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nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do Senhor Prefeito, situado

na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Municipio 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 jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o

n . 59.307.595/0001-75, neste ato representado por seus secretários por

Chefe de Gabinete, BRUNO VASSARI, brasileiro, portador da Carteira de

Identidade n 36.181.391-0 e inscrito no CPF/MF sob n 384.439.728-07; sua

Controladora Geral do Municipio, MYLENE BENJMIN GIOMETTI GAMBALE,

brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n

14.427.871-6 e inscrita no CPF/MF sob o n 067.784.048-92; sua Secretária

Municipal de Governo, MARÍLIA MARTON CORRÊA, brasileira, solteira,

funcionária pública, portadora da Cédula de Identidade RG n 25.625.920-3 e

inscrita no CPF/MF sob o n 272.388.408-2; 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 049.822.698-07; pelo Responsável Expediente da Secretaria de

Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro, portador da Carteira de

Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n 28046903850; por sua

Secretária Municipal de Saúde, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira,

viúva, médica, portadora da Cédula de Identidade RG n 11.909.873-8 e

inscrita no CPF/MF sob o n 032.797.338-2

Expediente da Secretaria Municipal de Esport

AURÉLIO ASTOLFI, brasileiro, portador da Cé

9.887.039 e  inscrito no  CPF/MF  sob  n  049.

do ano de 2020 (dois mil e vinte) ,Aos A*"  dias do mês de

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TELEFONIA FIXA COMUTADA DE TELEFONIA

ANALÓGICA E DIGITAL, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE

LINKS DE ACESSO INTERNET CORPORATIVO, ACESSO

INTERNET IP DEDICADO REDUNDANTE, QUE ENTRE

SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL

S/A, REFERENTE AO PROCESSO N . 100.094/2018

- PREGÃO PRESENCIAL N. 109/2019.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020

(Prefeitura MunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo
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Municipal da Fazenda, JEFFERSON C1RNE DA COSTA, brasileiro, casado,

contador, portador da Cédula de Identidade RG n MG 11.382.453 e inscrito

no CPF/MF sob o n 061.219.846-43; por sua Secretário Municipal de

Segurança, JORGE MARTINS SALGADO, brasileiro, portador da Carteira de

Identidade n 5935992 e inscrito no CPF/MF sob o n 683.598.538-00; pela

Procuradora Geral do Município, MARCELI CARLA MÜNARI BRAGA DE SOUZA,

brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n

40.677.233-2 e inscrito no CPF/MF sob o n 347.167.328-86; pelo Secretário

Municipal de Assuntos Jurídicos, JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA,

brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n

4.629.026 e inscrita no CPF/MF sob o n 759.902.968-00; Responsável pelo

Expediente da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, MARIA DE LOURDES

DA SILVA, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de

Identidade RG n 5652995-8 e inscrita no CPF/MF sob n 768078948-72; seu

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, GEOVÁ MARIA FARIA, brasileiro,

casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n 6.032.456-9 e

inscrito no CPF/MF sob o n 680.999.328-20; seu Secretário Municipal de

Serviços Urbanos, ILIOMAR DARRONQUI, brasileiro, casado, engenheiro civil,

portador da Cédula de Identidade RG n 4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob

o n 080.145.588-04; por sua Secretária Municipal de Assistência e Inclusão

Social, MARISA CATALÃO DE CARVALHO CAMPOZANA, brasileira, portadora da

Cédula de Identidade RG n 12.134.212-8, inscrita no CPF/MF sob o n

046.206.918-44; sua Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência ou Mobilidade Reduzida, ADRIANA GOMES DA FONSECA, brasileira,

divorciada, professora, portadora da Cédula de Identidade RG: 19.568.399-7

e inscrita do CPF/MF sob o n 126.117.538-73; por seu Secretário Municipal

da Cultura, JOÃO MANOEL DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, advogado,

portador da Cédula de Identidade RG n 50.967.811-7, inscrito no CPF/MF sob

o n 296.837.398-65; Responsável pelo Expediente da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação,

FERNANDO TRINCADO SIMON, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n

22.077.701 e inscrito no CPF/MF sob n 056.017.308-30, doravante

representadas pela CONTRATANTE PMSCS , e, de outro lado, a empresa TELEFÔNICA

BRASIL S/A, com sede na Av. Eng. Luiz Carlos Berri

Paulo/SP, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n . 02.

Estadual n/ 108.383.949.112,  neste ato repres

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



Número

VIEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n . 18.883.594-5, inscrito no

CPF/MF n . 132.906.448-80, residente e domiciliado na Rua Voluntários da

Pátria, 2505, casa 11, CEP 02401-000, Santana - São Paulo/SP; e FÁBIO

MARQUES DE SOUZA LEVORIN, portador da Cédula de Identidade RG n.

27.638.106-3, inscrito no CPF/MF n. 267.221.148-56, residente e

domiciliado na Av. Eng. Luis Carlos, 1376 - 26 andar - Lado B, São

Paulo/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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Prestação de Serviços de Telefonia

Fixa Comutada de Telefonia Analógica e Digital, bem como Contratação de

Links de Acesso Internet Corporativo, Acesso Internet IP Dedicado

Redundante, conforme especificações técnicas e serviços descritos abaixo:

1.1.1.Lote 01: Contratação de serviços de telefonia fixa comutada de

telefonia digital

1.1.2.Lote 02: Contratação de serviços de telefonia fixa comutada de

linhas telefônicas avulsas

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020

(prefeitura ^unicipaCde São Caetano do Suí
Estado de São Paulo
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\
R$2.016,00

R$1.152,00

\R$576,00

R$576,00

R$1.536,00

R$1.536,00

.536,&CTR$1

R$ 960,00

R$ 960,00

R$960,00

R$960,00

ISENTO

R$ 6.480,00

R$ 25.920,00

R$ 25.920,00

R$ 28.800,00

TOTAL 24 MESES

SUBTOTAL SERVIÇOS LOCAIS

R$ 0,14000

R$ 0,08000

R$ 0,04000

R$ 0,04000

R$ 0,08000

R$ 0,08000

R$ 0,08000

R$ 0,05000

R$ 0,05000

R$ 0,05000

RS 0,05000

ISENTO

R$ 0,03000

R$ 0,12000

R$ 0,12000

R$ 0,03000

VALOR UNIT.

1440

14400

14400

14400

14400

14400

19200

19200

19200

19200

19200

19200

864000

216000

216000

216000

960000

600

600

600

600

600

600

800

800

800

800

800

800

36.000

9.000

9.000

9.000

40000

ISENTO

Isento

ISENTO

QTD/MÉS   QTD ESTIM.

ESTIM.  ' 24 MESES

ISENTO

Isento Conf.
Item 2.15.19

ISENTO

25704

480

144

1071

20

VC3 - 3 Digitos -(minutos)

VC2 - 3 Digitos -(minutos)

VC1 - 3 Digitos -(minutos)

Serviço 3 Digitos (Inter)-(minutos)

Serviço 3 Digitos (Intra)-(minutos)

Minuto fixo - fixo (local) 3 Digitos

VC3 - 0800-(minutos)

VC2 - 0800-(minutos)

VC1 - 0800-(minutos)

Serviço 0800 (Inter)-(minutos)

Serviço 0800 (Intra)-(minutos)
Minuto fixo - fixo (local) 0800

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - COMPLETAMENTO DE
CHAMADAS SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
(CONEXÕES), DESTINADA À QUANTIDADE DE COMPLETAMENTO DE
CHAMADAS (CONEXÕES BEM SUCEDIDAS) ENTRE UNHAS
TELEFÔNICAS DO TIPO FIXO OU MÓVEL, UTILIZANDO PROCESSOS
DE TELEFONIA.

