MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
SECRETAR|A OE EDUCAçÂO pROFtSStOitAL E TECNOLÓG|CA
INSÍITUÍO FEDERAL DE EOUCAçÃO, CIÊ CIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

REIÍORIA

TERMO DE CONTRATO N'18/202I
PROCESSO N' 23302.00005r .2021-7 5
PREGÃO N" O6i2O2O
uAsG 201057
(GERENCIADOR: CENTRAL DE COMPRAS).

TERrvro DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONTA FrXA N" 1812021,
QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGTA DO
SERTÃO
PERNAMBUCÀNO - Reitoria E A EMPRESA
FEDERAL

CLARO S.A.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano Reitoria, com sede na Rua Aristarco Lopes, n.o 240, Centro, CEP 56302-100, na cidade
de Petrolina/?E, inscrito no CNPJ sob o no 10.830.301/0001-04, neste ato representado
pela seúora Reitora, Maria Leopoldina Veras Cameto, nomeada pelo Decreto
Presidencial 03 de abril de 2020, publicada no DOU de 13 de abril de 2020, poúadora da
matrícula funcional n' 1514747 , CPF n.' 524.252.073-68 doravante denominada
CONTRATANTE, e a Empresa: CLARO S.A inscrito(a) no CNPJ/TvÍF sob o no
40.432.54410001-47, sediada na Rua Henri Durant, n' 780 - tones A e B - Santo Amaro
São Paulo, SP - CEP: 04.709-110, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelos Srs. Geraldo José de Vasconcelos Vilar, brasileiro, casado, gerente
regional de vendas, portador da cédúa de identidade n" 802.309-3 SDS/PE e inscrito no
CPF^4F N"039.007.454-39, Recife/PE; Thiago Cezar Lopes Fernandes, brasileiro,
casado, gerente executivo de contas, portador da cédula de identidade n" 5.985.593
SDS/PE e inscrito no CPFÀ,ÍF N" 049.293.094-50, tendo em üsta o que consta no
Processo n" 23302.000051.2021-75 e em observância às disposições da Lei no 8.666, de
21 dejunho de 1993, da Lei n' 10.520, de 17 dejulho de2002, da Lei n 8.248, de22 de
outubrode1991,doDecretono7.892,de23dejaneirode2013,doDecretono9.507,de
21 de setembro de 2018, do Decreto n" 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução
Normativa SGD/IvÍE n' 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Normativa SEGES/IvÍPDG
n' 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
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contrato, decorrente do Pregão por sistema de Registro de Preços n'0612020, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de tecnologia da
informação e comunicação, de serviços de telefonia, que serão prestados nas condições

&lital.

estabelecidas no Termo de Referência" anexo do

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 contratação:
S.A.

06t2020

-

UASG: 201057

-

PROCESSO: 19973.1048922019-66

1.2021-75
Qtd

Item

Descrição

luniaaae

Valor
Unitári
o

Valor
Total

01

Chamadas locais fixo-Ílxo stfclocâl-ff

Minutos

10.000 0,0118

1í 8,00

04

Chamadas locais flxo-fixo stfc-local-ff

l\.r1in

utos

í0.000 0,0600

600,00

07

Chamadas locais Ílxo-Íixo stfc-local-fi

Minutos

25.000 0,0240

600,00

10

Chamadas locais fixo-móvêl stfc-local-fm (vc1)

Minutos

10.000 0,0727

727,00

í3

Chamadas locais Íixo-móvel stÍc-local-fm (vc1)

Minutos

5.000

0,1467

733,50

VALOR TOTAL DA CONTR.éÚIAÇÃO EM R§

2. CLÁUSULA SEGUNDÀ

2,77E,50

- YIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 meses conforme termo de
referência, com Início na data de 0510712021 e encerramento em 0510112024, podendo
ser prorrogado por interesse das paÍes 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/IVÍP n" 0512017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes
reqúsitos:
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que

a forma de prestação dos

nlattÍeza continuada;
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2,1.2. Sejajuntado relatôrio que discorra sobre a execuçào do contralo, com informações
de que os serviços tenham sido pÍ€stados regularmente;

2.1.3, Sqia juntsda justificativa e motivo, por escrito, de que a Âdministração mantém
interesse na realizaçâo do serviço;

2,1,4, §eja çompÍgvado que o valor do contrato pcnnalece economicamente vankjoso
para a Adminr'sraçao;

2"1.í Haja

manifestâção expressa da coufalada informando o intuesse na prormgaçâo;

2.1.6. Seja comprovado que a confatada mantém as condíções iniciais de húilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

23. A prorrogaSo de contrato

deveni ser promoüda mediante celebraçáo de termo

aditivo.

