Se:cretaria de

CONTRATO N' 047/2020

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SEMGE, com sede no Vale dos Barris, n.' 125, nesta Capital. inscrita no CNPJ/MF sob o n.'
13.927.801/0003-00, neste ato representada pela Subsecretária de Gestão. Dra. ISABELA
LOUREIRO MANSO CABRAL, devidamente autorizada pela Portaria n' 11/2017, de
23/02/2017. doravante denominada CONTRATANTE e. do outro lado. a empresa TELEMAR
NORTE LESTE S/A(Em Recuperação Judicial), com sede na rua Lavradio, n' 71, 2' andar
CEP: 20230-070, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n.' 33.000.118/000179, neste ato representadapelos Srs: VICENTE DE PAULO MELO, portadordo RG n'
2515267 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n.' 281.927.705-59, e pelo Sr. RICARDO FREIRE
DE OLIVEIRA MENEZES. portador do RG n' 06353183-69 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob
n' 898.150.175-00, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si
acordados os termos deste contrato, cuji3 celebração foi autorizada mediante ato
homologatório à fl. 809 do processo administriativono 4578/2015 - SEMGE, sujeitando-se as
partes às Leis n' 8.666/93, atualizada, Lei l\municipaln' 4.484/92, esta no que couber. e
demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do
qual ficam fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, os documentos

a) Edital de Pregão Eletrõnico - SEMGE n.' 299/2019, 23 dejaneiro de 2020
a) Proposta apresentada pela CONTRATADAem 23/01/2020
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETO
l .l

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para

prestaçãode Serviço TelefónicoFixo Comutado(STFC)na modalidadedo LOTE
03, para atender aos diversos órgãos e clntidades da Administração Direta e Indireta do
Município do Salvador, conforme especificações constantes neste Contrato e no Termo
de Referência
1.2

A contratação se justifica pela necessidade de integrar e padronizar todos os órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta cla Prefeitura Municipal do Salvador - PMS em
uma rede corporativa municipal de telefonia fixa. com alta qualidade de serviços
prestados

1.3

Com a expectativa de aumento da (demandaexigida pelos diversos órgãos da
Administração Pública Municipal, se faz necessário que o novo Contrato de prestação
de serviços de telefonia fixa proporcione melhoria nas comunicações corporativas da
Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

CLÁUSULASEGUNDA DO REGIMEDEEXECUÇAO
2.1

O serviço contratado será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada
por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E VIGÊlqCIA
3.1

O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. a critério da
contratante e concordância da contratada, se atendidos os interesses da Administração
Municipal, até o limite máximo Êlevisto no inciso ll do art. 57 da Lei 8.666/9q

#'

CONTRATO N' 047/2020-- TELEMAR -- FI. l

Sec:retarda de

(;estão

1: ::!} t'!Ü:

}e.à.

i= a. f.+!'?'ó.l.

i'Bt)

:} {it/K#Blt

CLAUSULAQUARTA DA DOTAÇÃO ORÇ.Ó-MENTÁRIA
4.1

As despesas decorrentes da execução deste contrato ocorrerão pelas dotações
orçamentárias dos órgãos e entidades a seguir indicados, para o exercício de 2020.
devidamente ajustadas nas dotações subsequentes

ORGAO

SUBAÇAO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE

ARSAL
CASA CIVIL
CODESAL
COGEL
DESAL
FCM
FGM
FMLF
GABP
GABVP
GCM
LIMPURB
PGMS
SALTUR
SECIS
SEINFRA
SEMTEL
SEFAZ
SEMAN
FUMPRES/SEMGE
SEMGE
SEMOB
SEMOP
SEMPS

250428
250100
250134
250102
250104
250402
250133
250124
250127
250417
250115
250110
250404
250121
250105
250125
232400
250108
250103
257700
250425

33.90.39
33.90.39
33.90.39

o.l.oo
0.1.00
0.1.00

33.90.39
33.90.39
33.90.39

0.1.00
0.1.00
0.1.00

33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39
33.90.39

o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o,l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo

