ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ....../2019/CMA
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA E DE OUTRO A EMPRESA ....................................COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, inscrita no CNPJ sob o nº .........................., com sede no
Município de Ananindeua, Estado do Pará, localizada no prédio Anexo da Câmara Municipal de
Ananindeua, sito Zacarias de Assunção nº 84, Bairro Centro, CEP. 67030-970, Ananindeua/PA, doravante
denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente o senhor
......................................................., portadora da cédula de identidade nº ......................., e CIC/MF nº
......................................, residente e domiciliada ..................... ....................................., CEP
n°
..................., Ananindeua – PA, nomeada por meio de ato administrativo competente, e a empresa
...................................., doravante denominada CONTRATADA, com sede na cidade de ...............,
..................., sito a
........................................, CEP ......................, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º ..................................,
Inscrição Estadual
nº ................................., neste ato representada por seu representante o Sr. ...............................,
portador do CPF (MF) ...................................e RG ...........................SSP/PA, residente e domiciliado na
cidade de ........ ..........................., têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e de
acordo com as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a
cumprir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se:
I - no Pregão n.º 001/2019-CMA, conforme Lei n.º 10.520/2003 e Decreto 4.880/2005 de 14 de julho de
2005; II - nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a) constem no Processo Administrativo n.º
.2019;
b) não contrariem o interesse público;
III - nas determinações da Lei n.º 8.666/93; IV - nos preceitos de direito público; e,
V - supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Eventual contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de acesso dedicado à internet
corporativa via fibra óptica com a velocidade de 30 MB simétrico e Link de comunicação óptica de dados
ponto-a-ponto dedicado com taxa de transmissão de 10 GB entre 10 pontos deste município (internet em
fibra exclusiva), para atender as necessidades da câmara municipal de Ananindeua, devidamente
relacionados e especificados no Termo de Referência e diretrizes pontuadas neste edital;. Conforme a
necessidade e solicitação feita por servidor devidamente designado pela mesma, para suprir a
necessidade da Câmara Municipal de Ananindeua.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO FISCAL
Fica designado através deste ato o servidor responsável pelo departamento que motivou a presente
despesa para atuar como fiscal do presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram este contrato, como se nele transcrito, o instrumento convocatório, a proposta da contratada
e seus anexos.
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PARÁGRAFO TRECEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
É facultado a CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente
previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, nas mesmas
condições propostas, na forma do
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do
referido artigo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
A Contratada deverá prestar os serviços de acordo com as cláusulas contratuais, as especificações e
recomendações do pregão presencial n° 001/2019/CMA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Dá-se a este contrato o valor global de R$ ................................., pelo fornecimento do objeto
discriminado na
Cláusula Segunda.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento das faturas será feito mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) dias
úteis, mediante apresentação de Notas Fiscais e recibo definitivo, devidamente atestado pelo servidor
designado pela CMA, acompanhadas das respectivas requisições, referente aos valores fornecidos no
mês, bem como das certidões de INSS, FGTS e outras previstas em lei, devidamente atualizadas.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive a apresentação de
demonstrativo dos serviços executados.
PARAGRAFO TERCEIRO
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar, juntamente com a nota fiscal e a fatura, a comprovação de
que se encontra em dia com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, juntando a cópia da CND
(Certidão Negativa de Débitos) e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, juntando a
cópia do CRS (Certificado de Regularidade de Situação), e CNDT (certidão negativa de debito trabalhista)
sob pena de violação ao dispositivo no §
3º do art. 196 da Constituição Federal.
A CONTRATADA deverá juntar as cópias das referidas certidões devidamente atualizadas.
PARAGRAFO QUARTO
Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido á CONTRATADA as
importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que por ventura tiver dado causa.
PARÁGRAFO ÚNICO – DAS DEMAIS DESPESAS
Já estão incluídas no valor total, todas as despesas, impostos, mão de obra e demais encargos
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
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Para este contrato não haverá reajuste de preço, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA SÉXTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses a contar da data de assinatura da ata de
registro de preços, podendo ser prorrogado conforme disposto na legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao
Contratante, nas seguintes dotações orçamentárias:
FONTE DE RECURSOS: TESOURO MUNICIPAL................
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA I - Compete a CONTRATADA:
a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços de suporte técnico e manutenção dos equipamentos, a fim
de garantir a alta disponibilidade e o bom funcionamento dos serviços contratados, nos termos deste
Termo de Referência, devendo manter um centro de atendimento (sede), no município de Ananindeua,
para resolução de problemas técnicos de acesso à internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias da semana, e que possa ser contatado através da ligação telefônica.
b) Comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, a presença de empregados
ou de funcionários da empresa encaminhados pela CONTRATADA ao local de instalação dos equipamentos,
visando à prestação dos serviços de instalação e manutenção, os quais serão acompanhados por
responsável designado pela Gerência de Tecnologia da CONTRATANTE.
c) Atender às reclamações sobre falhas ou interrupções no serviço, concedendo desconto nos casos
discriminados no referido item.
d) Fazer diagnóstico das falhas nos serviços relatados pela CONTRATANTE, eliminando os defeitos nos
componentes sob sua responsabilidade.
e) Atender a reclamações ou pedidos de esclarecimentos sobre a cobrança dos serviços contratados.
f) Sempre que houver necessidade de intervenção programada por parte da CONTRATADA para
manutenção preventiva e/ou substituição de equipamentos e meios utilizados no provimento do(s)
acesso(s) objeto do contrato que possa causar interferência no desempenho do serviço, o gestor da
CONTRATANTE deverá ser previamente informado pela CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
