PREFEITURA DE IBIRITÉ
Secretaria Municipal de Administração
Contrato nº 167/2017, Dispensa de Licitação N º 052/2017, Processo Administrativo nº 242/2017
Município de ibirité e Century Telecom Ltda.

O MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Arthur Campos, n.º 906,
Alvorada, Ibirité/MG, inscrito no CNPJ n.º 18.715.490/0001-78, neste ato denominado CONTRATANTE,
representado pelo Secretário Municipal de Administração, ANDRÉ WEISS TELLES, autorizado pelo Decreto
Municipal nº 5.260, de 11 de janeiro de 2017 e CENTURY TELECOM LTDA, com sede na Rua Tenente Garro, nº
118, 14º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP. 30.240-360, inscrita no CNPJ nº 01.492.641/0001-73,
neste ato denominado CONTRATADA, representada por ALONSO DE OLIVEIRA GOMES, portador do CPF nº
013.118.666-39 e Carteira de Identidade nº M - 7.145.301, expedida pela SSP/MG, celebram o presente contrato
vinculado à Dispensa de Licitação nº 052/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Link Dedicado de Internet e Circuito To Lan, que
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária:
02.001.000.04.121.0027.2023 - Manutenção da Secretaria de Planejamento
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
Ficha nº 17
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço que o município pagará pelo contrato é de R$ 42.000,01 (quarenta e dois mil reais e um centavo), qual
estão inclusos todos os custos inerentes à prestação dos serviços, o qual é composto da seguinte forma:
Item

001

002

003

Descrição
LINK DEDICADO DE INTERNET - 40 MB
Os circuitos de acesso devem ser dedicados ao cliente, com garantia de banda, sem
compartilhamento, ambos full duplex na velocidade devem estar disponíveis em
tempo integral. - Garantia de nível de serviço SLA (Service Level Agreement):
disponibilidade mínima de 99,4% garantida em contrato; - Garantia de banda
contratada em tempo integral: a banda deverá estar disponível durante 24 horas por
dia; - Conexão dedicada, full duplex e simétrica: a banda disponibilizada não deve ser
compartilhada, e o tráfego ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcançando
ambos a banda máxima; - Serviço gerenciado 24 horas por dia: através da gerência
da rede o provedor deve ser capaz de identificar as falhas no serviço e informar ao
contratante, em um prazo Maximo de 30 minutos, a previsão de recuperação da falha.
- As manutenções corretivas devem ser feitas de forma pró-ativa, não dependendo do
acionamento do contratante para seu início; -Será responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos terminais e materiais, tais
como roteadores e todos os recursos necessários para prestação dos serviços de
Internet e LAN-TO-LAN; - O Link deverá ser implantado na Rua Arthur Campos nº 906
– Alvorada – Ibirité/MG.
CIRCUITO LAN-TO-LAN 5MB
Os circuitos de acesso devem ser dedicados ao cliente, com garantia de banda, sem
compartilhamento, ambos full duplex na velocidade devem estar disponíveis em
tempo integral.
- Garantia de nível de serviço SLA (Service Level Agreement): disponibilidade mínima
de 99,4% garantida em contrato;
- Garantia de banda contratada em tempo integral: a banda deverá estar disponível
durante 24 horas por dia;
- Conexão dedicada, full duplex e simétrica: a banda disponibilizada não deve ser
compartilhada, e o tráfego ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcançando
ambos a banda máxima;
- Serviço gerenciado 24 horas por dia: através da gerência da rede o provedor deve
ser capaz de identificar as falhas no serviço e informar ao contratante, em um prazo
Maximo de 30 minutos, a previsão de recuperação da falha.
- As manutenções corretivas devem ser feitas de forma pró-ativa, não dependendo do
acionamento do contratante para seu início;
- Será responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos
terminais e materiais, tais como roteadores e todos os recursos necessários para
prestação dos serviços de Internet e LAN-TO-LAN;
A Implantação para o Lan to Lan deverá ser estabelecida entre a Rua Arthur Campos
nº 906 (Prefeitura de Ibirité) e a Rodovia Renato Azeredo nº 790 (Departamento de
Transporte da Prefeitura de Ibirité).
TAXA DE INSTALAÇÃO
Fornecimento de materiais, mão de obra para instalação, mobilização e
disponibilidade técnica. Taxa de instalação-fornecimento de materiais, mão de obra
para instalação, mobilização e
disponibilidade técnica. O serviço deve incluir toda a
infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo instalação, ativação,
equipamentos, softwares, suporte e manutenção, entregue com o meio físico e lógico
configurados
e
finalizados,
ou
seja,
devem
estar
configurados
e
funcionando.Observação: Deverá ser disponibilizado no mínimo 5 endereços IP’S
válidos preferencialmente com range sequencial.