TARIFA (MINUTOS) INTER REDE - UNHAS DIGITAIS

TARIFA VC1 - (MINUTOS) OUTRAS OPERADORAS - PARA UNHAS
DIGITAIS El, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

TARIFA VC1 - (MINUTOS) MESMA OPERADORA - PARA UNHAS
DIGITAIS El, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

TARIFA FIXO X FIXO (LOCAL) - MINUTOS -

TARIFAS

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - DDR RAMAIS SERVIÇO DE
MENSALIDADE DE RAMAIS TIPO DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL),
DESTINADA À DISCAGEM AUTOMÁTICA (SEM INTERVENÇÃO DA
OPERADORA/TELEFONISTA) A UM RAMAL DE UM PABX, ATRAVÉS
DE UMA UNHA TELEFÔNICA DIGITAL TIPO El OU EQUIVALENTE,
UTILIZANDO PROCESSOS DE TELEFONIA.

UNHA DIGITAL (El) - 30 CANAIS

SERVIÇO ESPECIAL 3 DÍGITOS (156/199/153, ETC) - PARA LINHAS
DIGITAIS El, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020

^refeitura Municipaíde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



R$1.214,40

R$4.382,40

TOTAL 24 MESES

R$4.382,40

R$4.382,40

R$4.382,40

R$1.320,00

R$4.382,40

TOTAL 24 MESES

R$6.048,00

R$3.456,00

TOTAL 24 MESES

R$0,23000

R$0,83000

S.28O

5.280

VALOR UNIT.QTDESTIM.
24 MESES  í

R$0,83000

R$0,83000

R$0,83000

R$0,25000

R$0,83000

5.280

5.280

5.280

5.280

VALOR UNIT.

R$0,14000

R$0,08000

VALOR UNIT.

5.280

QTD ESTIM.
24 MESES

43.200

43.200

QTDESTIM.
24 MESES

220

QTD/MÊS
ESTIM.

220

220

220

220

220

QTD/MÊS
ESTIM.

1.800

1.800

QTD/MÊS
ESTIM.
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SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL DDI (MÓVEL) - TARIFAÇÃO ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONIA FIXA DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA
PARA LIGAÇÃO COM DESTINO INTERNACIONAL,
ATRAVÉS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO - MÓVEL
PARA OS QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS
TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS AOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRIC^ (INCLUSIVE HAVAI).

SERVIÇO DF TFLFFONIA FIXA .ON&A DISIANC A
INTERNACIONAL DDI (MÓVEL) - TARIFAÇÃO -
MERCOSUL SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA
FIXA (MINUTOS), DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA
PARA LIGAÇÃO COM DESTINO INTERNACIONAL,
ATRAVÉS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO - MÓVEL,
PARA OS QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS
TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS AO MERCOSUL (ARGENTINA,
CHILE, PARAGUAI E URUGUAI).

TIPOS DE LIGAÇÕES - DDI - MÓVEL

TARIFA FIXO-FIXO - AUSTRÁLIA E JAPÃO

TARIFA FIXO-FIXO - ALEMANHA, ANDORRA, ÁUSTRIA,
BÉLGICA, DINAMARCA, ESPANHA, FINLÂNDIA, FRANÇA,
HOLANDA, IRLANDA, ITÁLIA, LIECHTENSTEIN,
NORUEGA, REINO UNIDO SUÉCIA E SUÍÇA

TARIFA FIXO-FIXO - PORTUGAL (Inclusive Açores e Ilha
da Madeira)

TARIFA FIXO-FIXO - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
(Inclusive Havai)

TARIFA FIXO-FIXO - MERCOSUL (ARGENTINA, CHILE,
PARAGUAI E URUGUAI)

TIPOS DE LIGAÇÕES - DDI -FIXOi

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - TARIFAÇÃO TIPO
VC3 SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
(MINUTOS), DESTINADA À COMUNICAÇÃO FIXO-
MÓVEL QUANDO A ÁREA DE NUMERAÇÃO PRIMÁRIA
DO ASSINANTE DO STFC FOR DIFERENTE DA ÁREA DE
NUMERAÇÃO PRIMÁRIA À QUAL ESTÁ ASSOCIADA A
ÁREA DE REGISTRO (CONTRATUAL) DO ASSINANTE DO
SERVIÇO MÓVEL CELULAR (SMC).

ST FIXA LOCAL - TARIFAÇÃO TIPO VC2 SERVIÇO DE
TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA (MINUTOS),
DESTINADA A COMUNICAÇÃO FIXO-MÓVEL QUANDO A
ÁREA DE NUMERAÇÃO PRIMÁRIA, IDENTIFICADA PELO
PRIMEIRO DÍGITO DO CÓDIGO NACIONAL, DO
ASSINANTE DO STFC FOR A PRÓPRIA ÁREA DE
NUMERAÇÃO PRIMÁRIA À QUAL ESTÁ ASSOCIADA A
ÁREA DE REGISTRO (CONTRATUAL) DO ASSINANTE DO
SERVIÇO MÓVEL CELULAR (SMC), E NÃO FOR
APLICÁVEL O VALOR DE COMUNICAÇÃO 1 (VC1).

TIPOS DE LIGAÇÕES - FIXO - FIXO

O

II

<
g
<

QO

ã

o

1
2

D

a
a
a^

o

PERFIL DE TRAFEGO DDD / DPI • LINHAS DIGITAIS

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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R$ 1/'J 474,00

R$ 6.408,00

R$ 25.632,00

R$ 25.632,00

R$ 6.408,00

R$299.040,00

R$0.71000

R$ 0,03000

R$ 0,12000

R$ 0,12000

R$ 0,08000

R$ 70,00

854400

213600

213600

213600

213600

4272

8.900

8.900

8.900

8.900

178

TOTAL 24 MESES,
QTD/MÈS  I QTDESTIM. i VALOR

ESTIM.  í    24 MESES  !   UNIT.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - COMPLETAMENTO DE
CHAMADAS SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
(CONEXÕES), DESTINADA À QUANTIDADE DE COMPLETAMENTO
DE CHAMADAS (CONEXÕES BEM SUCEDIDAS) ENTRE UNHAS
TELEFÔNICAS DO TIPO FIXO OU MÓVEL, UTILIZANDO
J^ROCESSOS [7E TELEFONIA,

TARIFA FIXO x FIXO (LOCAL) - Minutos

TARIFA VC1 - (Minutos) outras operadoras

TARIFA VC1 - (Minutos)mesma operadora

TARIFA (MINUTOS) INTRA REDE - UNHAS AVULSAS

LINHAS AVULSAS, do tipo fixo - Analógicas ou digitais.

