MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
Divisão de Administração e Planejamento
CONTRATO N° 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
PROCESSO DAP N° 238/2017
VIGENCIA: 16/05/2017 À 15/05/2018
VALOR: R$ 18.184,08 (dezoito mil cento e oitenta e quatro reais e oito centavos)

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP,
estabelecida na Rua Av. Cel José Soares Marcondes, n. 330, Centro, PRESIDENTE BERNARDES,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.251.185/0001-07, neste ato representada pelo seu
Prefeito Senhor LUCCAS INAGUE RODRIGUES, e a empresa TELEFONICA BRASIL S/A,
estabelecida na Av. Luiz Carlos Berrini, n° 1.376, inscrita no CPNJ sob o n.º 02.558.157/0001-62, neste
ato representada pelos Srs. CARLOS EDUARDO CIPOLOTTI SPEDO, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do documento de identidade n° 4.290.655-6, inscrito no CPF n° 856.234.748-53 e FABIO
MARQUES DE SOUZA LEVORIN, brasileiro, casado, administrador, portador do documento de
identidade n° 27.638.106-3 e CPF n° 267.221.148-56,

doravante denominada CONTRATADA,

ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços de telefonia móvel pessoal, Tipo menor preço
global,

Processo Administrativo n.º 238/2017, e Proposta da CONTRATADA, que será regido pelas

normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviço de Telefonia Móvel Celular para
transmissão de Voz e Dados, mais especificadamente:
- Prestação de serviços de telefonia móvel, com respectivos chips habilitados em comodato e custos de
assinatura e tarifas por minuto para chamadas locais feitas para fixo e móvel, bem como transmissão
de dados via celular;
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Os custos dos serviços seguirão a tabela abaixo descrita, aceito pela CONTRATADA com o preço justo
e suficiente para a total execução do presente contrato:SERVIÇO PREÇO DO MINUTO EM REAIS
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua
assinatura. A critério da Administração o contrato poderá ser prorrogado até o limite permitido pela Lei,
nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – D O VALOR DO CONTRATO
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O valor global do presente Contrato é de R$ 18.184,08 (DEZOITO MIL CENTO E OITENTA E
QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), já inclusos os impostos, taxas, serviços de instalação e
quaisquer outras despesas pertinentes.
CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
Será permitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a
contar da data limite para a apresentação da proposta, ou da data da última repactuação, na forma
estabelecida na Lei n° 10.192/2001, e suas alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro - Na repactuação será adotado o Plano de Serviços da CONTRATADA, aprovado
pela ANATEL, vigente na data do pedido de repactuação, devendo ser observada a adequação aos
novos preços de mercado e ao limite máximo estabelecido pela ANATEL.
Parágrafo Segundo - Caberá à CONTRATADA a iniciativa, o encargo dos cálculos e a apresentação
do Plano de Serviços aprovado pela Anatel.
Parágrafo Terceiro - Os efeitos financeiros do pedido de repactuação serão devidos a contar da data
da assinatura do Termo de Aditivo.
Parágrafo Quarto - Caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, essas
serão estendidas aos serviços prestados ao Município de PRESIDENTE BERNARDES/SP.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA se obriga a aceitar acréscimos ou supressões do valor atualizado do Contrato, de
acordo com o § 1.º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Primeiro. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
supracitado dispositivo legal, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá sofrer alterações consoantes disposições da Lei n.º 8.666, de 1993 e suas
alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado na
imprensa.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO
A fim de efetuar o pagamento em período hábil, evitando assim prejuízos e transtornos à
CONTRATANTE, todas as notas fiscais ou faturas deverão ser enviadas, com seus valores, no mínimo
05 (cinco) dias antes do vencimento.
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CLÁUSULA NONA – DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA obrigar-se a disponibilizar bens/serviços em até 15 (quinze) dias, a contar da
assinatura do Contrato.
Parágrafo Primeiro– A habilitação das linhas deverá ser executada nas condições exigidas no Edital
(conforme descrito no ANEXO I).
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo
especificada:
020101.04.122.0002.2.002 – Manutenção Ativ.Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.- R$ 40.525,51 – 104 - 106
020102.04.122.0002.2.003 – Manut.Serviços de Asses.Juridica e Planejamento
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.- R$ 2.388,01 – 160 - 1859
020103.08.122.0003.2.005 – Manut.do Fundo Social de Solidariedade
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 9.921,13 – 188 - 1860
020201.04.121.0004.2.008 – Manutenção do Expediente
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.-R$ 67.808,44 – 222 - 230
020203.04.122.0004.2.009 – Manut.da Adminit.Lic.Compras e Secretaria
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.- R$ 82.050,09 – 310 - 322
020401.26.782.0007.2.016 – Manut.dos Servs.do Transporte Rodoviário
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.- R$ 126.916,78 – 465 - 475
020402.15.452.0007.2.014 – Manutenção dos Servs.Urbanos
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.- R$ 76.305,26 – 500 - 509
020404.15.452.0025.2.042 – Manut.dos Servs.de Limpeza Pública
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 52.447,62 – 558 - 562
020501.20.605.0010.2.018 – Manut.dos Servs.da Agric.Abastecimento
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.-R$ 27.638,00 – 628 - 633
020602.12.361.0012.2.022 – Manut.dos Servs.do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.- R$ 210.742,63 – 723 - 732
020701.13.392.0017.2.026 – Manutenção dos Servs.da Cultura
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 51.493,02 – 970 - 981
020801.27.812.0018.2.028 – Manutenção dos Servs.de Esporte e Recreação
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 68.779,09 - 1039 - 1048
020901.10.301.0019.2.029 – Manut. do Serviço Médico Ambulatorial
3.3.90.39.00 – Outros Servs. de Terceiros-P.J.- R$ 38.647,15 – 1140 - 1149
020901.10.304.0021.2.032 – Manut.dos Servs.da Vigilância Sanitária
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.C.F.-R$ 20.670,34 – 1271 - 1275
020901.10.305.0022.2.033 – Manut.dos Servs.da Vigilância Epidemiológica
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 20.848,11 – 1302 - 1308
021002.08.243.0024.2.071 – Manutenção da Assist.a Criança e Adolescente
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 13.292,05 – 1328 - 1336
021001.08.244.0023.2.041 – Manutenção da Assistência Social
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 32.416,27 – 1386 - 1394
021001.08.244.0024.2.038 – Manutenção dos Projetos com Família
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 32.236,54 – 1463 - 1468
021002.08.243.0024.2.036 – Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.– R$ 14.228,27 – 1526 - 1528
021003.08.244.0024.2.034 – Manutenção do Programa de Atend.ao Idoso
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 8.202,66 – 1551 - 1556
R. Cel. José S. Marcondes, 330 - Presidente Bernardes –SP / fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022
e-mail: administracao@presidentebernardes.sp.gov.br / CNPJ 55.251.185/0001-07
PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ”