Unid.

Qtde.

Preço mensal

Preço Total
p/ 6 meses

Serviço

6 meses

R$ 4.570,00

R$ 27.420,00

Serviço

6 meses

R$ 2.430,00

R$ 14.580,00

Serviço

R$ 0,01

Valor Total: R$ 42.000,01
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 O objeto deste contrato deverá ser executado na sede própria da Prefeitura de Ibirité (Rua Arthur Campos,
nº 906, bairro Alvorada, Ibirité/MG) e Departamento de Transportes (Rodovia Renato Azeredo, nº 790, bairro
Piratininga, Ibirité/MG), de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Planejamento.
4.2 As configurações e instalação dos equipamentos, necessários a execução do contrato, deverão ser
concluídos no prazo máximo de 02 (Dois) dias após a assinatura do contrato.
4.3 Toda e qualquer necessidade de mudança de configuração nos equipamentos instalados deverá ser
informado pela empresa contratada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes da sua efetivação.
4.4 Na ocorrência de inoperância do serviço ou no caso de alertas relacionados a problemas na rede, o prazo
limite para reparo/restabelecimento será de 02 (duas) horas.
4.5 A solicitação de alteração de endereço, quando indicada pelo CONTRATANTE, deverá ser atendida em
até 15 (quinze) dias após a formalização do pedido.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
§ 1º DO CONTRATANTE
I. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.
II. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
III. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis, com aqueles praticados no mercado, e pelas
demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles continuem a ser os
mais vantajosos para a Administração.
IV. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à continuidade da
prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE,
não devem ser interrompidas.
V. Emitir pareceres de todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções,
alterações e repactuações do contrato.
VI. Relacionar os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando
for o caso, com indicação do respectivo estado de conservação.
VII. A Secretaria Municipal de Administração será responsável para formalização de aditamentos contratuais.
VIII. O Departamento de Informática da Prefeitura de Ibirité será responsável pela fiscalização e
acompanhamento do contrato.
IX. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na
prestação dos serviços.
X. Efetuar o pagamento nos termos avençados.
§ 2º DA CONTRATADA
I. Fornecer e utilizar equipamentos homologados pela ANATEL, e que possuam atualização tecnológica
compatível com serviços a serem prestados.
II. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos
serviços contratados.
III. Manter durante a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a fim de que venha a
comprovar sempre que for necessário junto ao CONTRATANTE.
IV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar do
recebimento da Comunicação expedida pelo CONTRATANTE.
V. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.
VI. Deverá manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso,
durante a execução contratual.
VII. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações necessárias para a abertura dos chamados
técnicos, tais como, telefone, e-mail de contato ou site web, etc.
VIII.
O suporte técnico deverá ser do tipo
24X7, cujo horário de funcionamento seja de 24h (vinte e quatro horas).
IX. Quaisquer procedimentos de manutenção preventiva com interrupções programadas que se façam
necessários, deverão ser agendados, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, entre a
empresa Contratada e a CONTRATANTE, de forma a preservar e garantir os requisitos de disponibilidade de
cada link e a operacionalidade das aplicações web do CONTRATANTE.
X. Reparar ou substituir qualquer aparelho/equipamento que apresentar defeito, no decorrer da execução
contratual, em até 12 (doze) horas.
Rua Arthur Campos, nº 906
906 - Bairro Alvorada, Ibirité/MG. CEP: 32.40032.400-538
Telefones: 31 30793079-6001 e 31 30793079-6101 | Email: administracao@ibirite.mg.gov.br
Página 2 de 4