33.90.39

0.1.01

33.90.39
33.90.39

0.1.00
0.1.00

33.90.39
33.90.39
33.90.39

o.l.oo
o.l.oo
o.l.oo

SMED
SMS
SPMJ
SEDUR
SEMUR

sucOP

233900
250116
250132
250107
250130

f

0.2.34
0.1.00
0.1.00
0.1.00
0.1.00
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CLÁUSULA QUINTA

DAFASEDEIMPLANTAÇAO

5.1

O prazo de início da execução dos serviços contemplados neste instrumento será de 15
(quinze) dias e o de conclusão de 90 (noventa) dias úteis, após assinatura do Contrato

5.2

A CONTRATADA terá o prazo máximo de 07 (sete) dias para atendimento às
solicitações da CONTRATANTE para instalação de itens do Lote 01

5.3

A CONTRATADA terá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para atendimento

a novassolicitaçõesda CONTRATANTE
para instalaçãode itensdo Lote 02, não
previstos inicialmente no Anexo B do Termo de Referência
5.4

As solicitações da CONTRATANTE para mudança de endereço de itens do Lote 01
deverão ser atendidas no prazo máximo(]e 15(quinze) dias

5.5

As solicitações da CONTRATANTE para mudança de endereço de itens do Lote 02
deverão ser atendidas no prazo máximo (ie 45 (quarenta e cinco) dias

CLAUSULASEXTA

DOFATURAMENTO DOSSERVIÇOS

6.1

A CONTRATADA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE. adequando-o à estrutura organizacional da
CONTRATANTE e dos órgãos aderentes, sempre no padrão FEBRABAN. desde que
em conformidade com a regulamentaçãoda ANATEL

6.2

A CONTRATADA emitirá as Contas de Prestação de Serviço (CPS) devidamente
detalhadas e separadas por secretaria autarquia, fundação, empresa ou qualquer outra
unidade municipal usuária do serviço.

6.3

Na ocorrência de necessidade de f)rovidências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido. reiniciando-se
sua contagem a partir da data, em que forem cumpridas. caso em que não será devida
atualização financeira

6.4

Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições

pactuadas,no todo ou em parte. a tramitaçãoda fatura será suspensapara que a
CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura.
devidamente corrigida, sem ónus para o íx4unicípiodo Salvador
6.5

A CONTRATADA deverá enviar a fatura com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

em relaçãoà data do seu vencimento.para que o gestor de cada órgãoou entidade
possa realizar o devido processamento, apondo seu aceite em caso de conformidade,
para viabilizar o respectivo pagamento
6.6

A CONTRATADA deverá fornecer, de modo gratuito. conta detalhada por CNPJ de
cada entidade contratante, especificando os serviços cobrados por terminal, com a
indicação de todas as ligações efetuadas, números chamados. tempo de ligação, data e
horário do início e término das ligações e período de faturamento na conta, entre outros,
de modo a permitir a gestão corporativa

6.7

Deverá, também, disponibilizar mensalmente à SEMGE, em atenção à Coordenadoria
Central de Gestão de Serviços Corporativos- CGS, ern mídia ou através de acesso
WEB, com login e senha, todo o detalhamentoanalítico do tráfego de voz e
A
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faturado de pagamento por cada entidade. de forma que possa ser identificado o pera

de utilização,discriminandoo total de minutospara as ligações Fixo - Fixo. Fixo Móvel, LDN e LDI e demais tarifas cobradas. incluindo a assinatura mensal
6.8

Os serviços não previstos na(s) proposta(s) de preços, não poderão ser faturados e
cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados pela
CONTRATANTE, e passíveis de bloqueio ou desativação pela CONTRATADA

6.9

Para a formação e expansão da rede corporativa de telefonia fixa não haverá cobrança
de habilitação em quaisquer circunstâncias

6.10 O faturamento será efetuado na data a ser acordada entre as partes. devendo na Nota
Fiscal de Prestação de Serviços constar o número do instrumento contratual.
6.1 1 Caso a CONTRATANTE conteste valores da fatura de serviços, a cobrança da parcela

impugnada será suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte
incontroversa.

