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PREGÃO PRESENCIAL Nº9, DE 21/10/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17, DE 12/09/2022

CONTRATO Nº 20 de 16/11/2022

C-2GOW

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA G2G SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDAZÉPP (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL,QUANDO FOR O CASÓ) PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE
SCM - SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ÉÍNK DE
INTERNET DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA 400 MBPS (MÍNIMO).

NTONIOMARIANO:98581

ie/documentos/autenticarein!

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE; pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.804.079/0007+81, com
sede à Rua São Paulo — nº 355 — Jardim Renê- São Roque — SP, CER 18135-

125, neste ato representada por seu Presidente senhor JulioAntonioMariano,
brasileiro, casado, Vereador, portador do Documento de Identidadê; RG nº

Sg

11.870.437-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 985.816.868-34,E seguir
denominada CONTRATANTE, e a empresa G2G SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA-EPP, inscrita no ENP sob
nº 10.887.667/0001-01,com sede na Avenida Elias Alves da Costa nº 41 fEsala 39,

3º andar, Centro, Vargem Grande Paulista — SP, CEP: 06.730-000, hieste ato

representada por seu Sócio-Diretor, Sr. Genésio Rebortel Lopes Neto, portador
do documento de identidade RG nº 21.715.732 e inscrito no CPF nº 114.D74.958-

40, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
CONTRATO, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, e

alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital do
Pregão Presencial nº 9/2022, sob Processo Licitatório nº 17, de 12/09/2022, pelos
termos da Proposta da CONTRATADA, datada de 04/11/2022, e pelas cláusulas a

seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das

partes.-
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Visa a presente contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de telecomunicações, na modalidade SCM - Serviço Comunicação
Multimídia - Link de internet dedicado em fibra óptica 400 mbps (mínimo),
conforme as especificações constantes do Termo de Referência, do Edital do
Pregão nº 9/2022 e da proposta apresentada pela CONTRATADA.

1.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas cândições
contratuais, os acréscimos ou supressões inicialmente previstas, até q dimite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme preceitua& $ 1º do
artigo 65 da Lei Federal nº 8666/1993.

1.2.1. O regime de execução deste contrato é o de empreitada
unitário e a forma de execução é indireta.

r preço

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOSAPLICÁVEIS

ZA, Considera-se parte integrante do presente instrumento, com
estivessem transcritos, os seguintes documentos:

s/autenticareinformeoSodaovêzDose

se nele

AN686834em(711/202211

E

a) Edital do Pregão nº 9/2022 e seus Anexos;

b) Proposta de 04 de novembro de 2022, da CONTRATADA;

c) Ata da Sessão Pública do Pregão nº 9/2022. iginalassinadodigitalmente(BorJULIOANTONI

CLÁUSULATERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1. LOTE!:

3.1.1. LINK DA INTERNET DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA 4

(MÍNIMO):
a) Fornecer acesso dedicado;

sehttp://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/docume

MBPSEstedocument?cópiadooril o:

Paraconferirooriginal

b) Acesso fornecido com fibra óptica;

c) Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);

d) Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos);

e) Velocidade mínima de 100% (cem por cento) da velocidade nominal;

f) Deverá possuir 01 (uma) porta 10/100/1000. Não serão aceitas
combinações de equipamentos ou, módulos para atingir o número
mínimo de portas;

9) Disponibilidade média mensal de 99,2% (SLA);

h) A CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto a

quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada no acesso; À
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i) A CONTRATADA deverá possuir Termo de Autorização para a

prestação de Serviço Comunicação Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL;

j) Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365
(trezentose sessenta e cinco) dias por ano através de um número para abertura de
chamadas técnicas;

k) Fornecimento mínimo de um IP fixo por acesso;
-2GOW

|) ACONTRATADAdeverá arcar com todos os custos de equipêmentos
fornecidos e/ou mão de obras necessárias à prestação dos serviçosdg Link da
Internet Dedicado que deverá disponibilizar o sinal no CPD da CONTRATANTE.

CLÁUSULAQUARTA— OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATADA deverá designar por escrito, no ato daassifiatura do
contrato, representante(s) que tenha(m) poderes para resolução de fpossíveis
ocorrências durante a execução do mesmo, informando seus nomes,ôgargos e
formas de contato (telefone, e-mail, endereço). é

4.1.1. Através do(s) representante(s) designado(s), a CONTRATAGÃ deverá
prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE no prazo indicado em notificação.

