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Estado de Sao Paulo

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 04/2015

PRESTACAO DE SERVICO

Pelo presente instrumento publico de contrato, de urn lado CAMARA

MUNICIPAL DE BERTIOGA, inscrita sob CNPJ/MF n° 68.021.534/0001-

38, com sede na cidade de Bertioga, sito a Praca Vicente Molinari s/n°,

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato

representado pelo seu Presidents Ver. LUIS HENRIQUE CAPELLINI, RG

n.° n° 12.346.878-4, inscrito no CPF sob n.° 050.147.988-02, doravante

denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a firma e de outro lado a

firma de outro lado, a firma TELEFONICA BRASIL S. A., empresa

devidamente constituida, inscrita no Ministerio da Fazenda sob o C.N.P.J. n°

02.558.157/0001-62, com sede a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini n.

1376 - Morumbi, Sao Paulo/SP, neste ao representado pelos seus diretores,

Sr. Assed Moises Amar, portador do RG n° 17.534.177 e o Sr. Nilton Cesar

de Aguila, portador do RG n.° 24.406.211-0, doravante denominada de

CONTRATADA, tern entre si justo e acordado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA prestara junto as linhas de telefonia de celular de uso da

CONTRATANTE, o servico de pacotes de dados - Internet, 4G com 3 GB

para cada uma das 13 linhas ora utilizadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

a) Manter todas as condicoes de habilitacao e qualifica?ao possuidas no

momento da contratacao.

b) Executar os servicos em estrita observancia da (s) especificacao (oes)

tecnica (s) e do (s) detalhamento (s) constante (s) na legislacao e

regulamentacao vigente prevista pela ANATEL.

c) Emitir Nota (s) Fiscal (is)/Fatura (s) dos servicos efetivamente prestados,

apresentando-a (s) a CONTRATANTE, ate 05 (cinco) dias, no minimo, antes

da data de vencimento, identificando o servico e o valor de forma individual.

d) Caso a CONTRATADA possua mais de urn Contrato com

CONTRATANTE, devera emitir Notas Fiscais/Faturas distintas.

e) Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes que

se fizerem necessarias, em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado deste Contrato previsto no subitem 4.1. da Clausula Quarta.

f) Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servi9os em

que se verificarem vicios, defeitos ou incorre^oes resultantes da execucao,

desde que comprovado nao haver culpa por parte da CONTRATANTE ou de

seus funcionarios e/ou colaboradores.

g) Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuizos que vier
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a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua atjao ou

omissao, dolosa ou culposa, na execucao deste Contrato, independentemente

de outras cominacoes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

h) Responsabilizar-se por todos e quaisquer onus e encargos decorrentes da

Legislacao Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislacao Social,

Previdenciaria, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da

CONTRATADA nao terao vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

i) A inadimplencia da CONTRATADA, com referenda aos encargos

trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais, nao transferem a CONTRATANTE

a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste

Contrato.

j) Permitir a CONTRATANTE a fiscalizacao, a vistoria dos servicos, bem

como prestar, quando solicitada, as informacoes visando ao bom andamento

dos servicos, sem prejuizo do disposto no item 3.4.

k) A fiscalizacao pela CONTRATANTE nao exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ainda

que resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibitorios e, na ocorrencia

destes, nao implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes ou prepostos.

1) Manter sigilo dos servicos contratados, de dados processados, inclusive

documentacao.

m) Responder por todos e quaisquer onus suportados pela

CONTRATANTE, decorrente de eventual condenacao trabalhista proposta

por seus empregados, autorizando, desde ja, a reten<;ao dos valores

correspondentes aos creditos existentes deste Contrato e de outros porventura

existentes entre as partes e, inclusive da garantia contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estabelecido

neste Contrato.

b) Fiscalizar a execucao deste Contrato e subsidiar a CONTRATADA com

informacoes necessarias ao fiel e integral cumprimento contratual.

c) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia que interfira na

execucao dos servicos.

d) Manter sigilo das informacoes obtidas, de dados processados, inclusive

documentacao, cuja exposicao ponham em risco o negocio da

CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DOS PREC^OS

O valor mensal a pagar, que corresponde a todo o conjunto de servicos

descrilos na clausula primeira sera de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco

reais).

Paragrafo Primeiro - No valor desta clausula ja estao contidos todos os
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custos e despesas diretas e indiretas, encargos sociais, previdenciarios,

trabalhistas e comerciais, taxa de administra9§o e lucro, materials e mao-de-

obra a serem empregados, seguros, fretes, embalagens, despesas com

transporte, hospedagem, diarias, alimenta9ao e quaisquer outros necessarios

ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos,

inclusive os tributos incidentes, que estao incluidos no valor global.

