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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/CABOPREV/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, QUE ENTRE SI
FIRMAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-
CABOPREV, E A EMPRESA PROTEGE NET SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕESLTDA.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIALDOSSERVIDORES DO CABO DE SANTO

AGOSTINHO-CABOPREV,entidade de direito público interno, com sede na Rua José Plech

Fernandes, nº 27, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54505-470, Fone: 3521-2324,
regularmente inscrita no CNJPJ/MF sob o n.º 07.738.191/0001-32, neste ato representado
legalmente pelo seu Presidente, Sr. º JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES,brasileiro,
solteiro, servidor público, portador da Cédula de Identidade (RG) sob o nº. 4.235.089 -
SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº. 892.034.024-20, residente e domiciliado na Rua
Alvorada do Norte, nº 46, Imbiribeira, Recife/PE., CEP: 51.170-460, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a PROTEGE NET SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ —

32.492.079/0001-01, sediada na Rua Doutor Fernando Gonçalves Cascão, 257, Centro,
Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-410, Fone: (81) 3518-3074, e-mail:
protegenet(Doutulook.com/protegese(QDhotmail.com, neste ato representada legalmente
pela Sra. NILZA GOVEIA DAS NEVES, brasileira, empresária, inscrita no CPF/MF nº

063.324.854-18, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 7297677 — SDS/PE,residente e
domiciliada a Rua Doutor G. Cascão, 257, São Judas Tadeu, Cohab, Cabo de Santo

Agostinho/PE., CEP: 54.500-000, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA,

“têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual e ainda na proposta de
preços da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente

outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com
observância das disposições contidas na Lei Federal nº Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho

de 1993, sujeitando-se às normas do supramencionado diploma legal, aplicando-se os

preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM PLANO DE 240MB
DE DOWNLOAD, SENDO 120MB DE UPLOAD, PARA USO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO -
CABOPREV, tudo conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de

Referência/Planilhas e proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS:

Na execução do presente instrumento, serão observados os seguintes prazos:

CNJPJ/MEsob o n.º 07.738.191 10001-32 - End.: Rua José Plech Fernandes, nº 27, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-390,

Fone: 3521-2324
Página | de 8



  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

|) Prazo de Execução de Serviço: 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data do

recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

|) Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados da assinatura deste

instrumento contratual, podendo ser eventualmente prorrogado, observado o prazo previsto no

art. 57 e seus incisos, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATUAL:

A CONTRATANTEpagará à CONTRATADA,pela prestação do serviço ora contratado, o valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, perfazendo o valortotal anual de R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de renovação e verificado a vantajosidade da
contratação, os preços poderão ser reajustados aplicando-se a variação do IPCA — Índice
Nacional de Preços ao Consumidor amplo, dos últimos 12 (doze) meses acumulados ou outro
indicador que o venha a substituir.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesasdiretas e
indiretas, inclusive tributos, taxas, custos com embalagens, material de consumo, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que
incidam sobre o fornecimento do objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Este contrato regula-se pelas as cláusulas, pela lei federal nº 8.666/93, e pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado.

CLÁUSULA QUINTA — DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

A execuçãoe fiscalização do contrato será de responsabilidade de funcionário designado pelo
CABOPREV.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A fiscalização será exercida no interesse do CABOPREV e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTEse reserva o direito de rejeitar no todo ou em
parte os serviços prestados em desacordo com este contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE poderá modificar o responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, pelos meios cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA —- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

|) Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de

1993.
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|) A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valorinicial atualizado do contrato.

Il) As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

excedero limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valorinicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação observando

todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da obrigação, além

de outras previstas nesse instrumento contratual:

|) Prestar assistência ao CABOPREV, sempre que solicitada, de acordo com o objeto definido
neste Contrato;

Il) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, bem

como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no preço
proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota
fiscal/fatura, não transferindo ao CABOPREV a responsabilidade por seu pagamento, nem

poderá onerar, sob qualquer pretexto o objeto do contrato;

WI) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução contratual. A Inadimplência da CONTRATADA com referência aos
encargos trabalhista, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento.

IV) A CONTRATADAserá a única responsável de pleno direito, por quaisquer acidentes
de que possam ser vítimas seus empregados, quando na realização de serviços para a
Contratante, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor sobre
acidentes e segurança do trabalho.
V) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo

CONTRATANTE;

VI) Fornecer todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

VII) Cumprir rigorosamente com as cláusulas estabelecidas neste contrato, sujeitando-se às
sanções estabelecidas no instrumento convocatório e na Lei Federai nº 8.666/93, e demais

legislações pertinentes.

Mill) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

IX) Corrigir falhas na execução do serviço no prazo a ser fixado na intimação/notificação.

X) Observaras rotinas administrativas do CONTRATANTE, durante na execução do serviço,

apesarda inexistência de vinculo empregatício com o órgão;

XI) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo a responsabilidade, a fiscalização,

ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
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XIl) Manter, durante todo período da contratação, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital e em seus anexos, incluindo a atualização de documentos de

controle das arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Divida Ativa, FGTS,

CND/INSS, e outras legalmente exigíveis junto a Administração;

XIII) Executar o objeto contratado no prazo e de acordo com as especificações contidas no

contrato e na proposta da CONTRATADA;

XIV) Arcar com seguros que decorram direta ou indiretamente da contratação, bem como

oriundos de quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTEe a terceiros;

XV) Comunicar por escrito quando forem verificadas situações inadequadas à execução do

objeto.

