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SECRETARIA MUNICIPAI, DE PLÂNEJAÀ,tENTO ADMINISTRÂÇÃO E FINANÇAS
SETOR DÊ LICITACõES E CONTRATOS

DllrttDCromllr0
ruar.toÉtt xltlrciq

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 026/20í 9.SMSUP
01

PROCESSo I-Ic|rnrÓRIo MoDALIDADE PREGÃo PRESENcIAL N" 026/2019PP

ttluutcípto DE PALMAS DE MoNTE ALTO, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/0001-47, com sede
na Praçâ da Bandeira, no. 230 - Cêntro, na cidade de Palmas de Monte
Alto - BA, neste ato repÍesentado pelo Prefeito Municipal, Sr. Í\íANOEL
RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob
no. 117-756.88í34, RG no. 0156455250 - SSPiBA, residente e
domiciliado à Praça do Bonfim, n'16 - BairÍo Bonfim, Palmas De Monte
AltGBahia, CEP: 46.460-000, doravanle denominado simplesmente
CONTRATANTE.

VGS TELECOMUNICAÇÔES EtREL|, inscrita no CNpJ sob no
í 2.664.949/0001+75, com sede na Rua Teodorico Novaes, no 9 -
Bairro São Cristóvão, na cidade de Caculé - Bahia, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, representada nestê ato por
VANDERLAN GONÇALVES DA SILVA, sócio-administrador, inscrito no
CPF sob no 043910626 58, RG no 08477474 68 - SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Dr. Orlando Spínola, no 37 - Centro, na cidade de
Licínio de Almeida-Bahia, CEP: 46.33G000, tendo em vista a
homologação de licitaÉo para contrataÉo de empresa para
PRESTAÇÁO DE SERVIÇO DE ACESSO A INÍERNET PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO
MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA, conforme processo
licitatório Pregão Presencial O26l2O1gPP, e de conformidade com as
Leis n.os 1O.52O|2OO2 e 8.666/93, têm justos e contratados mediante o
estabelêcimento das seguintes cláusulas o que segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do oBJETo:
1.1 - ContrataÉo de serviço de internet via rádio: Link com velocidade mínima de 01 Mb, com

locaÉo, instalação e configuração de equipamentos de rádio, antenas e modens/routers.
1.1 .1 Nos pontos da sede do município deverão ser utilizados fibra óptica.

SECRETARIA DE EDUCAçÃO

PRÉDrc PONTOS

AUREZINA MELO

CRECHE FIRMINA BADARÓ

MARCELINO NEVES SEDE

ELIZA TEIXEIRA DE MOURA
MONTEIRO LOBATO

CELESTE
SEDE DA SECRETARIA
DENAP

SEDE 1OO MB/S

LOCALIDADE
VELOCIDADE POR

PONTO
RANCHO DAS

MÃES
1OO MB/S 1

SEDE lOO MBiS 1

1OO MB/S 1

SEDE 1OO MB/S 1

SEDE lOO MB/S 1

SEDE 1OO MB/S 1

SEDE lOO MB/S

SEDE 1OO MB/S 1

g:

SEMAE
MUNtclpto DE paLrras DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: í3.892.s90Ímí.47

Pr4a da Bándeira, no 230, CeitÍo, Palmô de Monb Alto€A CEP ,t6 460400
Fone 177) 62-2113 - wryr.palm6dêmontealto bâ.gov bí

cd@palrn ardemo ntealto. ba gov bÍ
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALÍO 
, :'O ?

ESTADO DA BAHIA
SECREÍARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRÁÇÂO E FINANÇAS

SETOR DE LICIÍACOES E CONTRÂÍOS

DIIIISDEIilTEltIO
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PRÉDlo

SEDE SECRETARIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
CRAS

CREAS

PRÉDrc

HOSPITAL

CENTRO DE SAÚDE

PSF ZILDA
PSF SEBASTIÃO ROCHA
PSF ESPRAIADO

SEDE DA SECRETARIA
PA

FARMACIA

PSF NOVA PALMAS
PSF BAIRRO OLIVEIRA

PSF RANCHO DAS MÃES

PSF BARRA DO RIACHO

PSF CAMPOS DE BAIXO

PSF PINGA FOGO

PRÉDIO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEDE

sEcRETARIA DE SAUDE

SEDE

BARRÂ DO
RIACHO

1

CAMPOS DE
BAIXO

SEcRETARTA DE ADMTNTSTRAçÃO

1OO MB/S

VELOCIDADE POR
PONTO

1

PREFEITURA

CONSELHO TUTELAR
SECRETARIA DE OBRAS

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREço
A Contratante pagará à Contratada, pela prestaÉo do serviço descrito na cláusula primeira o valor
total de R$ 57.000,00 (Cinquenta e Sete Mit Reais), distribuído da seguinte forma:

LOCALIDADE

MUNrclpto DE paLMAs DE MoNTE aLTo/BA - cNpJ: 13.992.590/0@í47
Praça da Bandêha, no 230, Centro, Patmâs de Monre Aho-BA, CEP 46.460{00

F one. 177 ) §62-2113 - \àyyrr.palmódemontealto.ba.gov.br
cC@paim asd emontêalto bá gov br

PONTOS

LOCALIDADE VELOCIDADE POR
PONTO PONTOS

SEDE lOO MB/S

SEDE ,IOO MB/S 1

SEDE 1OO MBiS 1

1OO MB/S

LOCALIDADE VELOCIDADE POR
PONTO PONTOS

SEDE 1OO MB/S 4
SEDE 1OO MB/S 2

lOO MB/S

SEDE 1OO MB/S 1

ESPRAIADO

SEDE

1OO MB/S

lOO MB/S

1

2

SEDE 1OO MB/S 1

SEDE 1OO MBiS í
SEDE lOO MB/S

SEDE lOO MB/S 1

RANCHO DAS
MÃES 1OO MB/S 1

lOO MB/S 1

PINGA FOGO 1OO MB/S 1

SEDE 2OO MB/S 2

SEDE 1OO MB/S

SEDE lOO MB/S

LOTES LICTÍANTE VENCEDOR VALORTENSALR$ i VALORTOTALR$
01 VGS TELECOMUNICAÇÔES EIRELI I .125,O0 13.500,00

/í'
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ESTAOO DA BAHIA

SEcRETARTA MUNTopAL DE pLÂNETAY_Ej{.l-j)3qTlj:ItsÇj-o^EJLllrySli,-. 
ISETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS .
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TOTAL 4.750,00 57.(x)0,00

CLÁUSULA TERCEIRA: oo PAGAMENTo
O pagamento será efetuado mensalmente até o 15o dia do mês subsequente a prestação dos
serviços, medianle apresentaçáo dos Comprovantes de Regularidade Fiscal, e atestado por gestor
do contrato.
A nota fiscal/fatura/cupom fiscal emitida pelo contratado deverá conter, a indicaçâo do número do
Edital de LicitaÉo Modalidade Pregão, a fim de se acelerar o trámite de recebimento e posterior
liberaçáo do documento fiscâl para pagamento.
A Secretaria de Tributaçáo reterá, em cada pagamento o percentual conespondente ao ISS devido
pela empresa pelo seÍviço prestado e demais obrigaçôes tributárias e contributivas. Tratando-se de
ME e EPP, optantes do simples Nacional, quando na cessão de mão de obÍa ou empreitada,
deveráo comprovar a opÉo de tributação na Íorma dos Anexos lll, lv e v da Lei complementar
no123 de 2006, através de declaraçáo do Contador. (IN/RFB no 97í, de 13 de novêmbro de 2OO9).
A Contratada não poderá estar em débito com as Fazendas Fêdêral, Estadual e Municipal, sob pena
de bloqueio dos pagamentos a que Íizerem jus.
O pagamento será efetuado em depósito bancário na conta indicada pela licitante vencedora.

CLÁUSULA QUARTA: DA vIGÊNcIA:
o prazo de vigência do contrato será de 01 (um) ano a contar da sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57, inciso ll e seu § 2o da Lei 8,666/93.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE:
Para evitar o desequilíbrio financeiro, será aplicado ao credenciamento a ser assinado, o indice
acumulado do IGPM/FGV ou outro que vier a substituí-lo em caso de pronogaÉo e depois de
deconidos 12(doze) meses de prestação de serviço.

CLÁUSULA SEXTA: DA FoRMA DA PRESTAçÃo Do SERVIÇo:
- O item licitado deyerá seguir as especiÍicações constantes no ANEXO deste contrato.
- Provisoriamentê para efeito de posterior vêrificação de sua conformidade com a especiÍ'icaçáo;
- DeÍinitivamente, após a veriÍicação da qualidade e quantidade dos mesmos, com a sua
consequentemente aceitaÉo.
- Serão rejeitados no Íêcebimento, os produtos fornecidos com especificações diferentes das
contidas no objeto e das infoÍmadas na proposta, devendo a sua substituiÉo ocoÍTer na forma e
prazos deÍinidos no contrato;
- Constatadas irregularidades quanto à espêciÍicaÉo do objeto, o ContÍatanle poderá: rejeitá-lo, no
todo ou em parte, deteÍminando sua substituição ou Íescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidâdes cabíveis;
- Na hipótese de substituiÉo, a Contratada deverá fazêla em conformidade com a indicaÉo da
Administração, no prazo máximo de os(dias) dias úteis, contados da notificaÉo por escrito e
mantido o preço inicialmente contratado.

