TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA

CONTRATO Nº 51 / 2016
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
RORAIMA – TRE/RR E A EMPRESA
CLARO S/A. PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
TELEFÔNICO
FIXO
COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL,
LOCAL
E
LONGA
DISTÂNCIA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL) POR MEIO DE
ENTRONCAMENTO
E1,
COM
DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS
DDR, NA SEDE DO TRE/RR.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA – TRE/RR, neste ato
denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, n.º 543 – São Pedro – Boa
Vista/RR, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 05.955.085/0001-85, representado pelo seu Diretor-Geral –
substituto, senhor Adriano Nogueira Batista, portador da Carteira de Identidade de n.º 89.800, expedida pela
SSP/RR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 323.230.262-91, de acordo com o disposto no art. 86,
XX, da Resolução TRE/RR n.º 234/2015 e, de outro lado, a empresa CLARO S/A., inscrita no CNPJ sob o n.º
40.432.544/0001-47, localizada na Rua Flórida, n.º 1.970 - Cidade Monções - São Paulo/SP, CEP 69.301-430,
neste ato denominada CONTRATADA, representada por sua representante legal, senhora Erika Mendes
Padilha, portador do RG n.º 197.412 SSP/RR e do CPF n.º 299.269.898-96, resolvem celebrar o presente
contrato, instruído no Processo SEI n.º 0004365-52.2016.6.23.8000 e em conformidade com as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a prestação de Serviço Telefônico Fixo comutado
(fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entroncamento E1, com
disponibilização de ramais DDR, na Sede do TRE/RR em Boa Vista (RR), em regime de empreitada por preço
global, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos do Edital do Pregão (eletrônico) n.º
50/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor anual dos serviços objeto deste contrato será de R$ 57.715,80 (cinquenta e sete mil
setecentos e quinze reais e oitenta centavos), conforme quadro abaixo:

Item

1

Descrição

Unid.

Quant.

Instalação de Entroncamento
bidirecional

Unid.

1

E1 com 30 canais

Valor Unit.
(R$)

0,00

Total Mensal
(R$)

Total Anual.
(R$)

(Parcela
única)

0,00

2

Assinatura do Tronco Digital
E1

Unid.

1

1.021,45

1.021,45

12.257,40

3

Assinatura Bloco DDR - 50
Ramais

Unid.

2

100,10

200,20

2.402,40

4

Ligações Locais: Fixo- Fixo

Minuto

220.000

0,03

550,00

6.600,00

5

Ligações
Locais:
Móvel - VC1

Minuto

80.000

0,27

1.800,00

21.600,00

6

Ligações LDN: Fixo-Fixo Degrau 1

Minuto

10.000

0,12

100,00

1.200,00

7

Ligações LDN: Fixo-Fixo Degrau 2

Minuto

10.000

0,12

100,00

1.200,00

8

Ligações LDN: Fixo-Fixo Degrau 3

Minuto

8.000

0,12

80,00

960,00

9

Ligações LDN: Fixo-Fixo Degrau 4

Minuto

8.000

0,12

80,00

960,00

10

Ligações LDN: Fixo-Móvel
-VC2

Minuto

2.000

0,31

51,67

620,00

11

Ligações LDN: Fixo-Móvel
-VC3

Minuto

2.000

0,31

51,67

620,00

12

Ligações LDI: Fixo-Fixo

Minuto

800

10,33

688,67

8.264,00

13

Ligações LDI: Fixo-Móvel

Minuto

100

10,320

86,00

1.032,00

Fixo-

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
1. A despesa total com a contratação de que trata o objeto desta licitação, neste exercício,
correrá à conta do Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, da Ação
n.º 02.122.0570.20GP.0001 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral. Mediante a
emissão da Nota de Empenho n.º 2016NE000565.
2. Para os exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programas, ficando a Contratante obrigada a apresentar, no
início de cada exercício, a respectiva nota de empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de

Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária, sendo que a indicação dos créditos e
empenhos para sua cobertura será oportunamente realizada por meio de termos aditivos ou apostilamentos.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 30 (trinta) dias contados da data da
emissão da ordem de serviço.
2. Cabe à CONTRATADA adotar as providências necessárias para que a execução seja
iniciada no prazo supracitado.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura,
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
2. A critério da CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este contrato pode
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, na
forma do art. 57, II da Lei n.º 8.666/93.
3. A prorrogação da vigência será efetuada mediante termo aditivo, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
I - os serviços tenham sido prestados regularmente;
II - a Administração mantenha interesse na realização do serviço;
III - o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
IV- a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE
1. Cabe à CONTRATANTE:
1.1. prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante ou preposto da CONTRATADA;
1.2. efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
1.3. exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse
fim;
1.4. comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;
1.5. observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas
especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições
e os treinamentos que se verificarem necessários;
1.6. documentar as ocorrências havidas e controlar as ligações realizadas;
1.7. comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela
CONTRATADA;
1.8. emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato;
1.9. disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços;
1.10. permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA, quando necessário, para
execução dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
1.1. prestar os serviços objeto da presente licitação, conforme estabelecido no Termo de
Referência, no Edital de Licitação e neste Contrato, obedecendo ao disposto nos
documentos normativos da Anatel, em especial na regulamentação referente à qualidade
dos serviços;
1.2. ser responsável pela instalação e ativação de todos os equipamentos, no que couber,
acessórios e recursos fornecidos, devendo fornecer os insumos e executar os serviços de
instalação. Toda mão de obra necessária aos serviços de instalação dos serviços
adquiridos será de responsabilidade da CONTRATADA;
1.3. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato, o qual deverá, a qualquer tempo, ser substituído caso solicitado pela
CONTRATADA;
1.4. garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através do serviço
desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de
quebra de sigilo de telecomunicações;
1.5. disponibilizar suporte técnico via ligação telefônica local ou gratuita, sem ônus
para a CONTRATANTE, com controle por número de chamado;
1.6. apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento
dos serviços prestados, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico em formato
compatíveis com os software indicados pela Fiscalização;
1.7. manter o código de acesso de usuário, com faixa de numeração DDR e permanecer
os mesmos números atuais;
1.8. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo
da manutenção dessas condições;
1.9. responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tarifas, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados;
1.10. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências da CONTRATANTE;
1.11. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução deste contrato;
1.12. comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade
constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
1.13. fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;
1.14. ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na execução dos serviços
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação
dos documentos, causados por seus funcionários;
1.15. refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
1.16. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;
1.17. cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas
à execução dos serviços pelos empregados;
1.18. coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
1.19. administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

1.20. assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;
1.21. instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
1.22. cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;
1.23. solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de
quaisquer equipamentos pertencentes à CONTRATADA;
1.24. colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas
solicitados para a perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e
permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas;
1.25. realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução
dos serviços;
1.26. fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço
aqueles empregados que se negarem a usá-los, bem como manter nas dependências do
Tribunal membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando
exigido pelas normas de segurança do trabalho;
1.27. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE;
1.28. responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência; e
1.29. responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste contrato.
3. O serviço objeto desta contratação deverá ser disponibilizado 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de
interrupções programadas.
3.1. Na hipótese de ocorrência de interrupções no recebimento e/ou realização de
chamadas, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em um prazo
máximo de 8 (oito) horas.
3.2. Caso haja reincidência em prazo inferior a 8 (oito) horas, não se admitirá a primeira
intervenção como solução para o problema e será contabilizado prazo desde a abertura
do primeiro chamado.
4. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
2.1. todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; e
2.2. todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, bem como todas as despesas
decorrentes do fornecimento de combustíveis para os veículos da frota do
CONTRATANTE, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por lei.
5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de

solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
6. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
6.1. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste contrato;
6.2. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE;
6.3. a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
pelo(a) titular da Seção de Comunicações Administrativas ou por representante da CONTRATANTE,
devidamente designado, permitida a assistência de terceiros.
2. O Fiscal do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
3. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
4. A CONTRATADA deve indicar preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE,
durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura, em 02 (duas) vias, emitidas e
entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento, em até 10
(dez) dias, acompanhada das seguintes comprovações:
1.1 regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal (Receita Federal e Dívida Ativa), Estadual e
Municipal de seu domicílio ou sede, além da regularidade trabalhista.
2. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da
operação apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da
terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da data do atesto pelo fiscal do contrato da nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária creditada em
conta corrente da CONTRATADA.
4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
4.1. atestação de conformidade dos serviços;
4.2. comprovação de regularidade junto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de seu domicílio ou sede;
4.3. garantia contratual vigente.
5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará pendente, até
que ela providencie as medidas saneadoras.
6. A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento
fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
7. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura,
serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM= I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX) / 365