TIPOS DE SERVIÇOS E LIGAÇÕES - FIXO - FIXO

PERFIL DE TRÁFEGO
LOTE 2 - LINHA TELEFÔNICA AVULSA

R$ 174.917,76VALOR TOTAL SERVIÇOS LOTE 1
24 MESES

R$ 47.097,60

R$4.382,40

R$4.382,40

R$4.382,40

SUBTOTAL SERVIÇOS LOCAIS

R$0,83000

R$0,83000

R$0,83000

5.280

5.280

5.280

220

220

220

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL DDI (MÓVEL) - TARIFAÇÃO AUSTRÁLIA
E JAPÃO SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
(MINUTOS), DESTINADA Â TARIFAÇÃO PRATICADA
PARA LIGAÇÃO COM DESTINO INTERNACIONAL,
ATRAVÉS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO - MÓVEL,
PARA OS QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS
TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS PARA A AUSTRÁLIA E JAPÃO.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL DDI (MÓVEL) - TARIFAÇÃO EUROPA
SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
DESTINADA TARIFAÇÃO PRATICADA PARA LIGAÇÃO
COM DESTINO INTERNACIONAL, ATRAVÉS DO SISTEMA
TELEFÔNICO TIPO FIXO - MÓVEL, PARA OS QUAIS SÃO
DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS A
PAÍSES DA EUROPA (ALEMANHA, ANDORRA, ÁUSTRIA,
BÉLGICA, DINAMARCA, ESPANHA, FINLÂNDIA, FRANÇA,
HOLANDA, IRLANDA, ITÁLIA, LIECHTENSTEIN,
NORUEGA, REINO UNIDO SUÉCIA E SUÍÇA).

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL DDI (MÓVEL) - TARIFAÇÃO PORTUGAL
SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA
DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA PARA LIGAÇÃO
COM DESTINO INTERNACIONAL, ATRAVÉS DO SISTEMA
TELEFÔNICO TIPO FIXO - MÓVEL, PARA OS QUAIS SÃO
DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS À
PORTUGAL (INCLUSIVE AÇORES E ILHA DA MADEIRA)

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020

(prefeitura Municipalde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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24 MESES

R$ 553.392,00

TOTAL 24 MESES

R$ 189,00

VALOR UNIT.

2928122

QTD/MÊS | QTDESTIM.
ESTIM.  1 24 MESES

ACESSO ADSL/XDSL/BLC - IP FIXO - lOOmb

TIPOS DE SERVIÇOSINTERNETadsl/xdsl-ip

Fixo

PERFIL DE TRÁFEGO

LOTE 3 - SERVIÇO ACESSO INTERNET ADSL/XDSL

R$ 696.336,00VALOR TOTAL SERVIÇOS LOTE 2
24 MESES

R$25.632,00

R$25.632,00

R$25.632,00

R$25.632,00

R$25.632,00

R$25.632,00

R$0,12000

R$0,12000

R$0,12000

R$0,12000

R$0,12000

R$0,12000

213.600

213.600

213.600

213.600

213.600

213.600

8.900

8.900

8.900

8.900

8.900

8.900

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DDD
- TARIFAÇÃO DEGRAU 4 SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA
FIXA (MINUTOS), DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA
QUANTO A INTERVALO DE DISTÂNCIA GEODÉSICA A PARTIR DE
300KM, ENTRE AS LOCALIDADES ORIGEM E DESTINO DE
CHAMADAS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO, PARA OS
QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL DDD
- TARIFAÇÃO DEGRAU 3 SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA
FIXA (MINUTOS), DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA
QUANTO A INTERVALO DE DISTÂNCIA GEODÉSICA DE 100KM À
300KM, ENTRE AS LOCALIDADES ORIGEM E DESTINO DE
CHAMADAS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO, PARA OS
QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA NACIONAL DDD
- TARIFAÇÃO DEGRAU 2 SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA
FIXA (MINUTOS), DESTINADA À TARIFAÇÃO PRATICADA
QUANTO A INTERVALO DE DISTÂNCIA GEODÉSICA DE 50KM À
100KM, ENTRE AS LOCALIDADES ORIGEM E DESTINO DE
CHAMADAS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO, PARA OS
QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(DDD) - TARIFAÇÃO DEGRAU 1 SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM
TELEFONIA FIXA (MINUTOS), DESTINA-SE À TARIFAÇÃO
PRATICADA QUANTO A INTERVALO DE DISTÂNCIAS GEODÉSICAS
DE ATÉ 50KM, ENTRE AS LOCALIDADES ORIGEM E DESTINO DE
CHAMADAS DO SISTEMA TELEFÔNICO TIPO FIXO, PARA OS
QUAIS SÃO DETERMINADOS NÍVEIS TARIFÁRIOS ESPECÍFICOS.

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - TARIFAÇÃO TIPO VC3
SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA (MINUTOS),
DESTINADA À COMUNICAÇÃO FIXO-MÓVEL QUANDO A ÁREA DE
NUMERAÇÃO PRIMÁRIA DO ASSINANTE DO STFC FOR
DIFERENTE DA ÁREA DE NUMERAÇÃO PRIMÁRIA À QUAL ESTÁ
ASSOCIADA A ÁREA DE REGISTRO (CONTRATUAL) DO ASSINANTE
DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR (SMC).

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL - TARIFAÇÃO TIPO VC2
SERVIÇO DE TARIFAÇÃO EM TELEFONIA FIXA (MINUTOS),
DESTINADA A COMUNICAÇÃO FIXO-MÓVEL QUANDO A ÁREA DE
NUMERAÇÃO PRIMÁRIA, IDENTIFICADA PELO PRIMEIRO DÍGITO
DO CÓDIGO NACIONAL, DO ASSINANTE DO STFC FOR A PRÓPRIA
ÁREA DE NUMERAÇÃO PRIMÁRIA À QUAL ESTÁ ASSOCIADA A
ÁREA DE REGISTRO (CONTRATUAL) DO ASSINANTE DO SERVIÇO
MÓVEL CELULAR (SMC), E NÃO FOR APLICÁVEL O VALOR DE
COMUNICAÇÃO 1 (VC1),

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020

(prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sul
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2.6. A instalação dos serviços deverá ocorrer dentro do prazo estimulado

em  contrato  e  deverá  s

2.5. Caberá à Contratada o fornecimento de todos os dispositivos

necessários à instalação dos equipamentos, além de executar eventuais

serviços essenciais para a instalação, tais como passagens de cabos,

infraestrutura, instalação de racks e demais elementos, de acordo com as

orientações da equipe técnica da Divisão de Tecnologia da Informação da

Contratante.

2.4. A Contratada deverá entregar e instalar os equipamentos, nas datas,

horários, forma e local ser determinada pela área técnica da Divisão de

Tecnologia da informação, obedecidas às disposições constantes neste.

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.

2.3.A instalação e configuração dos equipamentos deverão ser executadas

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a entrega dos mesmos no local

definitivo. Os serviços de instalação poderão ser executados em horário

acordado anteriormente com a Contratante;

TOTAL GLOBAL: R$ 1.722.645,12 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e

quarenta e cinco reais e doze centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO 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, correio eletrônico.

RS 297.999,36TOTAL SERVIÇOS LOTE 4
24 MESES

TOTAL 24 MESES

R$297.999,36RS 4.138,88

VALOR UNIT.QTD ESTIM.
24 MESES

723

QTD/MÊS
ESTIM.

ACESSO INTERNET IP DEDICADO SIMÉTRICO lGB/s +
PROTEÇÃO

TIPOS DE SERVIÇOS
INTERNET/IP

DEDICADO

PERFIL DE TRÁFEGO

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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11. DO PREPOSTO

2.11.1. Cabe a CONTRATADA designar um Gerente de Serviços que atuará no

gerenciamento de incidentes, para centralização e distribuição das

atividades e dos chamados repassados pela equipe de HELP DESK da

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, deverá também fazer a parte

de acomp

de jretag

escrito, informando algum desacordo com as especificações ou quantidades

estabelecidas para o processo, a solução será considerada entregue para^^~

efeito de pagamento, não eximindo a Contratada da responsabilidade quanto à

conformidade do bem contratado.