Os serviços que serão prestados deverão ser o mesmo indicado na proposta apresentada pela
licitante vencedora, sob pena de aplicaçáo das penalidades previstas.
Verificâda a desconformidade de itens pactuado, o licitante vencedor deverá promover as correçóes
necessárias no prazo máximo de os(cinco) dias úteis previamenle a cada viagem, sujeitando-se às
penalidades previstas nesse Edital, podendo a Administração rescindir o conlrato nos termos do art.

MuNtclpto DE paLMAs oE MoNTE aLTo/BÂ - cNpJ: í3.892.s90/u)01{7
Praça dô Banderra, no. 230, CeotÍo, Palmó de Monb AIo-BA CEP 46.46GO00

F one. 177 ) ffi2-21 1 3 - !t!v\/v'palmesdêmonteâtto. ha_gov bÍ
cpl@palmasdemontealto.ba.gov. br

N

02 VGS TELECOMUNICAÇÓES EIRELI 500,00 6.000,00
U5 VGS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 2.375,00 28.500,00
M vGS TELECOMUNTCAÇÔES EtREL| 750,00 9.000,00
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pPEFarrLRÀ LiilrilalpÁL 201 / 20.,0 MUNIC|PIO DE PALÍ{AS DE HONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA

SECREÍARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ÁOMINISTRÂÇÀO E FINANÇAS
SETOR DE LICIÍAÇOES E CONTRÂTOS

9lrrl§ Dt Iuo

58, inc. ll, artigos 77 a 79 e art. 87, todos da Lei 8.666/93, com convocação do licitante
remanescente na ordem de classificaçáo ou ainda revogar a licitaçáo de acordo com disposições da
Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

cLÁusuLA SÉTIMA: oorAçÃo oRçAMENTÁRIA 
' '' : I t

A(s) despesa(s) deconente(s) do fomecimento/entrega do(s) objeto(s) desta licitaÉo conerá à conta
do(s) recurso(s) provenientes do OÍçamento do Município, previstos na Lei Orçamentária Anual de
2019 conÍorme segue:

o3.o3.ooo . SECRETÁRIA DE PLANEJ, ADMINISTRAÇÃo E FINANçAS
04.122.002.2.017 - GESTAo DA SECRETAR|A DE ADMtN|STRAÇÃo
u.123.002.2.023 - GESTÃo DA CoNTABILIDADE
u.129.002.2.036 - GESTÃo Do sEToR DE TRTBUTAÇÃo
O/T.O4.OOO - SECNETÁRN DE EDUCAçÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
12.361.003.2.096 - GESTÃO DO FUNDEB 400/o
12.36Í.003.2.098 - GESTÃo Do ENStNo BÁstco
12.3,62.003.2.102 - oesrÃo Do ENStNo MEDto
05.05.000 - FUNDo MUNtctpAL oe saúoe
10.301 .004.2.070 - GESTÃo DAS AÇôES Do FUNDo MUNtctpAL DE SAUDE
10.301 ,004.2.289 - OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE
07.07.000 - FUNDo MUNtctpAL oe asstsrÊructA soctAL
o8.244.oos.2.os7 - GESTÃo Do FMAS
08,244.OO5.2.285. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Fontes: 00 - 01 - 19 - 14 - 29

ct-Áusuu orrAvA: DAs pENALTDADES E MULTAS:
Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração estará sujeita às seguintes
penalidades e multas:

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustiÍicada para conlratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administraçáo pelo prazo de 05 anos e multa de '10% sobre o valor estimado da
conlÍataçáo;
b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de coneÉo durante a execução e sem
prejuizo ao resultado: advertência;
c) Executar o contrato com atraso injustiÍicâdo, até o limite de o2(dois) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
d) lnexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administraçáo
pelo prazo de 03 anos e mulla de 08o/o sobre o valor conespondente ao montante náo adimplido do
contrato;
e) lnexecuÉo total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de í0% sobre o valor atualizado do contrato;
f) Causar prejuízo mateÍial resultante diretamente de execuÉo contratual: declaraçáo de
inidoneidade com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.
Na aplicaÉo das penalidades previslas nesse instrumento contratual o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do crntratado,
podendo deixar de apliú-las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de
os(cinco) dias contados da abertura de vista ao Contratado nos lermos do que dispõe o artigo 87, da
Lei no 8.666/93.
As penalidades serão Íegistradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

MUNtclpro DE paLMAs DE MoNTE aLÍo/BA - cNpJ: í3.E92.5oo,oooi 47
Praça da Bandeira, nô. 230, Cenbo, Palm6 de Montrê Alto-BA, CEP: 46.460{00

Fone:177) §62-2113 - wtwv palma6dêmonteâlto.bâ gov.br
cd@paknasdemontealto ba gov bí
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DIIII§OE TOXIE IITO
ITTUXICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTAOO OA BAHIA
SECRETARIA MUNIcIPAL DE PLANEJAMENTo ADMINISTRAÇÁo E FIN,ANÇAS

