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Valores:1.1.1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Empresa Especializada

para a Prestação de Serviços Técnicos em Equipamento Comutador de Chamadas e

Cabeamento de Telefonia, para Remoção de Equipamentos, Readequação e

Reorganização do Cabeamento de Quadros e Salas Técnicas, em Diversos Próprios
Municipais, conforme especificações técnicas e valores descritos abaixo:

(dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento

de Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro

Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as

partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa juridica de direito público interno, inscrita

no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira,

divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e

inscrita no CPF/MF sob o n 04 9.822.698-07, doravante denominados
simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa TELEFEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Braz de Pina, n. 1065, Alto

do Ipiranga - Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

68.058.643/0001-20, Inscrição Estadual n. 454.120.930.117, neste ato
representada por PAULO SÉRGIO FELICIANO, portador da Cédula de Identidade RG

n. 5.891.837-1, inscrito no CPF/MF n. 523.250.408-87, residente e

domiciliado na Rua Comendador Shotaro Kiyokawa, n. 112 - Mogi das Cruzes/SP,

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais, na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente

contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam,

que seguem:

' do ano de 2019Aos AV  dias do mês de

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTO
COMUTADOR DE CHAMADAS E CABEAMENTO DE
TELEFONIA, PARA REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS,

READEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DE
QUADROS E SALAS TÉCNICAS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS
MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA
TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP,

REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N .
100.184/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2019.
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Nova Gerty

Santa Paula

Centro

Santa Paula

Fundação

Fundação

Santa Paula

Centro

Fundação

Centro

Centro

Bairro

199

950

282

830

269

304

61

117

200

255

651

N

Dionizio Mercado

Goiás

Senador Roberto

Simonsen

Marechal Deodoro

Heloísa Pamplona

Heloísa Pamplona

Vital Brasil Filho

Santo Antônio

Herculano de Freitas

Dr. Augusto de

Toledo

Major Cario Del

Prete

Rua / Avenida

Endereçamento

Centro Ed. E de Conv.

Francisco Coriolano de Souza

Centro Digital do Ensino

Fundamen tal

Centro de Saúde Doutor Manoel

A. Pirajá da Silva

Central de Administração  e

Logística da DSVS

CEM Centro de Especialidades

Médicas Samuel Klein

Casa dos Conselhos

Casa da Visão

CAPS Centro de Atenção

Psicossocial

CAISM Centro de Atenção

Integral à Saúde da Mulher

Biblioteca Paul Harris

ATENDE FÁCIL

Localidade

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem de Início dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

2.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar, dentro dos prazos estabelecidos, nos locais indicados abaixo:

(oitenta e seis mil e cem
reais).

R$ 86.100,00

R$
86.100,00

Valor Total

R$
123,00

Valor
unit.

V^LOR TOTAL GLOBAL

Contratação de Enpresa Especializada para a
Prestação de Serviços Técnicos em Equipamento
Coznutador de Chamadas e Cabeamsnto de
Telefonia, para Remoção de Equipamentos,
Readequação e Reorganização do Cãbeamento de
Quadros e Salas Técnicas, em Diversos Próprios
Municipais

Descritivo

700 h
técnicas

Qtde.

1

Item
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Santa Paula

Santo
Antônio

Mauá

Barcelona

São José

Nova Gerty

Olimpico

Cerâmica

Nova Gerty

São José

Olimpico

Fundação

Santa Maria

Barcelona

Santa Paula

Olimpico

Mauá

Mauá

Centro

Nova Gerty

São José

Santa Paula

Centro

Santa Paula

Nova Gerty

Nova Gerty

São José

177

22

1656

501

550

200

800

1330

954

579

1085

63

63

619

195

849

141

10

140

930

515

1840

s/n

600

301

525

600

Martim Francisco

Maranhão

Das Lágrimas

Oriente

Humberto de Campos

Boa Vista

Tijucussu

Espirito Santo

Nelly Pelegrino

Das Lágrimas

Tapajós

Araraquara

Ivai

Conselheiro Lafayete

Dr. Augusto de

Toledo

Cavalheiro Ernesto

Giuliano

Justino Paixão

Da Paz

Antônio Bento

Nelly Pelegrino

Das Lágrimas

São Paulo

Serafim Constantino

Rafael Corrêa

Sampaio

Tietê

Lourdes

Humberto de Campos

EMEF Dom Benedito Paulo Alves

de Souza

EMEF Bartolomeu Bueno da
Silva

EMEF Ângelo Rafael Pellegrino

EMEF 28 de julho (antiga EE)