581686834em17/1

reinformeocódigo

ANTON

italmente

.br/camai

E

4.2. O objeto será recebido definitivamente, pelo Gestor do Contéáto e por
ofício, após 5 (cinco) dias úteis da implantaçãodos serviços, devendo nestg período
o Gestor realizar vistoria que comprove a adequação do objeto ad$ termos

contratuais. E
http:

4.3. A CONTRATADAdeverá escolher e contratar pessoal a ser forâgcido em
seu nome e sob sua inteira responsabilidade,observando, rigorosamente; 1todas as
prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, contribuiçõesabéInstituto
Nacional de SeguridadeSocial - INSS, assistenciais, securitárias esindicáis, sendo
considerada, nesse particular, como única empregadora, não cabendotrânsferir a
responsabilidade,em hipótese alguma, à CONTRATANTE. Para

4.4. É de responsabilidade da CONTRATADA as despesas referentes a
fretes, locomoção, tributos e outros, decorrentes da prestação do serviço.

4.5. A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuízos que seus
empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a
terceiros, decorrentesde ação ou omissão culposa, procedendo imediatamenteaos
reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

4.6. O objeto deste contrato não poderá ser subcontratado.

4.7. A CONTRATADAdeverá seguir o padrão de acabamento, cores, textura,
layout etc. existente na. CONTRATANTE para a execução do objeto contratual e
reparação de qualquer dano, se ocorrer.

4.8. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços não citados

3 
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explicitamente neste contrato e no Edital, mas necessários à entrega dos serviços

4 acabados e em perfeitas condições de uso e funcionamento.

4.9. Os empregados da CONTRATADA deverão circular nas dependências
da CONTRATANTE devidamente identificados através de uniformes, crachás ou
outros meios de fácil visualização, fornecidos pela CONTRATADA.

4.10. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda de produtos,
materiais, ferramentas e qualquer outro material fornecido pela CONTRATADA.

4.11. A CONTRATADA deverá manter a limpeza das proximidades:io local,
visando minimizar transtornos, e tomar todas as precauções e:“guidados
necessários, inclusive instalando sinalização de segurança no local, parêxprevenir
as pessoas de acidentes, bem como evitar danos ou prejuízos.

4.12. A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviçosque forem
determinados pela CONTRATANTEem horários fora do expediente, bemicomo em
finais de semana e feriados, sempre que esta julgar conveniente parã; que os
serviços não sofram interrupção, cabendo ao Gestor do Contrato agenflar essas
ocasiões com a CONTRATADA.

4.13. O contato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serássfealizado
através dos números de telefone e fax e do e-mail informados em proposta, sendo
de responsabilidadeda CONTRATADA comunicar a alteração dos mesmgs.

1
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CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA '

p:isqse

Radooriginalgissinadodigitalmentep5.1. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto qéie estiver
em desacordo com o Contrato.

5.2. A CONTRATADA é obrigada, mediante notificação: desta
CONTRATANTE, a substituir no prazo indicado, às suas expensas, o produtos
que estiverem em desacordo com o exigido em contrato. ocumentoPcó

original,esse

d
5.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, recofístruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de fnateriais
empregados.

5.4. Caso a CONTRATADA deixe de: prestar os serviços contratados, por
razões que ela der causa, fica a CONTRATANTE no direito de contratá-los de
qualquer outra empresa, por sua conta exclusiva, ficando a mesma obrigada a
cobrir despesas não só do objeto contratado, como outras decorrentes, em razão
de sua inadimplência.

5.5. A contratação dos provedores de acesso é de responsabilidade da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo para implantaçãodos serviços de internet (Lotes | ) é de 30 (trinta)

4
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dias, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA —- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TA. A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente à CONTRATANTE,
em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de vencimento, a Nota Fiscal/Faturacom
a descrição dos serviços cobrados no período. zõ

Qq
7.2. As Notas Fiscais/Faturas podem ser encaminhadas via meio magnético,
individualizada por tipo de serviços prestados no mês anterior. EE

7.3. Se forem constatados erros na Nota Fiscal/Fatura, o Gestor ddDontrato
comunicará a CONTRATADA para que sejam providenciadas asssdevidas
correções.

7.4. Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura: Pregão nº 9/2022, beft como o
nome do banco, agência e número de conta corrente,

Td A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do val
Fiscal/Fatura os valores correspondentes às multas que eventualme
aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.

6834em rmeocódig

Egmeçá

imestos/autenticareii
da Nota
e foremNSM

oroque/docui7.6. Os quantitativos estimados para a prestação de serviçosscom os
valores será composto por:

LOTE |: SERVIÇOS DE INTERNET 
Agosulta.siscam.com.br/camarasaaR$.

MENSAL

1 2.425,00

ópriadooriginalassinadodigitalmenteporRoANTOI

ITEM SERVIÇOS DE INTERNET QUANT. tt é
ce:

NOsoe
+1!