2.10. A avaliação será efetivada por escrito no prazo máximo de 05(cinco)

dias úteis, contados da data de instalação da solução no local indicado

pela Contratante, neste período,  caso não haja nenhuma manifestação por ^

2.9. A instalação será considerada concluída, não só pela certificação de

que as especificidades/configuração de cada equipamento foram atendidas,

como também após avaliação pela Divisão de Tecnologia da Informação da

Contratante, quanto a aderência dos equipamentos.

2.7.A Contratada poderá realizar uma visita prévia ao local onde os

equipamentos serão instalados, a ser agendada com a Divisão de Tecnologia

da Informação da Contratante,  para identificação da disponibilidade de

espaço existente,  inspeção e verificação de aderência das condições do

ambiente  aos  equipamentos,  a  fim de  identificar  e  informar  qualquer

situação que possa impossibilitar ou apresentar risco aos  serviços de

instalação e ao pleno funcionamento das soluções.

2.8.Na hipótese de os bens não serem entregue nos prazos definidos ou

apresentarem-se em desacordo com as especificações,  funcionalidades ou

quantidades estabelecidas para o processo, ficará facultado a Contratante

rejeitá-los, conferindo novo prazo para a efetivação da entrega;

emde  serviços  telefônicosinstalação,  exceto  as  respectivas  contas

utilização.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.12.5. No decorrer da instalação caso haja necessidade de parada total

dos ser

Departa

Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

da CONTRATANTE, com os serviços contratados, além de se responsabilizar

por:

a)-Gerencia comercial com o cliente;

b)Processamento da Gestão de Niveis de Serviços;

c)Definição dos serviços, escopo e indicadores;

d)Participação de reuniões periódicas de posicionamento;

e)Gerência das atividades e expectativas dos colaboradores da equipe;

Identificação de necessidades junto à Prefeitura Municipal de São

Caetano do Sul e propor soluções através das áreas técnicas de apoio.

2.12. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS LOTES 01 E 02

2.12.1.Os  serviços  de  telefonia  fixa  comutada  (STFC)  deverá  ser

prestado dentro das áreas locais definidas pela Agência Nacional de

Telecomunicações,  devendo a CONTRATADA possuir devida homologação da

ANATEL para realizar tal serviço.

2.12.2.Os serviços deverão ser fornecidos nos endereços indicados pela

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul quando solicitados e deverão

atender tecnicamente cada localidade em relação à compatibilidade com os  ^^

equipamentos atualmente utilizados.

2.12.3.Após  a  migração  o  sistema  de  STFC  deverá  funcionar

perfeitamente.

2.12.4.A CONTRATADA deverá promover portabilidade de números de linha

atualmente instalados nas localidades para o novo sistema, de acordo com

as regras gerais de portabilidade definidos pela ANATEL.

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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2.12.9. Após a entrega efetiva do objeto contratado, a área técnica da  ,

Contratante  comprovará  o  atendimento  às  especificações  técnicas  e

quantitativas;

2.12.10.Toda requisição/solicitação de serviços, novas instalações,

cancelamentos e transferências de endereço de serviços, deverão ser

obrigatoriamente solicitadas através de oficio pelo gestor do contrato

ao gerente de contas designado da empresa vencedora. Quando solicitado,

o gerente responsável da CONTRATADA deverá providenciar e fornecer

cópias das requisições e solicitações efetuadas dos serviços entregues.

2.12.11.

poderão

Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

horário,   sendo  necessário  comunicado  prévio  e  autorização  da

Contratante.

2.12.6.A Contratada deverá fornecer o Serviço de Discagem Direta ao

Ramal (DDR), nas quantidades e localidades relacionadas indicadas pela

Contratante.

2.12.7.A Contratada  obriga-se  a  identificar  os  equipamentos  e

circuitos nos locais de instalação,  a fim de tornar mais  fácil a

identificação, pela Contratante, para a solução dos problemas.

2.12.8.0 objeto da presente licitação, somente será recebido se não

houver  a  constatação  de  qualquer   irregularidade.   Em  havendo

irregularidades a contratante poderá:

2.12.8.1.Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou

em  parte,   determinando  sua  substituição,   sem  prejuízo  das

penalidades cabíveis, previstas neste;

2.12.8.2.Se  disser  respeito  à  instalação  dos  equipamentos,

diferença de quantidade ou em parte, determinar sua complementação,

ou adequação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, previstas no

presente Edital, mantidos os termos pactuados;

(prefeitura Municipaíde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo
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da  Informação,  obedecidas  àstécnica  da  Divisão  de  Tecnologia

disposições constantes neste.

2.12.14.5. A Contratada deverá entregar e instalar os equipamentos,

nas datas,  horários,  forma e local a ser determinada pela área

2.12.14.3.O pedido via oficio será encaminhado por quaisquer meios

de  comunicação  que  possibilitem  a  comprovação  do  respectivo

recebimento por parte da Contratada que poderá ser por oficio, e^- C, 7

mail, inclusive fax-simile.

2.12.14.4.A instalação e configuração dos equipamentos deverão se

executadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a entreg

dos mesmos no local definitivo. Os serviços de instalação poderã

ser executados em horário acordado anteriormente com a Contratante;

2.12.14.2. 0 prazo de até 60(sessenta) dias poderá ser prorrogado

por igual periodo, à critérioda administração pública, após análise

e aprovação da justificativatécnica que deverá ser apresentada à

contratante.

contratado,  devendo  os  serviços  e  equipamentos  serem instalados  e

configurados de acordo com o prazo estipulado.

2.12.12.Os  itens  e  quantidades  descritas  poderão,  ou  não,  ser

solicitados ao Gerente de Contas responsável, momento este que será

solicitado por oficio contendo os elementos de necessidade e o endereço

onde deverão ser instalados.

2.12.13.Serão pagos apenas os serviços efetivamente em utilização.

2 .12 .14 . PRAZOS DE INSTALAÇÃO

2.12.14.1. 0 prazo para instalação e disponibilização dos serviços

será de até 10(dez) dias úteis para linhas avulsas e acesso internet

corporativo (adsl/xdsl/blc com ip fixo), 60 (sessenta) dias para

linhas digitais (Eis e acesso IP simétrico), a contar do pedido

realizado por oficio ao gerente de contas da contratada.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

2.12.15.CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

2.12.15.1.As faturas detalhadas dos consumos mensais dos serviços

contratados  deverão  ser entregues  impressas  ou em meio digital

(CD/DVD) no formato XML ou SQL definido pela Contratante, contendo o

detalhamento completo de todos os terminais contratados e tarifas

geradas pertinentes às cobranças em questão.

2.12.15.2.0 Faturamento das linhas digitais(Eis)  deverão ser por

ramal(DDRs).  Se  necessário  a  administração  poderá  solicitar

agrupamento de ramais em um mesmo centro custo para efetivo controle

e pagamento dos serviços prestados.

2.12.15.3.Os pagamentos serão efetuados conforme a utilização dos

serviços, e na data do vencimento  consignada na fatura.

2.12.15.4.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

2.12.15.5.A tecnologia a ser empregada nos links de linhas digitais

El   e link de acesso Internet Simétrico deverão ser por fibra

óptica, não será aceito links de acesso por tecnologia de rádio.

2.12.15.6.A tecnologia "cabo metálico"  apenas  será aceita para

linhas   avulsas   (convencionais)   e   acessos   DSL/XDLS/BLC   ou

equivalente.

2.12.15.7.Todos  os  serviços  de  voz  digital(Eis)  e  internet

simétrico, deverão possuir SLA diferenciado com o índice mínimo da

taxa média mensal  de disponibilidade  de  99,2%  (noventa e  nove

vírgula dois por cento de disponibilidade) , sendo este passível de

punições contratuais.

