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CONTRATO Nº 115 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACESSO À INTERNET QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA, E A EMPRESA MMA 

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.  

 

O MUNICÍPIO DE AMARGOSA1, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.825.484/0001-50, com sede administrativa na Praça Lourival Monte, s/nº., Centro, Amargosa – 

BA, CEP 45.300-000, por sua Prefeita KARINA BORGES SILVA brasileira, maior, casada, CPF 

611.111.205-87, RG 04.386.373-64 – SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa, e 

a Empresa MMA ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.655.339/0001-98, estabelecida a Rua Vereador 

João Delfino dos Santos, representada pelo seu procurador, Senhor(a) Mauro Mello de Andrade, 

brasileiro, casado e comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 03.915.720-24 e CPF (MF) nº 

499.092.585-87, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por procuração, aqui deno-

minada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº. 030/2013, no Processo Admi-

nistrativo nº. 168/2013, e disposições da Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 

21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço de Acesso a In-

ternet, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente Contrato a contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de internet para atender as Unidades da Prefeitura Municipal de Amargosa através do protocolo 

TCP/IP, referidos no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº. 030/2013, obedecendo às condições 

oferecidas na Proposta de Preços adjudicada que, independente de transcrição, integra este instru-

mento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamen-

tária a seguir especificada: 

 

UNIDADE: 02.01.000 – GABINETE MUNICIPAL 
ATIVIDADE: 2.008  
 
UNIDADE: 03.01.000 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATIVIDADE: 2.003  
 
UNIDADE: 04.01.000 – SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
ATIVIDADE: 2.064  

                                      
1
 No caso de aquisição do produto pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social, os contratantes serão os respecti-

vos Fundos, representados pelo Secretários e pela Prefeita Municipal. 
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UNIDADE: 05.01.000 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE: 2.006  
 
UNIDADE: 05.02.000 – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
ATIVIDADE: 2.017  
 
UNIDADE: 06.01.000 – SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 
ATIVIDADE: 2.020  
 
UNIDADE: 06.02.000 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
ATIVIDADE: 2.022  
 
UNIDADE: 07.01.000 – SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAEST, OBRAS ESERV. URBANO  
ATIVIDADE: 2.031  
 
UNIDADE: 08.01.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
ATIVIDADE: 2.033  
 
UNIDADE: 10.01.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
ATIVIDADE: 2.036 
 
UNIDADE: 08.01.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
ATIVIDADE: 2.018  
  
UNIDADE: 11.02.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATIVIDADE: 2.047 
ATIVIDADE: 2.032 
 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00  
FONTE: 00/19/14/29 

 

Parágrafo Único - Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação correrão à 

conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, 

extraindo-se a respectiva Nota de Empenho. 

 

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O valor total (mensal) deste contrato é de R$ 5.316,80 (cinco mil trezentos e dezesseis reais e oitenta 

centavos). 

 

§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 

decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 

direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

 



ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia  CEP: 45.300-00 

Telefax: (75) 3634-3977 / 3634-3747 /3634- 3143 / 3634-3882 

prefeituradeamargosa@hotmail.com 

 

3 

 

§ 2° - O pagamento será efetuado mensalmente, na Tesouraria da Prefeitura ou crédito em conta 

bancária, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços, após a apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente. 

 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento 

será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabe-

lecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atuali-

zação do valor contratual.  

 

IV - CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução será o da empreitada por preço unitário, obedecidas às condições contidas 

neste Edital e na Autorização de Serviços.  

 

Paragrafo único - Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto. 

 

V - CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorro-

gado, desde que observadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

I -  executar os serviços de acordo com as especificações técnicas previstas neste edital e em confor-

midade com o padrão de qualidade estabelecido na legislação pertinente;  

II -  prestar os serviços nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de funcionamento 

do órgão da Administração Pública; 

III -  promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais necessários a execução do objeto, 

especialmente o cabeamento; 

IV -  executar os serviços acompanhados da documentação necessária; 

V -  cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 

VI -  providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante; 

VII -  garantir a boa qualidade do serviço entregue, respondendo por qualquer imperfeição; 

VIII -  refazer, às suas expensas, o serviço que vier a ser recusado pelo Contratante, no prazo estabe-

lecido neste contrato; 

IX -  manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 

execução completa e eficiente do contrato. 

X -  garantir que todo serviço solicitado seja realizado com celeridade ao CONTRATANTE, no 

endereço por este indicado; 
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XI -  comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

XII -  manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigi-

das na licitação. 

XIII -  credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário, 

prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a exe-

cução do contrato; 

XIV -  fornecer aos empregados envolvidos no cumprimento do Contrato todos os Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do 

MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho; 

XV -  observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por 

Lei. 

 

§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

I -  todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 

nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

II -  todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de traba-

lho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste 

contrato, bem como todas as despesas decorrentes da execução, tais como: salários, seguro de aci-

dentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas por lei; 

III -  todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução des-

te contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

IV -  encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

 

§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item ante-

rior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 

nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 

a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

I -  a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vi-

gência deste contrato; 

II -  a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Ad-

ministração do CONTRATANTE; 

III -  a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 

 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Cabe ao Contratante: 
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I -  prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo repre-

sentante da CONTRATADA; 

II -  solicitar o refazimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto contratado; 

III -  solicitar a execução dos serviços constantes do objeto deste contrato mediante a expedição de 

autorização de serviço; 

IV -  notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na 

execução do serviço, fixando prazo para sua correção. 

V -  designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contra-

to, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

VI -  fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar au-

torizações de serviço. 

VII -  Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º 

(quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a 

contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93. 

 

VIII - CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem justificati-

vas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas 

na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo admi-

nistrativo. 

 

§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração 

de idoneidade para licitar e contratar com o Município de Amargosa e multa, de acordo com a gra-

vidade da infração. 

  

§ 2º. O tempo máximo para solução de problemas é de 05 (cinco) horas, a contar da abertura do 

chamado.  

 

§ 3º. O tempo máximo permitido para conserto de equipamentos externos e/ou restabelecimento da 

conexão em qualquer ponto da rede, é de 08 (oito) horas por mês, sem penalidade. Após este perío-

do, segue o seguinte quadro de penalidades:  

a) Multa (ou retenção de valores) de 10% do valor mensal do contrato em caso de até 12 horas sem 

conexão no mês; 

b) Multa (ou retenção de valores) de 10% do valor mensal do contrato acrescido de 0,3% por hora 

sem conexão, no caso da interrupção do serviço se efetuar por período entre 12 a 24 horas sem 

conexão no mês; 

c) progressão da multa em 0,6% a mais por hora até o limite de 30%, sujeito na hipótese de reinci-

dência à rescisão contratual, no caso da interrupção do serviço se efetuar por período superior a 

24 horas sem conexão no mês. 
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§ 3º O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com 

atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes. 

 

§ 4º  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exi-

mirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as prevista na Lei nº. 8.666/93. 

 

O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, 

não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

 

XI - DA ALTERAÇÃO 

 

O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

XII- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL 

 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constitu-

indo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 

compensação de créditos, sempre que possível. 

 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 

 

As partes elegem o Foro da Cidade de Amargosa - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das tes-

temunhas.   

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma na presença de testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Amargosa 10 de março de 2014. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

KARINA BORGES SILVA 

Prefeita Municipal 
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MMA ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME  

Representante legal: Mauro Mello de Andrade  

CI: nº. 03.915.720-24  

CPF: nº 499.092.585-87 

Instrumento de outorga de poderes: procuração 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

     

NOME:         

CPF:              

   

NOME:         

CPF:               

    

 