Paragrafo Segundo - O preco e fixo e irreajustavel durante a vigencia deste

Contrato, salvo se houver determina9ao da (ANATEL) em contrario e de

acordo com as regras a serem definidas a epoca, bem como nos casos

previstos no artigo 57, paragrafo 1°, da Lei 8.666/93, para garantir a

manuten9ao do equilibrio economico-financeiro do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados ate o dia indicado pela CONTRATADA,

mediante apresenta9ao de Nota (s) Fiscal (is)/Fatura (s) a CONTRATANTE,

ate 5 dias, via conta telefonica ou similar.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO CONTRATUAL

Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a

CONTRATANTE, a contrata9§o ora realizada estara sujeita a mais ampla e

irrestrita fiscaliza9ao por parte da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERA^OES CONTRATUAIS

As altera9oes contratuais observarao as disposi96es do artigo 65 e seguintes

da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Pela inexecu9ao total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE podera

aplicar a CONTRATADA as seguintes san9oes, sem prejuizo da repara9ao

dos danos causados a CONTRATANTE:

a) Advertencia, nos casos de problemas operacionais simples;

b) Multa em caso de problemas operacionais que impe9am a utiliza9ao do

servi9O no valor de 10% sobre o total do contrato.

c) Em caso de descumprimento deste Contrato, alem das multas de mora, a

CONTRATADA respondera por quaisquer danos e prejuizos sofridos pela

CONTRATANTE.

d) Nao serao aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, ou for9a maior,

ou razoes de interesse publico, devidamente comprovado.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

1 - 0 presente Contrato podera ser rescindido pela CONTRATANTE, sem

prejuizo das penalidades previstas na Clausula Oitava., em razao de:

a) O nao-cumprimento ou cumprimento irregular de Clausulas
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contratuais, especifica9oes tecnicas, projetos ou prazos;

b) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a

comprovar a impossibilidade da conclusao do servi90, nos prazos

estipulados;

c) atraso injustificado no inicio da presta9§o dos servi9os;

d) paralisa9ao do servi90, sem justa causa e previa comunica9ao a

CONTRATANTE;

e) desatendimento das determina9oes regulares da autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar a sua execu9ao, assim como, a de seus

superiores;

f) cometimento reiterado de falhas na execu9ao deste Contrato;

g) decreta9ao de falencia da CONTRATADA;

h) dissolu9§o da sociedade da CONTRATADA;

i) altera9§o social ou a modifica9ao da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudique a execu9ao deste Contrato;

j) razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera

administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas

no processo administrative a que se refere este Contrato;

k) caso fortuito ou for9a maior, regularmente comprovados, impeditivos

da execu9ao deste Contrato.

2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia

para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

3 - Judicialmente, nos termos da Iegisla9ao.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

Face o tipo de servi9o fica dispensada a garantia, quanto aos servi9os.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DOS RECURSOS

ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presta9ao de servi9os, objeto deste Contrato,

correrao por conta da seguinte classifica9ao or9amentaria 3.3.90.39.58,

suplementadas se necessario.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA

O periodo de vigencia do presente contrato sera de 12 (doze) meses, com

inicio em 01 de fevereiro de 2.015.

CLAUSULA DECIMA-TERCE1RA - DA LICITACAO

SUBORDINACAO LEGAL

O presente contrato, inserido nos autos do processo administrativo 63/2014, e

feito com dispensa de Iicita9ao, com base no inciso II do artigo 24 da Lei de

Licita9oes e Contratos Administrativos, e se regula pelas normas contidas na
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Lei de Licitacoes, pelos preceitos de Direito Publico, sendo aplicado se

necessario, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi9oes de direito civil.

Paragrafo Unico - A CONTRATANTE providenciara a publica9ao do

extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da Iegisla9ao

vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

14.1 .A Gestao deste Contrato sera feita:

Por parte da CONTRATANTE:

AREA GESTORA ADMINISTRATIVA: AUDE MUQUER DE OL1VEIRA

E-MAIL: sec.geral@camarabertioga.sp.gov.br

Por parte da CONTRATADA:

NOME DO REPRESENTANTE: RONES ALVES MACHADO PORTELA

E-MAIL: rportela(5)telefonica.com

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. E competente o Foro da Comarca Bertioga, para dirimir quaisquer

duvidas, poi-ventura oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em

02 (duas) vias de igual teor e forma e para um so efeito de direito, na presen9a

de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

BERTIOGA, 27

VER. LUlS HENRIQ^O^PELL/INI
PresRtente da CamaraJ^iicipal^e Bertio

Assea AAoisesAmar

supLntelfel^FONICA BRASIL S. A.

Sr. ASStfED MOISI

Testemunhas:

1)

IAR Sr. NILTON CESAR DE

RG,