2.12.15.8.SLA para serviços especiais três dígitos devem possuir:

2(duas) horas para resolução de problemas.

2.12.15.9.SLA para serviços 0800: 8(oito) hora

prob
t-

A
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24h.

1

8h.

4h.   .

Baixo

12h.

4h.

2h.

Médio

6h.

2h.

lh.

Alto

4h.

l,5h.

3 0 min.

Crítico

Tempo de resolução a partir da

comunicação do cliente até que o

SOC comunique a resolução do

mesmo

Tempo de resposta a partir da

comunicação do cliente até que

SOC faça o primeiro diagnóstico

Tempo de atendimento a partir da

comunicação do cliente até a

atribuição do ticket a um

analista do SOC

Definição

Todos

Todos

Todos

Serviço

2.12.16. TEMPOS DE ATENDIMENTO CENTRAL DE INCIDENTES:

Evento que não afeta os serviços

Evento que degrada os serviços de um ativo

classificado como não crítico

Evento que degrada os serviços de um ativo

classificado como critico ou que indisponibiliza os

serviços de um ativo não crítico

Evento que indisponibiliza os serviços de um ativo

classificado como critico

Baixo

Médio

Alto

Critico

INCIDENTES - DEFINIÇÃO

tecnxcosincidentes2.12.15.12.     SLA   para   central   de

relacionados a incidentes de segurança:

2.12.15.10.SLA para serviços linhas avulsas e ADSL/XDSL/BLC:

24(vinte e quatro) horas para resolução de problemas.

2.12.15.11.SLA para link acesso internet Simétrico:  8 (oito)

horas para resolução de problemas.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.12.18.3.Caso não  sejam atingidos  os  índices  estabelecidos

Proposta, a Contratada estará sujeita ao pagamento das penalidade

estabelecidas  neste,  cujos  percentuais  incidirão  sobre  o  valor

mensal  do  circuito  contratado  pelo  CLIENTE,  sem  impostos  e

contribuições.

2.12.18.4.No  que  tange  à  disponibilidade,  todos  os  circuitos

contratados deverão ter a sua disponibilidade indicada na Proposta,

sendo certo que tais índices de disponibilidade compreenderão os

equipamentos e os meios fornecidos pela empresa nos respectivos

endereços da Contratante.,

2.12.18.2. O periodo de observação a ser considerado para efeito de

cálculo dos parâmetros acima elencados será de 1 (um) mês, ou seja,

será considerado o periodo compreendido entre o primeiro e o último

dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado ao CLIENTE (Calendário

Juliano).

2.12.18. PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE:

2.12.18.1. Considerando cada um dos circuitos que o integram, com

base nos seguintes parâmetros de qualidade:

a) disponibilidade do circuito;

30h.

5h.

Baixo

20h.

4h.

Medi

o

16h.

2h.

Alto

Tempo de resolução a partir da comunicação

do cliente até que o SOC comunique a

resolução do mesmo

Tempo de atendimento a partir da

comunicação do cliente até a atribuição do

ticket a um analista do SOC

Definição

Todos

Todos

Serviço

2 .12 .17 . SOLICITAÇÕES E CONSULTAS:

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.12.19.3. Quando detectado defeito de forma proativa, a contratada

deverá dar início a resolução do prob

de SLA estipulados neste edita

2.12.18.9. Fica desde já acertado que o tempo médio de reparo do   <C ?

circuito será de 8 (oito) horas a contar da detecção do problema na

Central de atendimento a ser disponibilizado pela empresa vencedora.

2.12.19. DIAGNOSTICO DE FALHAS:

2.12.19.1.Quando um equipamento de rede apresentar alguma falha, a

Contratada deverá fornecer,  inicialmente,  suporte técnico remoto

para determinar a causa da falha.

2.12.19.2.Caso necessário a Contratada deverá enviar um técnico ao

local para solucionar o problema. O suporte técnico remoto deverá

estar disponível dentro e fora do horário comercial.

30%2,4

16%

8%

5%

2,5%

2,4

1,2

0,7

0,3

até

até

até

até

2

7

3

1,

0,

0,

0

de

de

de

de

de

Acima

Acima

Acima

Acima

Acima

2.12.18.8. Penalidade:

2.12.18.5.A disponibilidade  mensal  de  cada  um  dos  circuitos

contratados será calculada segundo a fórmula apresentada abaixo:

(tempo  total  no  mês  -  STI*)  -  soma  dos  demais  tempos  de

interrupção ocorridos no mês] / tempo total no mês - STI

* STI = soma dos tempos de interrupção ocorridos no mês em virtude

dos eventos não previstos no item do contrato.

2.12.18.6.Caso os Índices de disponibilidade pactuados com o PMSCS

não  sejam  atingidos  pela  Contratada,  esta  estará  sujeita  ao

pagamento da seguinte penalidade:

2.12.18.7.Diferença entre a disponibilidade acordada e a medida (%)

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.12.19.9. Caso seja diagnosticado um problema "in loco" que não

seja de responsabilidade da Contratada (como falta de energia

elétrica, equipamentos desligados, descarga elétrica anômala, má

utilização dos equipamentos) este "Trouble Ticket" será

desconsiderado para o cálculo do SLAj estipulado e será cobrada uma

taxa

2.12.19.8. O técnico da Contratada terá acesso aos equipamentos

instalados no local, caso contrário o "Trouble Ticket" ficará e

"Espera" até que o acesso aos equipamentos seja liberado. 0 temp

perdido neste Ínterim não será contabilizado como tempo de

indisponibilidade.

2.12.19.7. Poderá ser feita uma tentativa de recuperação do serviço

através de acesso remoto. Caso o problema não seja resolvido

remotamente, será aberto um chamado junto à Contratada que deverá

deslocar um técnico ao local do problema.

2.12.19.4.Registro de Chamados:

a)Os  chamados  referentes  à  estrutura  fornecida  deverão  ser

abertos num SAC (0800) , que deverão funcionar 24 horas por dia,

onde deverão ser armazenados todos os chamados recebidos.

b)Os  chamados  somente  serão  considerados  fechados  mediante

autorização da contratante.

2.12.19.5.Manutenção  Preventiva:  a Contratada deverá efetuar as

manutenções   preventivas   recomendadas   pelo   fabricante   dos

equipamentos, mediante agendamento prévio junto ao contratante.

2.12.19.6.Procedimentos: O procedimento de recuperação dos serviços

de dados da Contratada deverá começar imediatamente após a geração

de um alarme na rede de gerência ou após a abertura de chamado no

SAC:

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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e)Gerência das atividades e expectativas dos colaboradores da

equipe;

f)Identificação de necessidades junto à PMSCS e propor soluções

através das áreas técnicas de apoio.

2.12.23.SERVIÇOS DE SUPORTE

2.12.23.1. Os serviços de suporte

atendimento em primeiro nível,

d) Participação de reuniões periódicas de posicionamento;

c) Definição dos serviços, escopo e indicadores;

b) Processamento da Gestão de Níveis de Serviços;

a) Gerencia comercial com o cliente;

2.12.20 . GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

2.12.20.1. A Contratada devera disponibilizar profissional pós venda

para tratar as ocorrências registradas atendendo aos requisitos de

qualidade solicitados.

2.12.21.ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

2.12.21.1. Em caso de dúvidas ou problemas, a CONTRATADA devera

disponibilizar pronto atendimento pela equipe técnica do Serviço de

Assistência ao Cliente, que poderá ser contatado por um telefone

0800 ou via e-mail.

