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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  03/2017 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017  

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2017  

Processo Administrativo nº 01/2017  

Protocolo nº 026/2017 de 03.03.2017 fls. 7 livro 2  

Tipo: Menor Preço por Item  

 

 

A FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF, Autarquia Municipal de Ensino Superior, 

Curso Reconhecido pelo Decreto Fed. 50.126 de 26/01/1961 e Portaria CEE-GP-436/13, situada na Av. 

Major Nicácio, 2377, bairro São José na cidade de Franca, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 

sob o número 54.157.748/0001-21, neste ato representada por seu Diretor, o Prof. Dr. Décio Antônio 

Piola, brasileiro, profissão Promotor de Justiça aposentado, Professor Universitário, portador do RG nº. 

5.694.416-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 627.762.668-04,  doravante a seguir denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,  a empresa ALGAR TELECOM S/A, situada na 

Rua José Alves da Silva, nº.: 415, bairro Brasil, CEP 38400-668, Uberlândia-MG, inscrita no CNPJ sob 

o nº 71.208.516/0001-74, neste ato representada por Arthur Henrique Ribeiro, brasileiro,  coordenador 

regional,  portador do RG n.º 24.716.111-1, inscrito no CPF sob o número 178.668.668-64,  domiciliado 

na Rua José Alves Garcia,  n.º 415, bairro Brasil, CEP 38400-668, Uberlândia-MG, daqui por diante 

denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado e celebram por força do 

presente instrumento, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei 

10520/02,  a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em telefonia e fornecimento 

de acesso à rede de internet mundial, objeto do processo administrativo n.º 01/2017, pregão presencial 

n.º 01/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

  

1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

1.1- O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA FIXA COMUTADA- STFC DIGITAL COM 01 

DDR (60 TRONCOS E 100 RAMAIS), NAS MODALIDADES: FIXO-LOCAL, LDN (DDD), FIXO-

MÓVEL, LDI (DDI) COM TRANSMISSÃO EM FIBRA ÓTICA OU PAR METÁLICO E 

FORNECIMENTO DE ACESSO À REDE DE INTERNET MUNDIAL, POR MEIO DE SERVIÇOS 

DE CONEXÃO IP DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.  
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1.2- O Objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, 

acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93.  

 

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:  

2.1- O valor estimado a ser pago ào CONTRATADA pela prestação de serviços por meio deste contrato 

é:  item 01 R$ R$1.000,00 (mil reais) mensais, perfazendo o valor anual de R$12.000,00 (doze mil 

reais); item 2 o valor de R$9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais) mensais, perfazendo 

R$119.760,00 (cento e dezenove mil, setecentos e e sessenta reais) anuais, totalizando ambos os itens 

conjuntamente R$10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais) mensais e R$131.760,00 (cento e trinta 

e um mil, setecentos e sessenta reais) anuais 

2.1- Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais).  

 

3- CLÁUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:  

3.1- Os valores constantes do processo licitatório não serão reajustados durante o período de vigência 

do contrato.  

3.2- Na eventualidade de prorrogação do contrato por mais de 12 (doze) meses, a Faculdade de Direito 

de Franca reajustará os valores pela IGP-M/FGV, deduzida eventual antecipação concedida a título de 

reequilíbrio econômico-financeiro.  

 

4- CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

4.1- O pagamento será realizado mensalmente mediante depósito bancário em conta corrente em nome 

da Contratada ou Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, em até 10 (dez) dias 

úteis após a apresentação da nota fiscal, fatura ou documento legalmente equivalente, observando o 

cumprimento integral das disposições contidas neste Contrato e Edital.  

4.2- Caso o vencimento do prazo de pagamento da nota fiscal ou fatura ocorra fora do calendário 

semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, 

imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período.  

4.3- A nota fiscal ou fatura deverá ser emitida como o respectivo número de inscrição no CNPJ da 

Contratada.  

4.4- Caso for constatado qualquer irregularidade na nota fiscal ou fatura, será solicitado à contratada 

regularização e apresentação do documento corrigido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não 

apresente no prazo estipulado, será reaberto novo prazo para pagamento a partir da apresentação.  

4.5- A fiscalização ficará a cargo do Setor de Tecnologia da Informação da Faculdade de Direito de 

Franca, responsável por esse acompanhamento, assim designado nos termos do art. 67, da Lei nº 

8.666/93, ficando nomeado, para tanto o senhor Gustavo Juliano Torres Giovanella.  

 

5- CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:  
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5.1 O prazo de execução do contrato e o prazo dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93, até o limite de 60 meses. Os pagamentos 

serão realizados mensalmente.  