3.

cúUsuLA

- pREÇo

TERCETRA

3.1. O valor total da contratação é de Rl§ 2.778"50 (dois
rcais e cinquenta centevos)

nil,

setecentos e setents e oito

3J. No valor acima estilo

incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes dâ e>rccuÉo do objeto, inclusive tributos e./ou impostog encargos sociais,
fabalhistas, prwidenciários, frscais e comerciais incidentes, taxa de adminiskação, fÍete,
seguÍo e ouÍos necessfuios ao cumprimento integal do objeto da contrataçâo.

33. O valor acima é meramente

estimativo, de forma que os pagamentos deüdos à

CONTRÂIADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4.

cúUsUIÁ

QUARTA

I

DoTAÇÃo 0RÇÂMENTÁRIA

4,1. As despesas decoÍÍentes desta contratação estito programsdas em dohÉo
orçamentrária própria, prevista no orçamento da Uniã0, para o exercício de 202t, na
classiÍicação úaixo:
Gestão/unidade: I 58149 126430
Fonte: 8 I 000fi)000
Programa de Trabalho: 171083
Elemento de Despesa: 339039

P} L2ORLPOIFI]N
litrüuto Frdêrd da Edr€ção, Ciêrde c Tla.lologia do Sartão Pernâmhrcano
Ru8Ârbl,.roo Lop.Ê n 240 - CcÍ{Ío - CEP 5e3(8100 - P.lrolina+E
lrnM.ttrtslrtão.pc.edub.

f
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4.2. Nos exerclcios scguintcs, as despcsas corrcspondentes correrão à conta dos
rccursos próprios para aúndcr ôs despcsas ds mesma natuÍeza' cuja alocação serà fcita
no início dc cada cxcrcício financciro.

5. CLÁUSUI,À QI,'INTA

-

PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagâmento à CONTRATADA e demais condíções a ele referentes
enconlram-sc definidos no Termo de Referência e no Anexo J(I da IN SEGESÁvíPDG n"
05/2017.

6.

CúUSUIÁ

SEXTA

-

REAJU§TAMENTO DE PREÇOS

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de
Referênci4 anexo a este Contrato.

7.

cúusULA sÉrrue - cmeNTIA

DE ExEcuÇÃo

7.1. Será exigida a prestação de gamntia na pÍesente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência

-

8. CúUSULA OrravA
FISCALIZAÇÃO

MoDELO DE EXECITÇÃO DOS SERVrÇOS E

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADÀ os
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a Íiscalização
pela CONTRATANTE são aqueles preüstos no Termo de Referênci4 ano<o do Edital.

g.

CL/IU§ULA NONA

CONTRATADA

-

OBRIGÀÇÕES

DA

CONTRATANTE

9.1. As obrigações da CONTRATAIITE e da CONTRÂTÂI)Â
Termo de Referênci4 anexo do Edital.
I 0.

cúusur.Á

DÉcnrm

- slxÇÓE§

§o

E

DA

aquelas Prwistas no

ÂD1,fi,ü§TRATTVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contÍalo são aquelas preüsras no Termo de
Referênci4 anexo do Etlital-

u. CúUSI,LA DÉCNíA PNN.CIRA- RESCI§ÃO
lrÉtitrrto Fêdêrd dê Educeçàq Cênciâ c TccÍldogiã do Slalilo Pêmârntlraâno
Ruâ Àrbterco LopêÉ. nr 240 - Ccntrô - CEP: 56.302-l m - PaHiha-PE
r,e$s.

ísêataDpa.rdutÍ

+
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SEGRE ÂNlA DE EDUCAÇÃO PRORS§ONÂL E ÍECNOTóGICÀ
F|STÍTUTO TEOERAL DÊ ETXTCAçÁO, clÊ.I{ClÂ E IECNOLOGTA OO SERTÁO PERI.|AUBUCANO
RE'TORIA

I1.1. O prescntE Termo de Cotrtrato poderá ser rescindido:

ll.l.l.
XI

por aro unilaleral e escrilo da Adminístração, nas situações previslas nos incisos I a
aÍt 78 da Lei n'8.666, de 1993. e com as consequências indicadas no art.

c XVII do

80 da mesma Lei, sem prcjuím da aplicação das sangões preüstas no Termo

de

Reíerência, anexo ao Edital;

1Lt2.

amigavelmente, nos têrmos d o

uL

79, incim

II, da Lei n" 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisâo contralual serão formalmentc motivados, issegurando-se à
COMRATADA o direito à préüa e ampla deíesa.