2 .12 .22 . ESTRUTURA DE CONFIGURAÇÃO

2.12.22.1. Cabe a Contratada designar um Gerente de Serviços, para

centralização e distribuição das atividades e dos chamados

repassados pela equipe de HELP DESK da PMSCS, deverá também fazer a

parte de acompanhamento de todos os serviços contratados, com apoio

das áreas de retaguarda, sendo também de sua responsabilidade

avaliar a satisfação da PMSCS com os serviços contratados, além de

se responsabilizar por:

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

presencial ou remoto em casos onde se torna inviável a utilização do

equipamento em questão.

2.12.23.2. Os serviços a serem prestados dentro do escopo de suporte

a campo serão:

a)0 Site survey nos endereços solicitados, bem como a emissão do

laudo técnico dos mesmos;

b)Suporte on-line para os todos os equipamentos necessários para

gerenciamento e comunicação;

c)Suporte local a hardware de comunicação;

d)Configuração  dos  equipamentos  na  instalação  e  reinstalação

quando da reposição após manutenção;

e)Diagnóstico presencial e/ou remoto quando da solicitação de

atendimento pela comunidade usuária da Contratante;

f)Serviço de suporte a hardware quando da ocorrência de falh

que inviabilizem o uso do equipamento em questão, remoção pa

reparos e instalação de equipamento backup;

g)Reposição  e  reconfiguração  de  equipamentos  remetidos  pa

reparos externos;

h) Todos os serviços de manutenção preventiva e corretivos n

equipamentos ora propostos correm por conta da Contratada;

i) Reposição de suprimentos para os equipamentos das redes;

j) Monitoração e gerenciamento proativo do ambiente de rede

através de software disponibilizado pelo fabricante dos

equipamentos;

k) Logistica de suprimentos totalmente controlada^r^gcut

Contratada; .fw'     ^A

(prefeitura Municipa^de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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2.13.4.Franquia  minima  de  150GB  de  download/mês,  com  navegação

reduzida  após  consumo  da  franquia.  A  franquia  deve  ser  renovava

mensalmente, voltando a velocidade normal de navegação.

2.13.5.Deverá ser fornecido sistema online de controle de tráfego.

2.13.6.0 sistema  oferecido  deve  permitir  compartilhamento  de

rede/internet para no minimo 25 usuários.

2.13.7.0 sistema deverá permitir o trafego de todos os protocolos

comument

dentre o

J

2.13.3. O  sistema  deverá  acompanhar  modem  com  WiFi  incluso.  A

utilização  da  funcionalidade  WiFi,  ficará  a  cargo  da  contratante C

habilitar ou não a função.

Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

2.12.24.CARACTERÍSTICAS   E   CONSIDERAÇÕES   TÉCNICAS   NECESSÁRIAS   DO

AMBIENTE

2.12.24.1.Circuitos Digitais com garantia de SLA;

2.12.24.2.A responsabilidade pelo fornecimento e gerenciamento dos

equipamentos de borda será exclusividade da Contratada;

2.12.24.3.A empresa  deverá  instalar  e  fixar  os  equipamentos

fornecidos nos Racks existentes nas localidades ou se necessário

fornecer  acomodação  necessária para  tal  como  racks,  blocos  de

distribuição e demais elementos necessários para o funcionamento do

equipamento,  custos  estes  que  serão  de  responsabilidade  da

contratada

2.13. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 03

2.13.1.Serviço  de  acesso  a  internet  através  de  link  de  dados

corporativo com IP fixo.

2.13.2.Velocidade de 100MB   (lOOMbps de download e minimo lOmb de

upload) .

(prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo
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2.13.9.2.Caso necessário a CONTRATADA deverá enviar um técnico ao

local para solucionar o problema. 0 suporte técnico remoto deverá

estar disponível dentro e fora do horário comercial.

2.13.9.3.Os chamados referentes à estrutura fornecida deverão ser

abertos num SAC (0800), que deverão funcionar 24 horas por dia, onde

deverão ser armazenados todos os chamados recebidos.

2.13.9.4.Os chamados somente serão considerados fechados mediante

autorização da CONTRATANTE.

2.13.9.5.A CONTRATADA deverá efetuar as manutenções preventivas

recomendadas pelo fabricante dos equipamentos, mediante agendamento

préviojuntoaoCONTRATANTE.

O procedimento de recuperação dos serviços de dados da CONTRATANTE

deverá começar imediatamente após a geração de um alarme em nossa

rede de gerência ou após a abertura de chamado no SAC:

2.13.9.6.Poderá ser feita uma tentativa de recuperação do serviço

através  de  acesso  remoto.  Caso  o  problema  não  seja resolvido

remotamente, a CONTRATADA deverá deslocar um técnico ao local do

problema.

2.13.9.7.O técnico da  CONTRATADA terá  acesso  aos  equipamentos

instalados no local, caso contrário o "Trouble Ticket" ficará em

"Espera" até que o acesso aos equipamentos seja liberado. O tempo

perdido  neste  ínterim| não  será  contabilizadocomo  temo  de

indisponibilidade.

2.13.8.A tecnologia empregada deverá ser preferencialmente em fibra

óptica   e na sua impossibilidade poderá ser ativada através de cabo

metálico.

2.13.9.CARACTERÍSTICAS  DO  SERVIÇO  DE  GERÊNCIA ACESSO  INTERNET  IP

(ADSL/XDSL/BLC)

2.13.9.1. Quando um equipamento de rede apresentar alguma falha, a

CONTRATADA deverá fornecer, inicialmente, suporte técnico remoto

para determinar a causa da falha.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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f)  Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos

equipamentos propostos correm por conta da CONTRATADA;

d)Serviço de suporte a hardware quando da ocorrência de falhas

que inviabilizem o uso do equipamento em questão, remoção para

reparos e instalação de equipamento backup;

e)Reposição  e  reconfiguração  de  equipamentos  remetidos  para

reparos externos;

b)Configuração dos equipamentos na instalação e reinstalação

quando da reposição após manutenção;

c)Diagnóstico presencial e/ou remoto quando da solicitação d

atendimento pela Unidade usuária da CONTRATANTE;

2.13.9.8.Caso seja diagnosticado um problema "in loco" que não

seja  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  (como  falta  de  energia

elétrica,  equipamentos desligados,  descarga elétrica anômala,  má

utilização dos

2.13.9.9.equipamentos)  este ^Trouble Ticket" será desconsiderado

para o cálculo do SLA estipulado.

2.13.10.SERVIÇOS DE SUPORTE

2.13.10.1.Os serviços de suporte devem complementar os serviços de

atendimento em primeiro nivel, efetuando as atividades de suporte

presencial ou remoto nos casos onde se torna inviável a utilização

do equipamento em questão.

2.13.10.2.Os serviços a serem prestados dentro do escopo de suporte

a campo serão:

2.13.10.3.-0 Site survey nos endereços  solicitados,  bem como a

emissão do laudo técnico dos mesmos;

a) Suporte local a hardware de comunicação

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.14.1.6.0 serviço  de  internet  IP  dedicado,  deve  seguir  as

exigências de SLA de 99,2% de disponibilidade descritas neste, bem

como a CONTRATADA deve possuir monitoração Proativa com ferramenta

de monitoramento, suporte NI, N2 e N3, 24x7.

2.14.1.7.Deverão  ser  fornecidos  todos  os  elementos  necessários

para instalação e acomodação dos equipamentos,  como racks, patch

pannels,  patch cords,  conversores  de mídia,  routers,  caixas  de

emendas e demais elementos necessários.

