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MtNtsrÉRro DA EDUCAçÃO
SECRETARIA DE EDUCAçÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
tNsTtTuTo FEDERAL DE EDUCAçÃO, C|ÊNCIA E TECNOLOGTA DO SERTÃO PERNAMBUCAIiIO
REITORIA

TERMO DE CONTRATO N" 16/2021
PROCESSO N" 23302.000238.2021-7 9
PREGÃO N" 06/2020
uAsG 2010s7
(GERENCIADOR: CENTRAL DE COMPRAS).

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO On
§ERVrÇOS DE TELEFONTA UÓVBI, No
161202L, QUE EAZEM ENTRE SI O TNSTTTUTO

FEDERAL

DE

EDUCAÇÃO, CÚNCIA E

SERTÃO
TECNOLOGIA DO
PERNAMBUCAI\IO - Reitoria E A EMPRESA

TIM S.A.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano -

Reitoria, com sede na Rua Aristarco Lopes, n.o 240, Cenffo, CEP 56302-100, na cidade
de Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n" 10.830.301/0001-04, neste ato representado
pela seúora Reitora, Maria Leopoldina Veras Camelo, nomeada pelo Decreto
Presidencial 03 de abril de 2020, publicada no DOU de 13 de abril de 2020, portadora da

matrícula funcional no 1514747, CPF n.o 524.252.073-68 doravante denominada
CONTRATANTE, e a Empresa: TIM S.A inscrita no CNPJÀ{F sob o no
02.421.42110001-11, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, no 850, Blc 001,
salas 0501 A 1208, CEP:22.775-057, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-Rl telefone: (21)
4119-8899, endereço eletrônico TIM@TIMBRASIL.COM.BR, doravante designada
CONTRAIADA, neste ato representada pelo Sr. André Brandolise Foresto, Brasileiro,
casado, engeúeiro, portador do documento de identidade no 20.839.689-5, expedido pela

EM

no CPF/]vÍE sob o no 216.944.728-84, tendo em vista o
que consta no Processo no 23302.000238.2021-79 e em observância às disposições da Lei
no 8.666, de 2l de jrrnho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei no
8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto f 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto no 9.507, de2l de setembro de 2018, do Decreto n" 7.174, de 12 de maio de
2010, da Instrução Normativa SGD/IvÍE no 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução
Normativa SEGES/I{PDG no 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de Registro de
Preços n" 0612020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
SSP/SP

1010512011, inscrito
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MrNrsrÉRro DA EDUCAçÃO
SECRETARIA DE EDUCAçÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓG|CA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCIÀ E TECNOLOGI/À DO SERTÃO PERNAI||BUCAI{O
REITORIA

1.

CLÁUSI]LA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente inskumento é a contratação de serviços de tecnologia da
informação e comunicação, de serviços de telefonia, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à

proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contatação:

PREGÃO:

ltem

l6

EMPRESA: TIM S.A. - CNPJ: 02.421.42110001-11
- UASG: 201051- PROCESSOT 19973.10489212019-66 (Gerenciador)
PROCESSO PARTICIPANTE: 23302. 000238.2021-7 9
Valor

0612020

Descriçâo

r'l it

Unidade

Qtd,

Uniüário

Valor
Total

Unidade

450

81,22

36.549,00

Assinatura

300

16,50

4.950,00

Pacote de serviços smp (voz, dados, sns, etc).
Pacote de Serviços Empresarial Tipo I (Assinatura mensal
de linha de voz, com ligações locais (VCl) e LDN (VC2 e
VC3) ilimitâdas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por

mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal /
secreúria elehônica ilimitado, franquia mínima de dados
de 20 GB e fomecimento de smartphone em comodato

Total do Contrato: 15 unidades x 30 meses:450
unidades. Valor: Rl§ 36.549100
28

Acesso à internet móvel (banda larga)

Assinatura mensal de liúa de dados, com franquia
mínima de 10 GB, com fomecimento de modems 4G e
SIMCARDS.

Total do Contrato: 10 assinaturas x 30 meses = 300
assinaturas. Valor: R$ 4.950,00
ValorTotal Da Contratacão em íR$)

41.499.00

2. CLÁUSI]LA SEGTINDA- VIGÊNCIA
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SEGRETARIA DE EDUCAçÃO PROFISSTONAL E TEGNOLÓGEA
;NSTITUTO FEDERAL DE EDUCAçÁO, CIÊNCIA E TECI{OLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA
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2.1, O pruo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 meses confonne termo de
referência, com Início na data de 05/07/2021 e encerramento em 05/01/2024, podendo
ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da
IN SEGES/]vÍP no 0512017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
rtafrxeza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações
de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na r ealízação do serviço;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato peÍmanece economicamente vantajoso
para aAdministração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2,1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogagão de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
3. CLÁUSI]LA TERCETRA

