contratada quaisquel acidentes

que porventuÍa ocorram na entrega dos serviços e o uso indevido de patentes e

registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execuçâo do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

IIl)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

lvjcom-unicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.
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Cltiusula Décima Primeba- DA TROCA EWNTUAL DE DOCUMENTOS:
I l.I . A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através

de protocolo.

I l.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cttiusula Décima Segunda - DA RESCISjío DO CoNTRATq:
l2.l.A rescisão do contrato teÍá lugar de pleno direito, a critério da Contratante.
independentemente de interposição judicial ou exrajudicial. em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei n" 8.666193 e suas alterações nos cisos pÍevistos nos artigos 77 e 78 da
referida lei.

Chiusula Décima Terceiru - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
l3.l.A licitânte que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,

falhar ou lraudar na execução do objeto licitado, componar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO^4A, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo

das demais cominações legais.

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita as seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por

cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas

fielmente as condições Pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4%io (quatro décimos por cento), na hipótese

de atraso no cumprimento de suas obrigaçÔes contratuais, calculada sobre o

valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporriria de participação em licitação e impedimento de

contÍataÍ com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3'1, não prejudica a incidência

cumulativa das penalidades dos itens 13-3-2, 13'3'3 e 13 3 4,

principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência

de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de

inadimplemento de eventuais cotas mensais. expressamente previstas.

facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis'

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3 5, poderão ser aplicadas

conjuntamente com os itens 11.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo

de l0 (dez) dias úteis.

'13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao óÍgão contratante o

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajos4 pela ordem de

classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as

providências cabíveis. RENAT§;,..:ffi***
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CNPJ: 13.956.238/00014-37

13.6.A segunda adjudicatória, oconendo a hipótese do Preço anterior, hcará sujeita à mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades pÍevistas nesta cláusula é de competência exclusiva da

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDOA4A.

Cltiusula Décima Quarta - DOS ACRESCIM0S E SUPRESSÔES: A CONTRATADA

Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se lúerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até

iso/o çuint"e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao

art. 65 § I " da Lei 8.666/93.

Cüiusula Décima Quiníd.' O presente contrato entrará em vigor

assinatura e findar-se-á no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco )

prorrogado, após manifestação das partes envolvidas. mediante

ionforme rrtigo 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93, e suas alterações

venha a esta substituí-la.

I

ina data de sua

dias, podendo ser

Termo Aditivo.
ou outra Lei que

Cltiusula Décima Sexta - DOS CASOS OMI§§OS"
l6-1-Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 10.520/02, Decreto no 5.450/05e

subsidiariamente, no que couber. as disposições da Lei n'8.666/93 e suas alterações

posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Ckiusula Décima Sétima - DO FORO:
l7.l.Fica eleito o foro da Comarca de SÀO BERNARDO'MA, Estado do Maranhão' para

airi.i. fruirq*, dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as paÍes assinam o presente Contrato' que foi

impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Di§o BEBtt#§pp,[Mso*9í"PE IANEIR0 DE 2023.
FRANCISCO

CHAGAS

CARVALHO:

FRANCISCO DAS CHAGAS

CARVALHO:18260918315
182609183 Dàdos: 2023.01.11 r4114:24

15 ..........'..'....".".....'...'â3'oo:'.."" """"
Gestor MuniciPal de Saúde

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
(1ontrataote--'...'.

RENATA NUNES Í#"":d+? 
',"'';

ARAU J O :0730 s70 1 343 F;;:-
MATRIZ TELECOM EIRELI

CNPI: I 7.409.940/0001 -3 1

Renata Nunes Araújo
CPF:073.057.013-43

Contratada

Y