EME Prof Vicente Bastos

EE Prof Alfredo Burkart

EE Prof Yolanda Ascêncio

EE Profa Joana Mota

EE Padre Alexandre Grigolli

EE Maria Trujilo Torloni

EE Maria Conceição Moura

Branco

EE Edgar Alves da Cunha

EE Eda Mantoanelli

EE Dona Idalina Macedo da

Costa Sodré

EE Coronel Bonifácio de

Carvalho

EE Anacleto Campanell

Divisão de Vigilância à Saúde

Diretoria de Meio Ambiente

CREAS

CRAS

COPI

Complexo Hospitalar (Márcia /

Maria Braido)

COMJUV Coordenadoria

Municipal da Juventude

Centro Soe. e Recr. para 3o
idade Moacyr Rodrigues

Centro Policlinico Gentil

Rs tom

Centro Odontológico

Centro Ed. E de Conv. João

Nicolau Braido
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Santa Paula

Cerâmica

Mauá

Santa Maria

Fundação

Centro

Olimpico

Fundação

São José

São José

Nova Gerty

Mauá

Boa Vista

Barcelona

Olimpico

Santa Paula

Osvaldo Cruz

Mauá

Osvaldo Cruz

Osvaldo Cruz

Fundação

Olimpico

Boa Vista

Nova Gerty

Osvaldo Cruz

Nova Gerty

Pro spe ri dade

Osvaldo Cruz

445

120

624

321

80

646

80

135

160

320

440

670

73

333

1050

525

571

508

320

600

180

670

90

42

190

85

155

399

Marechal Deodoro

Engenheiro Armando
Arruda Pereira

Capivari

General Humberto de
Alencar Castelo

Branco

Graça Aranha

Paraiba

Mogi Guaçu

Dr. Durval Velalva

Ulysses Tomincasa

Das Lágrimas

Pan

Paranapanema

Vanda

Oriente

Cavalheiro Ernesto

Giuliano

Flórida

Gonzaga

Arlindo Marchetti

Coronel Camisão

Dr. Vital Brasil

Filho

Heloisa Pamplona

Silvia

Michel Glebochi

Bush

Giovani Perucchi

Prestes Maia

do Coral

Lisboa

EMEI Pedro José Lorenzini

EMEI Orlando Moretto

EMEI Octávio Tegão

EMEI Marilene de Oliveira

Larocca

EMEI Luiz José Giorgetti

EMEI José Ferrari

EMEI José Corona

EMEI João Barile

EMEI Jacob João Lorenzini

EMEI Irineu da Silva

EMEI Inês dos Ramos

EMEI Helena Musumeci

EMEI Francisco Falzarano

EMEI Fortunato Ricci

EMEI Fernando Piva

EMEI Fernando Pessoa

EMEI Emilio Carlos

EMEX Antônio de Oliveira

EMEI Abelardo Galdino Pinto

EMEF Silvio Romero

EMEF Senador Fláquer

EMEF Prof Rosalvito Cobra

EMEF Prof Décio Machado Gaia

EMEF Padre Luiz Capra

EMEF Osvaldo Samuel Massei

EMEF Leandro Klein

EMEF Laura Lopes (antiga EE)

EMEF Elvira Carmela Maria

Paolilo Braido
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1/

Barcelona

Cerâmica

Centro

Centro

Fundação

Santa Paula

Santa Maria

Mauá

Oswaldo Cruz

Mauá

São José

Oswaldo Cruz

Santa Maria

Cerâmica

Nova Gerty

Mauá

Centro

Pro spe ri dade

Santa Maria

Cerâmica

Olimpico

Cerâmica

Fundação

São Caetano

Nova Gerty

Prosperidade

Santo
Antônio

2000

566

307

240

93

300

1687

500

905

10

160

1743

1540

413

60

129

100

113

460

300

831

66

265

601

460

113

584

Goiás

Fernando Simonsen

Conselheiro Antônio

Prado

Profa Maria Macedo

Rodrigues Alves

Vital Brasil Filho

São Caetano

Capivari

Visconde Inhaúma

Da Paz

Ulysses Tomincasa

Silvia

Alameda Conde de

Porto Alegre

Tenente Antônio João

Sebastião Gomes de

Lima

Desirré Malateaux

Pernambuco

Dos Berilos

Teffé

Tupi

Paraiso

Afrânio Peixoto

Herculano de Freitas

Papa João XXIII

Lourdes

Dos Berilos

Rafael Corrêa

Sampaio

SAME 199 - Serv. De
Emergência

Prefeitura Municipal (Paço

Municipal)

Limpeza Pública

Lar Samaritano de Mãe

Operária

Laboratório Munic. A.