I=

(6/100) /365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
9. Caso seja optante pelo “Simples” a CONTRATADA deverá enviar juntamente com a nota
fiscal/fatura documentos que comprove esta situação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE
1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de
12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela licitante ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser
reajustados utilizando-se a variação do IST – Índice de Serviços de Telecomunicações, adotando-se a seguinte
fórmula:
1.1. Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V)
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.
3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
CONTRATADA, nos termos do item 1 desta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DO CONTRATO
1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, será exigida da CONTRATADA a
apresentação ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura
deste Contrato, comprovante de prestação de garantia no valor de R$ 2.885,80 (dois mil oitocentos e oitenta e
cinco reais e oitenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual de serviços estimado
deste contrato, com validade para todo o período de vigência contratual, mediante a opção por uma das
seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária
1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em conta atualizada

monetariamente em favor do TRE/RR.
1.2.
Caso faça opção pela caução dinheiro ou em títulos da dívida pública, a
CONTRATADA deverá transferir a posse dos títulos para o TRE/RR até o
adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção. A caução em dinheiro,
ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)
1.3. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual, na hipótese de esta vir a
ser utilizada para pagamento de multas contratuais ou modificação do valor do objeto
contratual.
1.4. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por
instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável
expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002 –
Modelo Contido no Edital.
2.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
total da contratação, a CONTRATADA que:
1.1. apresentar documentação falsa;
1.2. fraudar a execução do contrato;
1.3. comportar-se de modo inidôneo;
1.4. cometer fraude fiscal; ou
1.5. fizer declaração falsa.
2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas no item “4”, e na tabela 2 abaixo, com as seguintes penalidades:
3.1. advertência;
3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração do Tribunal de Contas da União (TCU), por prazo não superior a dois
anos;
3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
5. Todas as ocorrências serão registradas pela CONTRATANTE, que notificará a

CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela abaixo:
TABELA 1
OCORRÊNCIA

GRAU DE
INFRAÇÃO

Não
atendimento
do
telefone
fornecido pela CONTRATADA para
os contatos e registro das ocorrências

1

Cobrança por serviços não prestados

1

Cobrança fora do prazo estabelecido
na regulamentação pertinente

1

Cobrança de valores em desacordo
com o contrato

1

Não apresentar corretamente a Nota
Fiscal dos serviços prestados no mês,
tanto em papel quanto em arquivo
eletrônico em formato xlsx - excel ou
outro previamente acordado com a
Fiscalização, incluindo detalhamento
das chamadas e valor total do serviço,
que deverão conter todos os tributos e
encargos,
conforme
preços
contratados no processo licitatório

2

Atraso na ativação dos serviços, nas
alterações de características técnicas
ou nas alterações de endereço, para
cada 5 dias corridos de atraso

2

Atraso na prestação de informações e
esclarecimentos
solicitados
pela
CONTRATANTE, para cada 24 horas
de atraso

3

Tentativas de originar chamadas que
resultem em comunicação com o
número chamado inferior a 70% dos
casos (por evento)

4

Tentativas de originar chamadas que
não resultem em comunicação com o
número chamado, por motivo de
congestionamento na rede, superior a
4% (por evento)

5

Interrupção da prestação dos serviços
(para cada hora totalizada pela soma
de interrupções), seja do recebimento
e/ou realização de chamadas, sem
comunicação prévia e acordada com a
CONTRATANTE. Esta pontuação
será calculada proporcionalmente à

6

INCIDÊNCIA

Por ocorrência

quantidade de ramais afetados pela
falha

6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabelecida na tabela seguinte:
TABELA 2
GRAU

INCIDÊNCIA

1

R$ 150,00

2

R$ 250,00

3

R$ 350,00

4

R$ 450,00

5

R$ 1.000,00

6

R$ 2.500,00

7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferença será descontada da garantia contratual.
7.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial.
7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida
ativa.
7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da
solicitação da CONTRATANTE.
8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78,
incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/1993.
2. A rescisão deste contrato pode ser:
2.1.
determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao
inciso XVII;
2.2. consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou consensual deve ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.
3.1. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
1. O presente contrato fundamenta-se:
1.1. na Lei n.º 10.520/2002;
1.2. subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
2. O presente contrato vincula-se, independente de transcrição, aos termos:
2.1. do edital do Pregão (eletrônico) n.º 50/2016 e seus anexos,
2.2. da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Boa Vista, Seção
Judiciária no Estado de Roraima, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, o qual, depois
de lido, foi assinada pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
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