PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CONTRATO N.º 255/2021
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VAZANTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Osório Soares, nº 600, Bairro Independência, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
18.278.069/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Jacques Soares Guimarães, CPF nº
288.605.946-34, brasileiro, casado, médico, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, de
outro lado a empresa DAVID MARTINS FERREIRA TELECOMUNICAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. 28.311.312/0001-35, com endereço comercial à Avenida Paracatu, 968, Centro, Vazante-MG, CEP: 38780000, representada neste ato por David Martins Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 680.703.496-20,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta
examinada pela Assessoria Jurídica do Município, atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, em conformidade com o constante do Processo Licitatório Nº 111/2021, modalidade
Convite n.º 11/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa qualificada para a locação de infraestrutura
óptica para transporte de dados para implantação do Sistema e-SUS Atenção Básica com PEC, sistemas de
software que instrumentalizam o processo de trabalho do cenário 6 para uso no Centro Especialidades Médicas
e Odontológicas e nas Unidades de Saúde, nos termos da proposta apresentada em face do Convite nº 11/2021,
do tipo menor preço global, e em conformidade com os Anexos que integram o Edital.
ITEM
1

QUANT
12

UND
MÊS

DESCRIÇÃO
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA
PARA TRANSPORTE DE DADOS LAN TO LAN
CAPACIDADE DE 1GBPS PARA CADA PONTO
ENTRE A PREFEITURA DE VAZANTE, UBS E
CEO(CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS E
ODONTOLÓGICAS), INCLUINDO INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS.
Pontos:
- Prefeitura
- UBS Central
- UBS Cidade Nova II
- UBS Nova Esperança
- UBS Novo Horizonte
- UBS Serra Dourada
- UBS Vazante Sul

VALOR
UNITÁRIO
3.150,00

VALOR
TOTAL
37.800,00
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- Hospital Municipal
- Policlínica
2