Clinicas Dr. Dib Metran

Hospital dos Olhos

Guarda Civil Municipal

Escola Municipal Profa Alcina

Dantas Feijão

Escola Municipal de Idiomas

Paulo S. Fiorotti

Escola de Ecologia

EMI Thereza Coan Fiorotti

EMI Matheus Constantino

EMI Marily Chinaglia

Bonaparte

EMI Maria Simoneti Thomé

EMI Maria Pernariello

Leandrini

EMI Maria D'agostini

EMI Josefina Cipre Russo

EMI Gastão Vidigal Neto

EMI Castorina Faria Lima

EMI Candinha Massei Fedato

EMI Antônia Capovilla

Tortorello

EMI Angela Massei

EMI Alice Pina Bernardes

EMI Alfredo Rodrigues

EMEI Rosa Perella

EMEI Romeu Fioreili

EMEI Primeiro de Maio
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2.2.1.  Qualquer alteração de local de entrega prestação dos serviços

será previamente informada à Contratada, no momento da solicitação.

2.3.A contratada deverá efetuar a remoção dos aparelhos do tipo PABX

existentes nas localidades,  sendo que para isso, as linhas telefônicas

analógicas que permanecerão ativas nas localidades deverão ser corretamente
remanejadas e interligadas ao rack de cabeamento estruturado de cada

localidade.

2.4.Os equipamentos retirados deverão ser devidamente identificados e

embalados em caixas de papelão, com todos os cabos, acessórios e equipamentos

para correto armazenamento dos mesmos.

2.5.Os terminais analógicos de cada localidade deverão ser ligados de forma

direta ao terminal telefônicos da administração à ser definido junto com

equipe técnica da PMSCS e a administração de cada localidade.

2.6.Uma vez definidos quais linhas analógicas serão ligadas a quais

terminais telefônicos, a contratada deverá remanejar o cabeamento, existente

e efetuar o ^jampeamento" de forma direta, sem extensões através do cabeamento

estruturado existente na localidade.

2.7.Após a migração o terminal deverá receber ligações telefônicas de forma

direta no posto de trabalho previamente definido.

Centro

Osvaldo Cruz

Cerâmica

Prosperidade

Barcelona

São José

Mauá

Olímpico

Boa Vista

Santa Maria

Centro

Cerâmica

Barcelona

301

1153

560

671

295

134

58

430

11

1

250

550

497

Goitacazes

Osvaldo Cruz

Casemiro de Abreu

Prosperidade

Flórida

Senador Fláquer

General Estilac Leal

Prates

Vanda

João Galego

Conselheiro Antônio

Prado

José Benedetti

Alegre

Unidade de Saúde Amabili

Moretto Furlan

UBS Nair Spina Benedicts

UBS Moacir Gallina

UBS Maria Corbeta Segato

UBS Ivanhoé Esposito

UBS Dolores Massei

UBS Darcy Sarmanho Vargas

UBS Caterina Dall'anese

UBS Ângelo Antenor Zambom

UBS Amélia Richard Locatelli

SEM06 - Secretaria Municipal

de Mobilidade Urbana

Semef Giovanna Romanelli

Tortorello

SEEDUC - Secretaria da

Educação
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2.10.Uma vez efetuado o remanejamento do cabeamento telefônico existente, a

contratada deverá reorganizar o quadro primário e secundário de telefonia,

organizando os cabos e eliminando cabeamento desnecessário,  otimizando

espaços e se necessário reposicionar blocos do Tipo "Krone" ou "Patch Voices".

2.11.Esta  reorganização deverá  serefetuada por pessoal  competente e

qualificado, devidamente uniformizado,levando em consideração premissas de

elevado qualidade técnica, segurança eorganização visual dos elementos dos

quadros técnicos.

2.12.Após organizar e otimizar os quadros de telefonia, a empresa deverá

remover buchas e parafusos, pregos, canaletas, tubulações e demais itens

desnecessários que não serão mais utilizados.

2.13.Os eventuais retoques de alvenaria e repintura necessários deverão ser

limitados para restabelecer a uniformização causada pelas marcas de calor
emanado dos equipamentos ao longo do tempo (marcas pretas de calor/respiro

dos equipamentos) bem como pela diferenciação de cor e marcas de alvenaria

causadas pela remoção de equipamentos,  parafusos,  buchas,  canaletas e

tubulações desnecessários.

2.14.A empresa deverá efetuar a remoção e descarte correto dos resíduos,

como remoção de fios, entulho, fios e demais resíduos causados pelos serviços.

2.15.Deverá ser gerado um registro fotográfico de ^Antes" e "Depois" bem

como um breve descritivo dos serviços executados por localidade.

2.16.GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO

2.16.1.A contratada deverá zelar pela perfeita execução dos serviços, e

responsabilizar-se pela segurança  dos  funcionários  e  passantes  das
localidades.

2.16.2.O Atendimento deverá ser feito em horário comercial, das 08 às

18hrs nas localidades onde os serviços serão prestados.