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
Divisão de Administração e Planejamento
021101.17.512.0027.2.044 – Manut.da Usina de Reciclagem de Lixo
3.3.90.39.00 – Outros Servs.de Terceiros-P.J.-R$ 34.265,63 – 1642 - 1649
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Compete ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP:
1) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução de
serviços referentes ao objeto deste Contrato, quando necessário;
2) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com
relação ao objeto deste Contrato;
3) Assegurar-se da boa prestação e da boa qualidade dos serviços prestados;
4) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado;
5) Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;
6) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos
serviços prestados; solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas
na data da emissão das contas;
7) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços;
8) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à CONTRATADA:
1) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como zelar pela
integridade da comunicação;
2) Manter atendimento às solicitações do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, 7 (sete)
dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia;
3) Apresentar e disponibilizar, ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, soluções que a
mantenham atualizadas a segurança e a qualidade em comunicações e modernidade de
equipamentos;
4) Disponibilizar sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP,
informações sobre a utilização de terminais em consonância com a legislação em vigor;
5) Responder por danos causados diretamente à MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP ou a
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços e/ou reparos, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP;
6) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos durante a execução dos serviços e/ou reparos;
7) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas por regulamentação da ANATEL;
8) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados;
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9) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;
10) Manter pessoal qualificado de sobreaviso para sanar qualquer problema com os acessos móveis
do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP;
11) Atender de imediato quaisquer solicitações de serviços nos acesso móveis do MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE BERNARDES/SP;
12) Fornecer números telefônicos para contato do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
com o pessoal de manutenção da CONTRATADA, mesmo fora do horário de expediente, sem que com
isso ocorra qualquer ônus extra para a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP;
13) Manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis. O bloqueio dos terminais, somente
poderá ser executado por solicitação do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, salvo por
atraso no pagamento da conta, após o 30º dia.
14) Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
15) Fornecer, na forma solicitada pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, o
demonstrativo de utilização dos serviços, por acesso móvel;
16) Comunicar ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, por escrito, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
17) Manter, durante toda a execução deste Contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas
em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato;
18) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos
serviços deste Contrato, sem prévia autorização do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP;
19) Manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pelo MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE BERNARDES/SP, para representação da CONTRATADA sempre que for necessário;
20) Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes aos serviços
contratados pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP;
21) Encaminhar, ao Gestor de Contrato do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, Nota
Fiscal correspondente aos gastos com o serviço objeto deste Contrato, constando relação crescente
numérica dos números dos acessos e seus respectivos valores, bem como detalhamento de cada um
dos acessos individualmente;
22) Encaminhar, por meio eletrônico, o arquivo das despesas mensais dos acessos contratados;
23) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato;
24) Acatar as orientações do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;
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25) Prestar esclarecimentos ao MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP sobre eventuais atos
ou fatos noticiados que a envolvam, independente de solicitação.
26) A CONTRATADA deverá isentar a CONTRATANTE de tarifa para roaming nacional para
recebimento e originação de chamadas
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer Cláusula deste Contrato, por parte da CONTRATADA,
sujeitará esta, à aplicação das penalidades de advertência, multa, desde já fixada em 10% (dez por
cento) da importância global estimada, ínsito na Cláusula Quarta, suspensão temporária de participar
de licitação, e impedimento para contratar com o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP, na
forma do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, bem como outras sanções e penalidades constantes das leis que
regem o presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica designado por parte do Contratante o Servidor NEY PERRI NETO, Diretor da Divisão de
Administração e Planejamento como responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
serviços de que trata o presente Contrato.

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
BERNARDES/SP, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente
sempre que for necessário.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO:
A CONTRATADA está vinculada às condições estabelecidas no Edital n.º 37/2017 (Pregão Presencial)
e seus Anexos, e à proposta apresentada, no que não lhe for contrário.
Parágrafo Único. A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
R. Cel. José S. Marcondes, 330 - Presidente Bernardes –SP / fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022
e-mail: administracao@presidentebernardes.sp.gov.br / CNPJ 55.251.185/0001-07
PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ”

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES
Divisão de Administração e Planejamento
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Bernardes/SP, para dirimir questões decorrentes
deste Contrato, que não possam ser resolvidos administrativamente.
E por assim estarem justas e contratadas as partes firmam o presente instrumento Contratual, em 03
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo também assinadas,
para todos os efeitos legais e de direito.

Presidente Bernardes-SP, 16 de maio de 2017.

CONTRATANTE
__________________________________________________
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP
LUCCAS INAGUE RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO
TELEFONICA BRASIL S/A

__________________________________
FABIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN
RG Nº 27.638.106-3
CPF Nº 267.221.148-56

_____________________________________
CARLOS EDUARDO CIPOLOTTI SPEDO
RG 4.290.655-6
CPF 856.234.748-53

TESTEMUNHAS:

1ª)___________________________

2ª)___________________________
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes
TERMO DE CONTRATO N° 023/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2017
PROCESSO DAP N° 238/2017
OBJETO: Prestação de Serviços de telefonia móvel pessoal
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES – SP.
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita no CPNJ sob o n.º 02.558.157/0001-62

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.

PRESIDENTE BERNARDES/SP, 16 de maio de 2017.

LUCCAS INAGUE RODRIGUES
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes

TELEFONICA BRASIL S/A
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