-

PREÇO

3.1. O valor total da contrataçáo é de R$ 41.499.00 (quarenta e um mil, quatrocentos

e

noventa e nove reais)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinrírias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessiários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
CONTRê.TADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4.

cLÁusuLA euArrrA- DoraÇÃo onç.l,urNTÁRrA
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MtNtsrÉRro DA EDUCAçÃO
SECRETAR|A DE EDUCAçÃO PROFTSSTONAL E TECNOLÓGICA
tNsTtTuTo FEDERAL DE EDUCAçÃO, qÊNCtA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA

4,1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadasi em dotação
orçamentária própria, prevista no orçÍürento da União, para o exercício de 2021, ra
classificação abaixo:
GestãoÂJnidade: 158149 126430
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171083
Elemento de Despesa: 339039

PI: L2ORLP01FUN

4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correspondentes correrão à conta dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma íattfieza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro.

s.

cLÁusuLA QtrrNTA - PAGAMENTO

5.1 O pruo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/]vÍPDG no
0s120r7.
6. CLÁUS[]LA SEXTA- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

z. cr,Áusrrr,A

sÉTrMA- cARANTTADE E)rnCUÇÃo

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contatação, conforme regÍas
constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSI]LA
FrscALrzAÇÃo

OTTAVA

-

MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização
pela CONTRÁ^TANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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M|N§TÉR|O DA EDUCAçÃO
SECRETARIA DE EDUCAçÂO PROFISSIONAL E TECNOLÓGEA
INST|TUTO FEDERAL DE EDUCAçÃO, C!ÊNCIA E TECNOLOGIA Do SERTÃO PERNATiBUCANo
REITORlA

9.

CLÁUSI]LA NONA

OBRIGAÇOES

DA

CONTRATA]\ITE

E

DA

CONTRAIADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10.

cLÁusuLA oÉcrna,q, - sAt[ÇÓES ADMTMSTRATTVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

u.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos

Ia

XII e XVII do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, tros termos do art. 79, inciso

II, da Lei

no 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3.

A CONTRAIADA reconhece os direitos da CONTRATAI\ITE em caso de

rescisão administrativa preüsta no art.77 da Lei no 8.666, de 1993.

O termo de rescisão,

sempre que possível, será precedido de Relatório
indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:11.4.1. Balanço dos eventos
contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridosl
11.4.

11.4.2. Relação dos pagamentos

já efetuados e ainda devidos;

11,4.3. Indenizações e multas.

N, CLAASULA DÉCIMA SEGT'I\IDA_

VEDAÇÓNS T PERMISSÔES

12.1.É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos servigos sob alegagão de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É, permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEGES/I{E no 53, de 8 de Julho de2020.
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12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionâia, bem como da certificação
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12,2,2. A crédito a ser pago à cessionrária é exatamente aquele que seria destinado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuízos causados à Administraçáo, sem prejuízo da utilização de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES^{E no 5, de 2017, caso aplicáveis.
(Os condicionamentos dos dois subitens acima decorrem das conclusões do Parecer JL01, de 18 de maio de 2020. Referido parecer foi aprovado pelo Sn Presidente da
República em 26/05/2020 e publicado no Diário Oficíal da União em 27/05/2020, de
modo que vinculante para toda a admtnistração pública, nos termos do arts. 40, §1o e 4l
da Lei Complementar no 73, de 1993.)

13.

CLÁusuLA oÉcrur.l, TERCEIRA - ALTERAçors

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei

no

8.666, de
1993, bem como doANEXO X da IN/SEGES/I\{PDG no 05, de20l7.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do confrato.

14. CLÁUSULA DECTMA QUARTA- DOS CASOS OIITSSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRA.TANTE, segundo as disposições
contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais noÍnas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei no 8.078, de 1990
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos conhatos.

-

15. CLÁUS[]LA UÉCnna QUTNTA

-

PUBLTCAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRÁ^TANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.
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16. CLÁUSULAOÉCTVN SEXTA_ FORO
Seção Judiciária de Pemambuco, Subseção
Judiciária de Petrolina,paÍa dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo
de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2" da Lei

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal,

n'8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lawado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes e por duas testemuúas.

PetrolinalPE,

de julho

2

Assinaturas do Representante legal
CONTRATADA:

de202l.

da CONTRATANTE e

representante legal da

tat^;i#

Representante da CONTRAIADA

Representante da CONTRATANTE

André Brandolise Foresto

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora IF Sertão-PE

fESTEMTJITIIIAS:

Oo6uSlgnêd by:

ASS

Cl"i",-ol- fiiln-

fu,í"*

ASS:

Güí,i*'slt

NOME: e]aine da silva santos

NOME: Edezio Santos oe lraujo

cPF:

CPF: 022ss9684ss

124. 348 . s87-67
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