7

2.8.Na impossibilidade de efetuar a ligação de forma direta, a contratada

deverá informar à equipe técnica da PMSCS,  para providenciar os meios

necessários para permitir a ligação de forma correta.

2.9.Será de responsabilidade da CONTRATADA efetuar o "jampeamento" da linha

telefônica analógica em utilização da central de alarmes existente na

localidade,  até o rack lógico ou quadro de telefonia para o correto

funcionamento da central de alarmes. Se necessário deve ser marcado uma

conjunta com a empresa responsável da central de alarmes para alinhamento

dos serviços.

Processo n 300.089/2019CONTRATO N 114/2019
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2.16.3.A CONTRATADA deverá possui atendimento telefônico, assistência e

suporte técnico 8 horas por dia de segunda a sexta feira, salvo feriados

nacionais e municipais.

2.16.4.Os serviços deverão ser agendados juntamente com a equipe técnica

do SEPLAG2 Divisão de Tecnologia da Informação.

2.16.5.A empresa deverá indicar com antecedência o nome completo e número

de documento de identificação dos funcionários que executarão os serviços,

para fins de liberar entrada e acesso ao local de execução dos serviços.

2.16.6.Na eventual necessidade fornecimento de cabos, equipamentos e

acessórios, bem como demais materiais para execução dos serviços, será de

responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

2.16.7.Todos  os  serviços  possuir garantia  de  responsabilidade da

CONTRATADA.

2.16.8.Não deverá estar coberto nestecontrato:  vandalismo,  furto,

problemas elétricos,  de mau uso,  errooperacional da contratante,

acidente, incêndio, explosão, catástrofe,descarga atmosférica ou danos

quando em trânsito.

2.16.9.Para fins de controle e gerenciamento, o registro fotográfico dos

serviços executados, deverá ser entregue a cada medição, onde os mesmos

serão atestada e encaminhada para pagamento pelo gestor do contrato, caso

não haja irregularidades.

2.16.10.A CONTRATADA juntamente com a equipe técnica da SEPLAG2 - Divisão

de Tecnologia da Informação, devem definir as prioridades e agendamento

junto as áreas para a execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 06 (seis) meses,

contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos periodos, a critério das partes, nos termos do artigo

57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA -RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  as  dotações

orçamentárias competentes da Contratante, à época dos efetivos pedidos à

Contratada:
02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2.. Os pagamentos mensais serão efetivados em 15 dias fora a quinzena

contados da data em que for atestado os serviços, proporcionalmente aos

serviços prestados, conforme medição. A atestação será efetuada no prazo

8
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máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá

ser aprovada, conferida e assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada

posteriormente, à Seção de Contabilidade para lançamento e demais

providências, na conta bancária da Contratada, Banco Santander, agência n

0087, conta n 13003106-9.

4.2.1.Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,

do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.2.2.Em caso de irregularidade(s) no(s) item(s) do(s) serviço(s) e/ou

produto(s) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento

será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante
poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo
de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo

pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela DETENTORA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos

federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a ^d' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

Processo n 300.089/2019CONTRATO N 114/2019
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4.7.5. Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU

caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada

por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos

relacionados com a prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o período

de 12 (do2e) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do

IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento

da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a executar os serviços na forma de sua apresentação na

proposta;

5.3.Todas as despesas decorrentes de seguros, transporte, carga e descarga

até o local de entrega, acessórios, tributos, embalagem, correrão por conta
exclusiva da empresa Contratada.

5.4.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica,

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

5.5.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou

observada durante a prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.3.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados;

6.4.Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento do

presente  contrato,  promovendo  seu recebimento,  conferindo  a  qualidade,
especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.
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7.7. Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

11

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar

ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a

juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura

a partir do 102 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuizo das

demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes

penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Municipio de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.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.
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impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.
87, 2i e 3 da Lei Federal ns. 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo

para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I,

"f" da Lei Federal n^ 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da

garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de
garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC

123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art.

299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais

e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração
do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar

da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,

o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber

da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.
CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão n 01/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.184/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO
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TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -|EPP

SECRET

9.1.O gestor da presente contratação será o SR ROBSON PEREIRA, responsável

pela Divisão de Tecnologia da Informação - DTI, e na sua ausência, a

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, nos termos do Decreto Municipal

n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual

será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo

contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências
e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem

como, responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos
prazos de inicio e término contratual, aditamentos e instauração de novo

processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços

ou fornecimento.

9.2.0 Gestor responderá administrativamente,  civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:
10.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, vai/assinada pelas partes e testemunhas a

tudo presente e de tudo cientes, parp que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.
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