> mm

   
1 | Internet Dedicada 400 Mbps-mínimo 

 
R$

   NOo =

tedocumi

ParacopRefiroorigin SoSS

CLÁUSULA OITAVA- DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

8.1. Pela execução integral do objeto constante do presente contrato, a
CONTRATANTEpagará o valor total estimado de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e
cem reais) anual, pelo LOTE |, em doze parcelas mensais, conforme Nota
Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

9.1. Os preçós estabelecidos pela CONTRATADApara a prestaçãodos serviços,
de acordo com a proposta apresentada, serão atualizados anualmente, com base
no IST — Índice de Serviços de Telecomunicações, informado pela ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações) acumulado nos últimos doze meses
publicados pelo setor regulador, desde que FORMALMENTE justificado e

5
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ressalvando-se a possibilidade de alteração do valor contratado em face à
superveniência de normas federais sobre a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

10.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo da vigência contratual será de 12 (doze) meses, de 21/44/2022 a
20/11/2023, podendo ser prorrogado a critério das partes, até o limitê de 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso Il, da Lei nº 8.666/19983.

mA1/202211:50:27

tos/autenticareinformeAródiga9Y8Z2-D358-HWUC-2GOW

MARIANO:985816868:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1. A recusa injustificada da licitante convocada em assinar ozgontrato,
aceitar ou retirar o instrumentoequivalente, dentro do prazoestabelecidoião edital,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitafido-o as

seguintes penalidades: mentepor

Icamarasai

12.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não £imprida;
ou EE

12.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrentégle nova
iadoorigiiinfPussinadodi npaiconsgaa-Biscamco

licitação para o mesmo fim.

12.2. O atraso injustificadona execução do contrato sujeitará a CONERATADA
à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada &partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

12.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia deatrast; e

12.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimoprimeiro) dia
de atraso até o 45º (quadragésimoquinto) dia de atraso.

12.2.3. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a

inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

12.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à

CONTRATADAas seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
ou

12.3.2. | Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação
para o mesmo fim.

12.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras

6
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sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/19983.

12.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou
caracterizada a inexecução parcial, a Câmara Municipal da Estância Turística de
São Roque reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a

CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

12.4.2. Sea Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decidir pela
não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à CONTRATADA,
devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. E

11:50:2

'358-HWI

12.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente
corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres daiCâmara
Municipal da Estância Turística de São Roque dentro de 03 (três) dias út&is da data
de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. A rescisão dar-se-á, também, automática e independente
qualquer aviso judicial ou extrajudicial, caso ocorra alguma das
elencadas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.

13.2. A aplicação das penalidades supra não exonera o inadim
eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

IOMARIANO:98581686834,

lentos/autenticareinforme

ente de
póteses
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM
CASO DE RESCISÃO

14.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integraligente os
direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal nº 8566/1993
alterada pela Lei Federal nº 8.883/1994, sem prejuízo de indenização poéperdas e
danos que a rescisão possa acarretar. ge

iadoorigirfglassinadodigitalm:

ttp://contbltA.siscam.com

Este

Paraconferir

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei nº 10.520/2002, Lei
nº 8.666/1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883/1994, normas da ANATEL, e nos
casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do
Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

16.1. Fica a CONTRATADAobrigada a manter durarite toda a execução deste
contrato todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião
do processo licitatório.
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CLÁUSULADÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. Em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, a
CONTRATANTE indica como Gestor o Gerente da Tecnologia e Manutenção para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato.

17.2. O Gestor do Contrato será responsável por:

a) Acompanhar a execução do objeto, observando-se 9 exato
cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato; q

b) Orientar a CONTRATADAquanto ao cumprimento da Cláusúla Quarta
deste contrato; se

c) Conferir se os preços apresentados em Nota Fiscal/Fatura-gstão de
acordo com os valores contratuais, bem como solicitar a correção;é quando
necessário; EE

d) Atestar as Notas Fiscais/Faturas. i
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO Sê

18.1. Elegem o Foro da Comarca de São Roque para a solução de úuiaisquer
dúvidas oriundas do presente contrato. Si

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente ins ihento de     do.digaetim

h

td..am.coqbr/

JULIO ANTONIO MARIANO GENÉESIO!R
Presidente da Câmara Municipal da iÇ

Estância Turística de São Roque árGi 5 El&trófl ones NE,
| o Contra

PF pazt

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2

Fernandes Santos Ribeiro Mauracy Moraes de Oliveira

CPF:72954159553 CPF:12250258856