12

UND

LINK DEDICADO 50MBPS

1.500,00

18.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
2.1 - O pagamento será mensal e realizado em até 15 (quinze) dias após a prestação do serviço, efetuado
por Ordem bancária originária da instituição financeira onde os recursos financeiros do Município
estiverem depositados, e efetivado mediante apresentação de nota fiscal eletrônica que deverá ser emitida
em nome da Prefeitura Municipal de Vazante/MG, CNPJ nº 18.278.069/0001-47, devendo constar também
o número da licitação e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato, à contratada, em conta bancária por
ela indicada no momento da emissão de sua Autorização de Fornecimento.
§ 1º O valor total do presente Contrato é de R$ 55.800,00 (Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais).
§ 2º A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser enviada ao CONTRATANTE juntamente com as vias de
requisições assinadas no ato da entrega, durante o mês, recolhidas pela CONTRATADA, para efeito de
conferência. Referida nota e requisições deverão ser entregues no último dia do mês do fornecimento,
encaminhadas à Seção de Compras da Prefeitura, localizada na Rua Osório Soares, 600.
§ 3º O respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação e após envio da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Débito
(CND/CPD-EN) do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).
§ 4º A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Convite.
2.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante depósito na conta
corrente nº15.658-2, Agência nº 3181, Banco Sicoob, indicados pela CONTRATADA.
§ 1º - Nos casos em que a CONTRATADA, para sua conveniência, informar dados bancários para
pagamento em instituição financeira diversa daquela onde os recursos financeiros do Município
CONTRATANTE estiver depositados, fica autorizada a dedução em seu crédito do valor
correspondente à tarifa bancária pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), Documento de Ordem
de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica Financeira (TEF) ou qualquer outra congênere, para realização
do efetivo pagamento.
§ 2º - A entrega do serviço deverá ser efetuada de acordo com a solicitação da Secretaria competente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
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3.1 - A empresa contratada deverá realizar a instalação, em dia a ser designado pela direção da Atenção
Primária, dentro do horário de funcionamento das unidades de saúde, das 08h00min às 17h00min.
3.2 - A execução dos serviços objetos da presente contratação terá início imediatamente seguinte à data de
emissão da NAF, a qual será expedida logo após a assinatura do contrato.
3.3 – Nenhuma Nota Fiscal será paga pelo Contratante sem que tenha a assinatura do Controlador Geral,
atestando que o serviço foi prestado.
3.4 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Controlador Geral reduzirá a termo os
fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.
Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, prestação de serviço
de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade pela eventual ocorrência de atendimento sem requisição ou solicitação em seu nome por
elementos não credenciados.
3.5- A CONTRATADA obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos
documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento,
independentemente de transcrição:
1 - Edital e Anexos do Convite 11/2021; 2 - Proposta da Contratada e 3 - Ata de Julgamento da Licitação.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA
4.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 01/07/2021, tendo validade por 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado desde que enquadrada nos permissivos do art. 57 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente será admitido aditivo, para efeito da execução deste Contrato, seja de
valor ou de prazo, mediante justificativa aceita ou apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo
a CONTRATADA responder, inclusive, por perdas e danos, no caso de não cumprimento da execução por
este termo pactuada.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU REDUÇÕES:
5.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, até 25% do valor inicial do contrato. (§ 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações).
5.2 -A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se
tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, de
acordo com o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 - Promover manutenção dos equipamentos e a prestação dos serviços homologados a seu favor, através
de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e identificadas;
6.2 – Cumprir as obrigações/especificações constantes do Termo de Referência
6.3 - Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas
de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
contratada;
6.4 - Possuir e utilizar ferramentais, instrumental, apropriados para execução dos serviços solicitados
6.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em Informação
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.6 - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
6.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas
todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive osprevidenciários e fiscais, tais
como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo;
6.8 - Aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, a
juízo da Administração, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme a Lei Federal nº 8.666/93;
6.9 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, durante a
execução do contrato/instrumento equivalente;
6.10 - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir sobre
terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
6.11 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao presente
contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os art. 14 e 20;
6.12 - Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do contrato/instrumento
equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema de Cadastramento do
Município de Vazante;
6.13 - Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independente de solicitação;
6.14 - Utilizar e ou/fornecer aos seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs)
e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.
6.15 - Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária
regulares.
6.16 - Resolver, no menor prazo possível, problemas de parada de funcionamento do serviço
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Contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1 - A Administração Municipal obrigar-se-á a efetuar o pagamento devido em dia, na forma e prazo
estabelecido nacláusula segunda.
7.2 - Proceder a conferência dos equipamentos e do recebimento dos serviços Homologados de acordo com
as exigências contidas no edital e anexos.
7.3 - Indicar o responsável para acompanhamento, controle e fiscalização do Contrato que entre outras
responsabilidades deverá fiscalizar, controlar e gerir do referido contrato, inclusive o atesto das notas
fiscais. Caberá à fiscalização do contrato registrar em relatório próprio todas as ocorrências e deficiências
constadas durante a sua vigência, encaminhando-as ao preposto da Contratada para conhecimento e adoção
das medidas necessárias, objetivando então a imediata correção das irregularidades apontadas. Ademais, a
existência e a atuação da fiscalização de contrato em nada restringirão a responsabilidade, única, integral e
exclusiva da Contratada, no que concerne a execução do objeto contratado.
7.4 - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos solicitados, inerentes ao
cumprimento do objeto desta licitação;
7.5 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste Contrato correrão à conta de dotações
constantes do orçamento fiscal vigente, aprovado pela Lei 1.855 de 25 de Novembro de 2020, destinadas
ao: Fundo Municipal de Saúde: 02.60.02.10.301.1002.2133.33903900 (ficha 379) Fonte: 1.59 => Fundo
Municipal de Saúde.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. fraudar na execução do contrato;
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. cometer fraude fiscal;
9.1.6. não mantiver a proposta.
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9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
9.3. multa moratória de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.3.1. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
9.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
9.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
9.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
9.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
9.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO:
10.1 - O presente contrato será rescindido:
a) Com a inexecução total ou parcial do contrato, aplicando-se o disposto na cláusula anterior;
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b) Pelo não cumprimento ou desatendimento de cláusulas contratuais, especificações, prazos,
paralisação dos serviços sem justa causa ou qualquer ato oneroso causado com dolo ou culpa de ambas
as partes;
c) Por vontade unilateral do CONTRATANTE, se houver razões de interesse público justificado,
devidamente fundamentado e bilateralmente, mediante acordo firmado entre as partes.
10.2 - A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1 - Aplica-se a este contrato as normas de direito do Código Civil, Comercial, Penal e da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações;
11.2 - Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, durante a
execução do contrato, com a autorização prévia da Administração, subcontratar partes do objeto, sendo
vedada a subcontratação total.
11.3 - A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
11.4 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, e segundos os princípios gerais de
Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público.
11.5 - O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao
CONVITE Nº 11./2021 e seus anexos, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses
documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato,
independentemente de transcrição
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
12.1 - Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela realização dos serviços,
objeto deste contrato, a Prefeitura, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla
e completa fiscalização, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposições a elas relativas.
12.2 - O Contrato oriundo desta contratação terão como responsáveis:
12.2.1. GESTOR DO CONTRATO:- GABRIEL AFRANIO ROSA DE FARIA BARRA, Secretário
Municipal de Saúde, Portaria nº 27/2021, Telefone: 34-3813-1065, e-mail: saude@vazante.mg.gov.br
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12.2.2. FISCAL DO CONTRATO - ELLEN CAROLINE CARNEIRO DE LIMA E SILVA, Diretora da
Atenção Básica, Portaria nº 07/2021 telefone: 34-3813-2455, e-mail: atençãoprimaria@vazante.mg.gov.br.

12.3 - Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os
recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de
vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a
viabilidade de realização de reequilíbrio econômicofinanceiro e da celebração dos respectivos termos
aditivos, etc.
12.4 - Compete à fiscal exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a
qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato,
atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, etc. dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.5 - A fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12.6 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedor/prestador de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Nº 8.666, de 1993.
12.7 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução
do objeto da licitação, farão parte do processo licitatório, constituindo tais registros, documentos legais, em
cumprimento ao artigo 67 § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93, o presente contrato terá
validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de divulgação oficial do Município, que é o
Diário Oficial dos Municípios Mineiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Vazante, para solução de qualquer pendência que surgir na execução deste
contrato ou na sua inadimplência, com exclusão de outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, na
presença das duas testemunhas abaixo mencionadas, para que surta os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Vazante-MG, 24 de Junho de 2021.
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