 

6- CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:  

6.1- DA CONTRATADA:  

6.1.1- Executar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas neste Contrato, Edital 09/2017 

e seus Anexos, bem como ata da sessão pública do certame.  

6.1.2- Efetuar reparos nas inconsistências apresentadas no fornecimento de serviços solicitadas pelo 

setor responsável da Contratante.  

6.1.3- Manter durante a vigência contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos os 

comprovantes de regularidade fiscal.  

6.1.4- Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou morais ocasionados, à 

Contratante ou a terceiros, em decorrência de imprudência, negligência, imperícia e inabilidade, ficando 

a Contratante isenta de qualquer responsabilidade provenientes desses atos.  

6.1.5- Manter-se devidamente habilitada junto à ANATEL- Agência Nacional de Telecomunicações e 

apresentar o respectivo documento de habilitação.  

6.1.6- É vedado ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações assumidos dessa contratação sem 

anuência da Contratante.  

6.1.7- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação;  

6.1.8- Atender as orientações e as determinações do fiscal do contrato.  

6.1.9- Indicar preposto para atendimento e acompanhamento dos serviços perante a CONTRATANTE.  

 

6.2- DO CONTRATANTE:  

6.2.1- Efetuar o pagamento ajustado de acordo com as Cláusulas Segunda e Terceira deste instrumento 

contratual;  

6.2.2- Atender segundo às condições da CONTRATANTE, após requerimento da CONTRATADA, 

devidamente justificado e demonstrada a necessidade, as solicitações e informações que se fizerem 

necessárias à execução dos serviços.  

6.2.3- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento deste contrato.  

 

7- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MULTAS E PENALIDADES:  

7.1- A CONTRATADA, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará sujeita às 

penalidades previstas neste item, pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, a Faculdade 
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de Direito de Franca, poderá, garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

aplicar multa, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93, juntamente com as seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 

alínea anterior.  

7.2- Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, a Faculdade de Direito de Franca, poderá, 

garantida a prévia defesa da licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste 

Edital juntamente com as seguintes sanções:  

7.3- Se a contratada praticar quaisquer atos previstos no art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02, ficará 

impedida de licitar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sujeitará a aplicação 

de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Empenho ou termo equivalente, com as 

consequências previstas em lei, reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 77 da Lei nº. 

8666/93 e suas alterações posteriores;  

7.4- Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total ou parcial do objeto do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não realizado do contrato.  

7.5- Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando a 

CONTRATADA:  

7.5.1- Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO;  

7.5.2- Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por 

escrito do CONTRATANTE.  

 

8- CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:  

8.1- Será rescindido o presente Contrato, conforme prevê os Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações, garantido o contraditório e a ampla defesa, sem direito a indenização de qualquer 

espécie, por parte do CONTRATANTE, quando a CONTRATADA:  

8.1.1- Não cumprir regularmente qualquer das obrigações deste Contrato e especificações;  

8.1.2- Subcontratar, sem autorização prévia e escrita da CONTRATANTE, transferir ou ceder, parcial 

ou totalmente o Contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;  

8.1.3- Executar trabalhos com imperícia técnica;  

8.1.4- requerer falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou for instaurada insolvência 

civil;  
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8.1.5- Demonstrar incapacidade ou despreparo, inidoneidade técnica ou má-fé.  

 

9- CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

9.1- A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

FICHA.17 3.3.9.0.39.00.00 Outros serviços de terceiros –  

P.J 3.3.9.0.39.47.002 Outros Serviços de Comunicação  

 

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA REGÊNCIA:  

10.1- O presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas 

posteriores alterações.  

 

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS:  

11.1- Este contrato fica vinculado ao edital do Pregão Presencial 01/2017 e seus anexos,  ata da sessão 

pública do certame, os quais passam a integrar este instrumento contratual.  

 

12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:  

12.1. Os casos omissos a este termo Contratual serão dirimidos na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações.  

12.2. As partes elegem o Foro da Comarca de Franca, para dirimir as dúvidas decorrentes deste 

instrumento na via judicial.  

E, por estarem justas e acordadas as partes assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, perante as testemunhas abaixo identificadas para que produzam os legítimos efeitos jurídicos.  

 

Franca, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Dr. Décio Antônio Piola 

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 

 

 

Arthur Henrique Ribeiro 

ALGAR TELECOM S/A 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

Fabrício Facury Fidalgo 

RG  46.045.977-6 SSP/SP 

José Donizete Ferreira 

RG 14.190.766-6 SSP/SP 
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