2.14.1.8.Os  3 (três)  circuitos  solicitados  devem ser  ci

independentes (SLA 99,2%). Desta forma cada link deverá po

2.14.1.4.A conexão de cada link contratado deverá ser do tipo

ethernet, com velocidade de lGbps cada link.

2.14.1.5.Deverá ser fornecido sistema online de monitoramento do

link com Throughput da banda utilizada com gráfico diário, semanal,

mensal, anual, além do gerenciamento de trafego de camada aplicaçã

que possibilite visualização das aplicações que mais consomem banda.

g)  Logística de  suprimentos totalmente controlada e executada

pela CONTRATADA.

2.14. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 04

2.14.1. LINK DE INTERNET IP DEDICADO 1GBPS

2.14.1.1.Serviço de acesso a internet através de link de dados com

IP dedicado, velocidade de lGbps FULL (lGbps de download e lGbps de

upload) com 100% de garantia de banda, e SLA diferenciado de 99,2%.

2.14.1.2.O circuito deverá ser entregue com roteadordevendo o

mesmo possuir protocolo SNMP habilitado,  permitindo aPrefeitura

Municipal de São Caetano do Sul ler o protocolo atravésde sistema

de gerenciamento próprio.

2.14.1.3.Quantidade mínima de 6 (seis)  IPs fixos válidos  (IPV4)

por link contratado.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

seu próprio equipamento ativo (roteadores, conversores de midia e

demais ativos) além de possuírem gerência e controles independentes.

2.14.2. SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO

2.14.2.1.Os  novos  links  de  acesso  à  internet  (1GB  Simétrico)

deverão possuir o serviço de mitigação de ataques de negação de

serviço (DoS - Denial of Service) para o circuito de conectividade

IP dedicada à Internet.

2.14.2.2.A solução  deverá  ser  baseada  no  monitoramento  não

intrusivo  do  tráfego  e  a  mitigação  deve  ser  no  backbone  do

fornecedor.

2.14.2.3.0 ataque deve ser mitigado na estrutura da CONTRATADA,

separando o tráfego legitimo do malicioso, de modo que os serviços

de Internet da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul continuem

disponíveis aos seus usuários.

2.14.2.4.A proteção deverá operar sem exigir o desligamento de

qualquer outro circuito de acesso da Prefeitura Municipal de São

Caetano do Sul, independente de quantos ou quais sejam os demais

fornecedores.

2.14.2.5.A solução ofertada não poderá afetar a visibilidade do—~7!^^X

endereço de origem das requisições,  mantendo o tráfego legitimo j ^^~-

livre de qualquer modificação.

2.14.2.6.0 serviço deve ser capaz de prover proteção, no minimo de

contra ataques que explorem a capacidade dos canais de comunicação

(ataques volumétricos, como ICMP Flood e UDP Flood), a capacidade de

processamento de requisições da infraestrutura de redes (como SYN

Flood e TCP Flag Abuses) ou a capacidade de processamento dos

servidores de aplicação (como GET/POST Floods e DNS Reflection

Attacks).

2.14

dos

(prefeitura ^Lunicipaíde São Caetano do SuC
Estado de São Paulo
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2.14.3.3. Os chamados referentes à estrutura fornecida deverão ser

aber

deve

2.14.2.8.O serviço  deve  suportar  a  mitigação  de  ataques  que

utilizam técnicas de spoofing utilizando algoritmos de desafio-

resposta, como SYN Cookies e TCP SYN authentication.

2.14.2.9.A solução  deve  possuir mecanismos  para  filtragem de

pacotes anômalos, garantindo a validade das conexões, sem efetuar

qualquer limitação com base no número de sessões ou de pacotes por

endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos.

2.14.2.10.A CONTRATADA  deverámanter  uma  lista  dinâmica  dos

endereços  bloqueados,  retirandoaqueles  que  deixarem de  enviar

requisições  maliciosas  após  umintervalo  de  tempo  considerado

seguro.

2.14.2.11.O serviço  deve  ter  capacidade de  entrega de  tráfego

legítimo compatível com a capacidade total do circuito de acesso.

2.14.2.12.0 sistema de limpeza de dados do fornecedor deve ter a

capacidade global de mitigação minima de 100 Gbps.

2.14.2.13.A CONTRATADA deverá mitigar ataques com volumetria de até

4gbps monitorando os ips da CONTRATANTE.  No caso da volumetria

exceder 4gbps a mitigação deverá ser continuada sem custos.

2.14.3. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE GERÊNCIA ACESSO INTERNET

2.14.3.1.Quando um equipamento de rede apresentar alguma falha, a

CONTRATADA deverá fornecer,  inicialmente,  suporte técnico remoto

para determinar a causa da falha.

2.14.3.2.Caso necessário a CONTRATADA deverá enviar um técnico ao

local para solucionar o problema. O suporte técnico remoto deverá

estar disponível dentro e fora do horário comercial.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.14.4.2. Os servios a serem prestados dentro do escopo de suporte

2.14.4. SERVIÇOS DE SUPORTE

2.14.4.1. Os serviços de suporte devem complementar os serviços de

atendimento em primeiro nível, efetuando as atividades de suporte

presencial ou remoto nos casos onde se torna inviável a utilização

do equipamento em questão.

b)O técnico da CONTRATADA terá acesso aos equipamentos instalados

no local, caso contrário o "Trouble Ticket" ficará em "Espera" até

que o acesso aos equipamentos seja liberado. 0 tempo perdido neste

ínterim não será contabilizado como tempo de indisponibilidade.

c)Caso seja diagnosticado um problema "in loco" que não seja

responsabilidade da CONTRATADA (como falta de energia elétrica,

equipamentos desligados, descarga elétrica anômala, má utilizaçã

dos equipamentos) este "Trouble Ticket" será desconsiderado para o

cálculo do SLA estipulado.

2.14.3.4.Os chamados somente serão considerados fechados mediante

autorização da CONTRATANTE.

2.14.3.5.A CONTRATADA deverá efetuar as manutenções preventivas

recomendadas pelo fabricante dos equipamentos, mediante agendamento

prévio junto ao CONTRATANTE.

2.14.3.6.O procedimento de recuperação dos serviços de dados da

CONTRATANTE devera começar imediatamente após a geração de um alarme

em nossa rede de gerência ou após a abertura de chamado no SAC:

a) Poderá ser feita uma tentativa de recuperação do serviço

através de acesso remoto. Caso o problema não seja resolvido

remotamente, a CONTRATADA deverá deslocar um técnico ao local do

problema.

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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2.14.4.3. A  Central  de  incidentes  deverá  possuir  atendimento

diferenciado com chamados prioritário do tipo

k) Logística de suprimentos totalmente controlada e executada pela

CONTRATADA.

g) Reposição  e  reconfiguração  de  equipamentos  remetidos  para

reparos externos;

h) Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos

equipamentos propostos correm por conta da CONTRATADA;

i) Reposição de suprimentos para os equipamentos das redes;

j) Monitoração  e  gerenciamento  proativo  do  ambiente  de  rede y

através  de   software  disponibilizado  pelo   fabricante  dos

equipamentos;

a)O Site survey nos endereços solicitados, bem como a emissão do

laudo técnico dos mesmos;

b)Suporte on-line para os todos os equipamentos necessários para

gerenciamento e comunicação (dados, voz e imagem);

c)Suporte local a hardware de comunicação;

d)Configuração  dos  equipamentos  na  instalação  e  reinstalação

quando da reposição após manutenção;

e)Diagnóstico presencial e/ou remoto quando da solicitação de

atendimento pela Unidade usuária da CONTRATANTE;

f)Serviço de suporte a hardware quando da ocorrência de falhas

que inviabilizem o uso do equipamento em questão, remoção para

reparos e instalação de equipamento backup;

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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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. 0 Á

4.2. Os pagamentos serão efetivados em até 30 dias contados da data em que

for protocolada, na Secretaria Municipal da Fazenda, a certidão de

autorização da liquidação e pagamento devidamente assinada pelo(a)

Secretário(a) da unidade requisitante, conforme disposições contidas no

Decreto 11.092/2017 e suas alterações, e encaminhada posteriormente, à

Seção de Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta

bancária da Contratada, Banco BRASIL, agência n. 3064-3, conta n.12698-5.