SETOR DE LICIÍACÓES E CONTRAÍOS

Nenhum pagamento será efêtuado enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigaÉo financeira
que for imposta ao fomecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicaÉo enviada pelo município, através do órgão responsável pelo
recebimento das mercadorias e serviço;
Caso não houver quitação da multa, o valor a ela rêfêrenle será retido no pagamento a que o
licitante Íizer jus;
Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não
tributária, a ser cobrada na forma da lei;
As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa;
As sanções aqui previstas são independentes êntre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente com multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA NoNA: DA REvIsÃo
Poderá haver acréscimo ou redução de valores, na hipótese de alteraçáo nos preços autorizados
pelo Governo Federal, desde que diga respeito ao objeto êm questão, e respeitado o limite da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: Dos AcREscIMos E SUPRESSÕES
A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite
permitido pelo artigo 65, § 1o, da Lei no 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA REScIsÃo
O presente contrato administrativo poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por conveniência
administrativa, por acordo entre as partes e nas hipóteses previstas nos artigos 17 a lg da Lei
8.666/93, mediante notiÍicaÉo prévia, por escrito, a ser entregue pêssoâlmente ou por via postal
com até 3o(trinta) dias de antecedência, da seguinte Íorma:
a) Amigavelmênte, por acordo entre âs partes, reduzida a termo no instrumento contratual, desdê
que haja conveniência para o Contratante;
b) Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos c:lsos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.
78 da Lei no 8.666/93;
c) Judicialmente.
No caso de rescisáo por qualquer das hipóteses previstas na alínea "b" do item, é reconhecido ao
Contratante, sem prejuízo das sançÕes previstas na Lei no 8.666i93, o direito à:
a) assunÉo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
da AdministraÉo;
b) ocupaçáo e utilizaçáo do local, instalaçóes, equipamentos, material e pessoal empÍegados na
execuçáo do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei no
8.666/93;
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da AdministraÉo, e dos valores das multas e
indenizaçôes a ela devidos;
d) retenção dos credilos deconenles do contrato até o limite dos prejuizos causados à
AdministraÉo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do GESToR Do coNTRATo
O Município de Palmas de Monte Alto, através do Servidor designado, o Sr. Roberto Ramos
Rodrigues, acompanhará o cumprimento deste ContÍato, podendo sustar os pagamentos, no todo ou

MUNrclpro oE pal.MÂs oE MoNTE aLTorBA - cNpJ: 13.892.soo,Imí47
Praça da BândeiÍa, nô 230, Centro, Palín6 de Montê Atto.BA, CEP 46.460400

Fone- lnl 386'2-2113 - !r!'íre palmasdemonteallo be gov br
cd@palmasdeínontealto t€ gov brF
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENÍO. ADMINISTRÂçÁO E FINÁNÇAS

SETOR OE LICITACOES E CONTRATOS
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em parte, se os serviços estiverem em desacordo com esse instrumento contratual

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA: DISPoSIçÕEs GERAIS
O instrumento contratual a ser assinado pelo Contralado regula-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos da Lei no
'10.52012002 e subsidiariamênte à Lei 8_666/93 e suas alteÍações.
obriga-se o contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com as
especmcações e condições estabelecidas neste instrumento contratual.
o contratado é obrigado a reparar, conigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
perte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes da
execuÉo dos serviços prestados.
O Contratado é responsável pelos danos causados diÍetamente à AdministraÉo ou a terceiros,
decorentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadê a fiscâlizaçáo ou acompanhamênto pelo órgão interêssado.
O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem
como todas as despesas diretas e indiretas com transporte/Írete e quaisquer outras que
eventualmente incidam sobre a contÍatação e que em nenhuma hipótese poderáo ser transferidas
para o Município.
A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregáo Presencial, devendo
prestar somente serviÇos indicados na refêrida proposta, durante todo o prazo de validade do
contrato a sêr assinado, sob pena de aplicâção das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: FORO
O Foro para dirimir questôes relativas à presente contrataÉo será o Foro da Comarca de PALMAS
DE MONTE ALTOiBA, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem
teor e forma, p
identiÍicadas e

assim justos e contrata
ara todos os Íins

, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
em direito, na presenF das 02(duâs) testemunhas abaixo

Palmas de Monte Alto-Bahia, 06 de Junho de 20í9
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MUNICIPIO DE ALMAS

MANOEL RU ENS VIC TE DA CRUZ
Prefeito M cipal
CONT ANTE

MONTE ALTO VGS T EC MUNICAÇ ES EIRELI
CNPJ: 1 2.664.949/0001-75

Vanderlan Gonçâlves da Silva
CONTRATADA
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