I13. Â CONTRATÀDA reconhece os diÍ€itos ds CONTRATANTE em caso de
rxcisão admini§nüva. previste no rrt. 7 de ki n'E.666, dc 193.
11.4, O termo de rcscislo, sempre que possÍvel, sent precedido de Retatório
indicativo dos seguintes espectos. conforoe o caso:
11.4.1. Balenço dos €vcntos coBtretuais já cumpridos ou patcialmente cumpridos;
11.42. Rclação dos pagamentos já efctuados e ainda devidos;
11.43. Indenizaçõês ê multas.

t2.

cúuflIIÁ

DÉcIIr{,a, snctrvo.l,

-

VEDAÇOES E PERMTSSÕES

12.I. É vedado à CONTRJATADA interromper a execução dos serviços sob alegaçâo de
inadimplemento por parte da CONTRÁTANTE, salvo nos casos preüstos em lei.
12.2, É prmiado à CONTRÁTADA caucionar ou uülizar este Termo de Contrato para
qualquer operação finaneek4 nos teÍmos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEGES/ME n" 53, de 8 de Julho de 2020.
12.2,1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebraçâo de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularídade Íiscal e trabalhista da cessionáriq bem como da certificação
de que a cessionária não se enconka impedida de licitar e contratar com o poder públito.
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de l8 de maio de 2020.

122.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prcjuÍzos causados à Administrsção. sem prejuÍzo da utilízação de
institutos tais como os da conta vinculada

c do

SEGESÀIE n' 5, de 2017, caso aplicáveis.

pagamentá àirero preüstos na IN

do Educâçâq Cêhdâ G Tôcnologlâ do Sêrtáo púhimbuclno
Rur Ari6trrco Lop.s, n 2{o-ccrÍro-cEp: *.3c2-ím
- p.búnô+E

lÉliMo Fldr'd

+
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(Os condicionomenlos dos dois subilens acimo deconr:m dos conclusões do Parccer JL
Al, de 18 dc maio dc 2020. Re/erido lnrecer.foi apmvado pelo Sz Prcsidcate da
Repúhlica em 26 05 2020 e púticado no Diário Ofrcial da União em 27/05t2020, de
modo quc vinanlante lpra loda a administraçiio ptihlica, nos tenno§ do arls. 40, §l' e al
da Lei Complemcntar n" 73. de 199i.)

13.

CLiUSUI DÉCnATSRCEIRÂ-

ALTERAÇOES

13.I. Evennrais alterações contratuais reger-s+ão pela disciplina do arr 65 da Lei

no

8.666, de
1993, bem çomo do ANEXO

X da IN/§EGESMPDG n" 05, de 2417.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condiçôes coútÍaturlis, os
acrescimos ou süpressões que se {izerem necessários, até o limite de 25% (ünte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do con§ato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado en§e as paÍtes contralantes podeÍão
exceder o limite de 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contreto'

t4.

cúüstirÁ DÉcna Qumre-

Dos cÁsos oMlssos

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTI segundo as dispmiçoes
contidas na Lei n'8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais nonnas federais
aplicaveis e, subsidiariamentg segundo as disposições conüdas na Lei n' 8.078, de 1990
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

-

ls. cr"{úsulÁ DÉcng.

Qur'ru-

PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE proüdenciar a publicaSo deste instrumetrto, por
exaato, no Diário Oficial da Uniâo, no prazo preüsto na Lei n' 8.666, de 1993.

I5.I.

16.

cúusuIá

DÉcnm. §nxra -

rono

16.1. E eleito o Foro da Justiça Federal, SeçÍio Judiciâria de Pemambuco, Subseção
Judiciiíria de Petrolina" para dirimir os litlgios que decorrerem da execuçâo deste Termo
de Contrato que náo possam ser compostos pela conciliação, conforme arl 55, §2" da Lei
n" 8.666/93.

líÉfitno F.deíd dc EducaÉo, Clêída ê Tedd€ie do s.Ílão PcrrÊnhrcano
Rua Aõsi3rco Lopcs, n' 2{0 - C.rüro - CEÊ 56.302í 0o - P.§dinatÊ

rli\niÍsêdaopê.rduk
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Para firmeza e validade do pactuado, o presenle Termo dc Contralo foi lavrado em duas
(duas) vias de ígual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai xsinado pelos
contaentes e poÍ duali testemunhas.

Perolina/PE.

-Z

de

dc 2021.

Assinâtuas do Representante legal da CONTRATANTE

e

represenlante

legal

da

CONTR,/ATADA:

JEAN

. Âsínado deformâ
Geraldo :dbltal
por G€r.ldo \4laí
oadosi 20211b.22
;
Vilar
09s26 -03'00'

coE

ALEN
84413

Representãnte da CONTRATADA

Gcraldo José dc Vasconcclos Viler

Jean Carlos Coelho de

Nencar

Reitor em Exercício

CONTRÂTADA
Thiago

Car

I-opes Fernandes

S:

OME:

lrlifiuto Fedeíd dê EducáÉo, Clêncie

o Tacoologie do SGrtáo pêmârhbuaáno

xuã^llôlerco LoíE, n.240_CcÍ{Ío_CEp: S5.9l}2-im_paüdtlà+É
\l/l.,uaillêrteopêêdú.b
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