PREFEITURA DE IBIRITÉ
Secretaria Municipal de Administração
Contrato nº 167/2017, Dispensa de Licitação N º 052/2017, Processo Administrativo nº 242/2017
Município de ibirité e Century Telecom Ltda.

XI. Se comprovado, por ambas as partes, que o defeito não foi ocasionado por mau uso, o reparo ou
substituição do aparelho não representará ônus para o CONTRATANTE.
XII. No caso acima, durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em reparo, deverá
ser fornecido pela empresa contratada outro equipamento, de forma a não gerar interrupção do serviço, caso o
concerto demande um período superior a 12 (doze) horas.
XIII. Prestar as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito)
horas, através de um consultor designado para acompanhamento do contrato.
XIV. Apresentar Nota Fiscal dos Serviços prestados conforme preços contratados.
XV. Levar, imediatamente, ao conhecimento do CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis.
XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa do objeto contratado, não podendo, sob qualquer
hipótese, transferir às outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento do terceiro Item (Taxa de Instalação), se aplicado, será efetuado em parcela única, e o
pagamento dos itens um (LINK DEDICADO DE INTERNET – 40 MB) e Item dois (CIRCUITO LAN-TO-LAN
5MB) será efetuado mediante apresentação de fatura mensal, ambas em até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal e dos comprovantes de
regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), sem os quais o pagamento ficará retido.
6.2 As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção Financeira.
6.3 Os preços poderão ser revistos e reajustados pelo IGP-M, desde que comprovado o desequilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
6.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos contratos,
implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
7.1.1 advertência por escrito;
7.1.2 multa, nos seguintes limites máximos:
7.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não
realizado.
7.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do CONTRATADO em reparar as
irregularidades detectadas na execução contratual.
7.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias, ou ainda fora das especificações contratadas.
7.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de
acordo com os prazos estabelecidos no art. 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93;
7.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme dispõe
o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
7.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:
7.2.1 - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou
instrumento.
7.2.2 - retardamento imotivado na prestação dos serviços avençado;
7.2.3 - paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública do Município de
Ibirité;
7.2.4 - prestação de serviço de baixa qualidade;
§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
§ 2º A multa será descontada da garantia dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.
§ 3º As sanções relacionadas nos incisos III e IV serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Município de Ibirité.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O presente contrato vigorará pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que a sua vigência inicia-se
em 30/11/2017 a 29/05/2018, ou até a realização de um novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro,
vedada a sua prorrogação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Planejamento
(Departamento de Informática), devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita
execução do objeto, em conformidade com o previsto na proposta da CONTRATADA e neste instrumento.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as
falhas apontadas.
§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas
imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
§ 3º - O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o
mesmo afaste-se das especificações contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
supracitada Lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a
os pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 79,
da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário Eletrônico Oficial do Municípío
de Ibirité, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ibirité, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, depois de lido e conferido pelas testemunhas abaixo.

Ibirité/MG, 30 de novembro de 2017.

ANDRÉ WEISS TELLES
Secretário Municipal de Administração
CONTRATANTE

ALONSO DE OLIVEIRA GOMES
Century Telecom Ltda
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)

2)

Rua Arthur Campos, nº 906
906 - Bairro Alvorada, Ibirité/MG. CEP: 32.40032.400-538
Telefones: 31 30793079-6001 e 31 30793079-6101 | Email: administracao@ibirite.mg.gov.br
Página 4 de 4