da execução do serviço.
g) A CONTRATADA deverá se comprometer a prestar o serviço de acordo com as especificações constantes
deste Termo de referência.
h) A CONTRATADA deverá instalar e configurar os serviços de comunicação de dados nos seguintes
endereços: Rua Zacarias de Assunção , nº 134 e seu anexo – Centro CEP 67.113-000 – Ananindeua/PA.
i) Seguir as orientações da Lei n.º 9.472/97, do Termo de Concessão ou autorização emitido pela ANATEL,
e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados;
j) Efetuar a instalação e a configuração dos equipamentos de forma a atender integralmente às
características e às necessidades do CONTRATANTE, e responsabilizar-se por todas as conexões, materiais,
acessórios e mão-de-obra necessários;
k) Responsabilizar-se pela correta propagação dos endereços IP alocados ao Contratante, englobando
otimização de rotas e ajustes de sistemas DNS;
l) A CONTRATADA deverá operar e monitorar todos os serviços contratados. Entende-se por operação:
Instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de telecomunicações necessários, visando o
desempenho eficiente e eficaz de toda a infraestrutura da CONTRATADA. Entende-se por monitoração:
Atender a CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA no que se refere ao gerenciamento e funcionamento no
ambiente instalado, executar atividades preventivas a situações de descontinuidade dos serviços
contratados e fornecer o suporte técnico e soluções junto a CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA,
garantindo o padrão de qualidade;
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m) A CONTRATADA compromete-se a garantir sigilo e inviolabilidade das informações que eventualmente
possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como
durante a operação dos serviços;
n) Credenciar, junto ao Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
o) Respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as informações solicitadas;
p) Garantir os níveis de serviço previstos neste Termo de Referência;
q) Informar a CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA qualquer evento que cause degradação ou
indisponibilidade dos serviços, parcial ou total, em, no máximo, trinta minutos após o início da ocorrência;
r) Disponibilizar todas as informações necessárias para que o corpo técnico da CÂMARA MUNICIPAL DE
ANANINDEUA, responsável pelo gerenciamento dos serviços contratados, possa fazer o seu
acompanhamento;
s) Prestar atendimento dentro dos níveis de rapidez e eficiência acordados, para toda e qualquer ocorrência
que altere a prestação normal dos serviços de comunicação de dados contratados;
t) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados, os quais não têm qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
u) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao Contratante ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Compete a CONTRATANTE:
a) proporcionar todas as facilidades indispensáveis a boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre
acesso dos empregos da contratada as dependências do contratante, relacionadas à execução deste
contrato;
b) promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
c) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais;
d) exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que
comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o
compromisso de qualidade, a substituição total ou parcial do objeto contratual, etc., bem como fornecer
a contratada recibos, atestados, vistos, declarações e autorização de compromissos que exijam estas
comprovações.
PARÁGRAFO ÚNICO
Após a entrega da nota de empenho, o CONTRATANTE, designará formalmente servidor para exercer o
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 1 . 1 . Pela inexecução do total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, dar
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
11.2. Nos termos do art. 86, da Lei n° 8.666, de 1993, fica a CONTRATADA, em caso de atraso
injustificado na execução do respectivo Contrato, sujeita a multa moratória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, calculada sobre 1/12 do valor anual estimado do Contrato, por dia e por ocorrência
(localidade/município).
11.3. Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o órgão ou entidade
CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.
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11.4. Não havendo mais interesse do órgão ou entidade CONTRATANTE na execução do contrato,
total ou parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA de qualquer das
condições avençadas, fica estipulada a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor
anual estimado do contrato, nos termos do inciso II, do artigo 87, da Lei n.° 8.666, de 1993.
11.5. O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja
sujeita a
CONTRATADA, nos termos dos arts. 87 e 88 da Lei n.° 8.666, de 1993, e nas disposições da Lei n’.
10.520, de
2002.
11.6. O valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA.
11.7. Se o valor da multa for superior ao valor devido a. CONTRATADA, a diferença será
cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário.
11.8. Essas penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, aplicando-se
o Principio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais devidamente
comprovados.
11.9. A CONTRATADA ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de ate 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, se:
a) Comportar-se de modo inidôneo;
b) Fizer declaração falsa;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
11.10. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da
Lei n.° 8.666/93;
11.11. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE
isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas;
11.12. A critério da CONTRATANTE o valor da (s) multa (s) poderá ser descontado dos valores a
serem pagos a. contratada.
11.13. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE ou com
a Administração Pública podendo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando -a dos pagamentos a serem efetuados;
1 1 . 1 4 . Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à. CONTRATADA o contraditório
e a ampla defesa.
11.15. No caso de anulação do procedimento por ilegalidade, o contrato dele decorrente será
nulidade, não assistindo aos licitantes qualquer indenização, ressalvado o direito do contratado de boa
-fé de ser ressarcido dos custos que tiver comprovadamente suportado ate o momento da declaração de
nulidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para a rescisão contratual as situações previstas nos artigos 77 a
79 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO
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Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, são assegurados a Administração os direitos previstos
no artigo 80 do aludido diploma legal.
No caso de rescisão Administrativa amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada do(a) Sr(a) Secretário(a ) em atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Comum da Comarca de Ananindeua, no estado do Pará, como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem ajustados e contratados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas subscritas.
Ananindeua, PA, .............................. 2019.
CONTRATANT
CONTRATADA
1)Testemunha

RG n°____________

2)Testemunha

RG nº.__________
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