90.39.00;02.02.03.04.126.0100.2.063.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.04.01.15.451.0200.2.056.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.07.01.15.452.0200.2.078.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.09.01.12.122.0400.2.039.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.09.07.12.365.0400.2.040.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.14.01.06.181.0750.2.067.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.19.01.08.242.0900.2.141.3.3.90.39.00;

90.39.00;02.21.01.04.122.0100.2.202.3.3.90.39.00;

90.39.00;

90.39.00 -VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.

PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

execução  do  presente  onerarão  a  dotação

Contratante,  à época dos efetivos pedidos à

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS,

4.1. As despesas com a

orçamentária competente da

Contratada:

02.01.01.04.122.0100.2.009.3.3.

02.03.01.04.123.0100.2.003.3.3.

02.06.01.15.452.0200.2.055.3.3.

02.08.01.08.122.0350.2.036.3.3.

02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.

02.10.01.13.392.0450.2.080.3.3.

02.13.01.04.122.0100.2.001.3.3.

02.16.01.04.122.0100.2.005.3.3.

02.20.01.04.124.0100.2.170.3.3.

02.22.01.04.122.0701.2.200.3.3.

02.23.01.27.812.0501.2.081.3.3.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 24 (vinte e

quatro) meses, contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo

ser prorrogado por igual e sucessivo periodo, a critério das partes, nos

termos do artigo 57, inciso IV, da Lei Federal n 8666/93.

3.1.1. Em caso de renovação contratual a Contratada deverá atualizar

os equipamentos e os respectivos softwares, ou seja, fazer upgrade nos

equipamentos, equiparando os aos mais atuais de mercado;

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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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

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

10.192/2001,  sendo  que  na  hipótese  de  prorr

4.7.1. Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos

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

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

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

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 Contratada

dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

Contrato n 64/2020Processo n 300.054/2020
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Processo n 300.054/2020Contrato n 64/2020

período de 12 (doze) 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 durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as

obrigações assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificações

exigidas na licitação.

5.2.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na

proposta, comprovando marca, validade, procedência e demais características

dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante.

5.3.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, ocorrerão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.4.Arcar  com a  responsabilidade  civil por todos  e  quaisquer danos

materiais e morais causados pela ação ou omissão de  seus empregados,

trabalhadores,  prepostos  ou  representantes,  dolosa ou culposamente,  à

Municipalidade ou a terceiros.

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

previdenciárias,   tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação

específica,   cuja  inadimplência   não   transfere   responsabilidade   à

Administração.

5.6.OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS PARA OS LOTES 01 E 02

5.6.1.Responsabiliza-se a Contratada a manter durante a vigência do

ajuste,  as condições de habilitação, bem como,  àquelas pactuadas no

instrumento contratual.

5.6.2.Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros,

transporte,   tributos,   demais   encargos   sociais,   trabalhistas  e

previdenciários decorrentes da prestação de serviços;

5.6.3.Caso haja necessidade de parada  tota

deverão ser agendados junto ao Depattamento de T

(prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo
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5.6.7.As  tecnologias  a  serem  empregadas  deverão  ser  totalmente

compatíveis  com as  Centrais  telefônicas  utilizadas  nas  localidades

indicadas pela Contratante, a sinalização de linhas digitais deverão

obedecer ao padrão R2/CAS.

5.6.8.Durante a vigência do contrato, deverá ser previsto e poderá

ser solicitado a mudança de tecnologia para protocolo IP - SIP, sendo

que a alteração deverá ser feita sem custos, a numeração (troncos e

DDRs) existentes deverão ser migrados para a nova tecnologia.

5.6.9.Para serviços já instalados se solicitado o cancelamento,  o

mesmo deverá ocorrer sem ônus à Contratante.

5.6.10.Para serviços já instalados, se necessária mudança de endereço

da localidade, será solicitado cancelamento do serviço contratado e,

requisitada uma nova instalação no novo endereço.

5.6.11.A Contratada deverá promover a conexão dos links às centrais

PABX, colaborando com as equipes técnicas da Contratante responsáveis

por estes equipamentos na realização de

para serem realizados no melhor horário,  sendo necessário comunicado

prévio e autorização da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

5.6.4.Todas as linhas telefônicas avulsas deverão possuir mensalidade

reduzida,  podendo  sofrer  reajuste  durante  a vigência  do  contrato

conforme regras vigentes da ANATEL.

5.6.5.Todas  as  linhas  digitais  Eis  deverão  ser  isentas  de

mensalidade, sendo pago apenas a minutagem efetivamente consumida.

5.6.6.Os números especiais três digitos e os serviços 0800, devem

receber ligações  locais,  gratuitas na origem de terminais  fixos e

celulares de mesmo ddd(Oll). Se solicitado pela Contratante, as ligações

provenientes de terminais moveis (celulares) deverá ser bloqueada.
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6.5.  Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento do Contrato.

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 municiaJ^^^ès^^Ulta de

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cu

6.4.  Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados/telas instaladas;

6.2.Cumprir o prazo fixado para pagamento

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços, —Ny

zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu recebimento, conferindo a

qualidade,  especificação  exigida  dos  mesmos,  assim  como  os  preços /' /

apresentados, reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os  "^ "j

serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas pactuadas;  s^^ '

requisitos   das

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.  Rejeitar  os   serviços  que  não  atendam

especificações constantes neste Edital;

5.6.12.A Contratada deverá promover a migração de números de linha

atualmente instalados nas localidades para o novo sistema, de acordo com

as regras gerais de portabilidade definidos pela ANATEL, para os números

indicados pela Contratante após a assinatura do contrato.

5.6.13.Caberá à Contratada o fornecimento de todos os dispositivos

necessários  à  instalação  do  equipamento  oferecido.  Os  equipamentos

deverão  ser  acomodados  no  rack  existente  na  localidade  ou,  se

necessário, a contratada deverá executar eventuais serviços essenciais

para a prestação dos serviços, como o fornecimento de racks, blocos de

distribuição, infraestrutura para cabos e demais elementos, de acordo

com as  orientações da equipe técnica da Divisão de Tecnologia da

Informação - DTI.
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7.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

7.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

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

anos;

)jJ

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

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

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

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 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;

7.2.  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

prejuízo das demais sanções cabíveis.
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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 .^^se-áagnef

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o

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

será devolvido à Contratada.

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.

7.7.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, 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, 22 e 3 da Lei Federal n2 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:

11.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do S^irkrs^çom ^renún^

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que s

filu/u

Número de Solicitação 3184/2020.

10.2. O 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 - GESTOR CONTRATO

10.1. O gestor da presente contratação será

Tecnologia da Informação e, na sua ausência,

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 início e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo

de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou

fornecimento.

o  Diretor da  Divisão  de

a Secretária Municipal de

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. O 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 NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 109/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 19095/2019.
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