XVI) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
contrato, não transfere à Contratante responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar

o objeto;

XVII) A CONTRATADA reconhece o direito de a CONTRATANTEparalisar a qualquer tempo
ou suspender a execução dosserviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos

já executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro

das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações.

CLÁUSULA OITAVA —- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Constitui como obrigação do CONTRATANTE,além de outras previstas neste edital, Termo

de Referência e seus anexos:

|) Subsidiara CONTRATADA detodas as informações necessárias à consecução deste objeto;

Il) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução do
objeto;
ll) Verificar a manutenção da vantajosidade dos termos da contratação;
IV) Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente executados e

recebidos, mediante apresentação das notasfiscais/faturas, devidamente atestadas;

V) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

VI) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de

acordo com as cláusulas desse contrato, assim como os termos de sua proposta.

VII) Encaminhar à CONTRATADA as Ordens de Serviços para a execução do objeto
contratado;

VIII) Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas

necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à
CONTRATADAas ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.
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CLÁUSULA NONA —- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros que farão face às despesas decorrentes da presente contratação
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: 7 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Órgão Orçamentário: 60000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública

Unidade Orçamentário: 60100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
do Cabo de Santo Agostinho/PE. - CABOPREV

Função: 4 Administração
Subfunção: 122 — Administração Geral

Programa: 10029 — Programa de Apoio Administrativo as Ações do CABOPREV
Ação: 2.342 — (Gestão Administrativa) - Manutenção das Ações Vinculadas a Gestão

Administrativa do CABOPREV

Despesa: 642 — 3.3.90.00.00 — Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 51 — Contribuição Previdenciária — Fundo Previdenciário

Conforme Nota de Empenho n. º 20, datada de 08 de janeiro de 2021, no valor total de
3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO:

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal-Fatura,

devidamente atestada, pelo setor competente do CABOPREV.

Parágrafo Primeiro - A fatura referente ao serviço executado será encaminhada ao
CABOPREV, para as providências relativas à conferência e verificação da compatibilidade com
o atesto emitido pelo setor competente, após o que será procedido o pagamento.

Parágrafo Segundo - É condição contratual a manutenção de regularidade, por parte da
contratada, inclusive quanto:

a) Existência de qualquer débito para com a Contratante, até que seja efetivamente pago

ou descontado de eventuais créditos que a contratada tenha perante o CABOPREV;

b) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto do

contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes;

c) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e
municipal;

Parágrafo Terceiro - A Contratante poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos

seguintes casos:

a) Paralisação dos serviços por parte da contratada, até o seu reinício;

b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados;
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c) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no

detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a correção

dos valores;

d) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da fiscalização.

Parágrafo Quarto - A contratada é responsável pelos pagamentos de quaisquertributos,

sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra

natureza resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a

CONTRATADAestará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

| - Advertência;

Il — Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede

Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação, a ser

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE):

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no início da

prestação dos serviços,limitados a 30% (trinta por cento) do mesmo valor;

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada

em dobro na reincidência;

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do periodo de vigência do contrato,

contadosda última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantida defesa prévia,

independentemente das demais sanções cabíveis.

|Il — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

CABOPREV, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- No processo de aplicação de sanções, é asseguradoo direito ao

contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)

dias úteis contados da data de recebimento da respectiva notificação.

PARÁGRAFO SEGUNDO- As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no

caso de impedimento delicitar e contratar com a União,a licitante deverá ser descredenciada
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por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais

cominaçõeslegais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de

05 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou

depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADAfizer

jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido

será abatido da garantia. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar será cobrado

de forma administrativa e/ou judicial.

PARÁGRAFO QUARTO- As sanções previstas nos incisos| e Ill desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com a do inciso Il, desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO,assim

como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e

condições, dará direito à CONTRATANTEde rescindi-lo mediante notificação expressa, sem
que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor
correspondente às obras/serviços realizada (o)s, desde que estejam de acordo com as
prescrições ora pactuadas.

|) O CONTRATO poderá ser rescindido:

a) Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE,nos casos dos incisos | a XIl e XVII do art.
78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada;
b) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do inciso Il do
art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93,e;
c) JUDICIALMENTE,nos termos da legislação.

Il) A rescisão de que trata a alínea “a” do inciso | desta Cláusula, acarreta as seguintes

consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste CONTRATOe na Lei Federal n.º

8.666/93, atualizada:

a) assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local
em que se encontrar,

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do CONTRATO,necessários à sua continuidade;

c) retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados
à CONTRATANTE;

d) execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE,
e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca

de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado,foi lavrado o
presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à
CONTRATADA, o qual. Depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes

contratantes.

 

Cabo de Santo Agostinho/PE., 08 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES
Presidente doEOE

 

O 2
NILZA GOVEIA DAS NEVES

Representante Legal da Contratada
PROTEGE NET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: Angelo és auluioSa NOME: Kido ro. Kofosta de inita
CPFINF: AEE .NG4-IO CPFIMF: 303. 316 .9a4- AB

CNJPJ/MF sob o n.º 07.738.191/0001-32 - End.: Rua José Plech Fernandes, nº 27, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390,
Fone: 3521-2324.

Página 8 de 8