6.12 A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pela CONTRATADA, no
prazo de 30 (trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. Constatado o acerto
da fatura, a parcela, cuja cobrança tenha sido suspensa, torna-se exigível de imediato
sem custo financeiro para a CONTRATAl\ITE.
6.13 A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no
prazo de até 90 (noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente
a contestação, a CONTRATADA devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado
indevidamente

6.14 A CONTRATANTE poderá, através do presente contrato. solicitar aditamento, por
escrito, para alteração nominal da fatur;3 para outro órgão do Município do Salvador
descentralizando o pagamento, porérrl vinculando-o à dotação orçamentáría da
entidade correspondente

CLÁUSULA SETIMA DO PREÇO E CONDIÇOES DEPAGAMENTO
7.1

A CONTRATANTE pagará à CONTRATA\DA,pela prestação dos serviços objeto deste
contrato. já acrescido de todas as (despesas (tributos. emolumentos, encargos,

contribuiçõesfiscais e parafiscais.bem como todos os custos que venhama incidir
sobre o objeto da contratação), os valore:; estimativos abaixo
a) Valor anual estimado R$ 55.108,t;2 (cinquenta e cinco mil, cento e oito reais
e sessenta e dois centavos).
b) Valor mensal estimado R$ 4.592,38(quatro milhões, quinhentos e noventa e
dois reais e trinta e oito centavos).
7.2

O pagamento à CONTRATADA será el;etuado, exclusivamente por crédito em conta
corrente especificada pelo credor na instituição financeira determinada no Decreto

Municipaln' 23.856 de 03 de abril de 2013 (ans. I' a 4'), com observânciadas
exceções ali previstas (art. 5'. parágrzifo único), no prazo de até 20 (vinte) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal /Fatura em conformidade com a legislação
vigente, devidamente atestada pela unidade 99mpetente.

P
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7.3

No valor pago pela CONTRATANTIE estão incluídas todas as despesas da
CONTRATADA, necessárias à execução dos serviços, não cabendo nenhum
pagamento adicional ao estipulado no contrato

7.4

A CONTRATANTE poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre

que ocorrerem irregularidades na prestação dos serviços ou no documento de
cobrança.
7.5

Na hipótese de eventuais atrasos de parlamento. a prestadora de serviços terá direito a
multa equivalente a 2% (dois por cento) =sobreo valor pago em atraso.

7.6

Nenhum pagamento será efetuado à CC}NTRATADAenquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira que Ihe for imposta, em virtude de sanção ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço.

CLAUSULAOITAVA
8.1

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá fornecer to(]as as condições para o funcionamento dos
acessos das Centrais Privadas de Comutação Telefónica (CPCT) da CONTRATANTE
às Centrais Telefónicas Públicas

A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverá providenciar informações

através de mensagem gravada sobre quaisquer alterações de telefones que
porventura venham a ocorrer em números de código de acesso disponibilizados
pela mesma, ficando a seu encargo informar as alterações dos números
telefónicos. caso a mesma não seja contempladacomo vencedora do presente
certame licitatório, sem que ocorra ónus adicionais para a CONTRATANTE
Para o caso de mudança de Operadora, devem ser observados os dispostos nos
Art. 17 do Plano Geral de Outorgas e Art. 151, parágrafo único, da Lei Geral das
Telecomunicações Brasileiras, bem como o Art.27. capítulo Vlll, do Plano Geral de
Metas e Qualidade. anexo à Res;oluçãon' 30, de 29/06/1998 e a Portaria
MPGO/SLTI n' 1, de 06/08/2002
lll

No caso da mudançade Operadorafica estabelecidoo prazo de 03 (três) meses
para que todos os acessos do LOTE OI e do LOTE 02 sejam implementados
conforme especificado no Termo de Referência. O não atendimento deste prazo
implicará nas penalidades previstasl e

lv A CONTRATADA deverá disponibili2:arcódigos de acesso aos serviços de utilidade
pública e aos serviços de apoio ao serviço telefónico fixo comutado, em
conformidade com o Ato ANATEL n' 43.151, de 13 de março de 2004
8.2

Os serviços acima descritos nos itens l, ll 111
e IV não deverão gerar ónus adicionais
paraaCONTRATANTE

8.3

Estar apta a proceder a novas instalações de circuitos digitais e outros serviços
telefónicos que porventura sejam solicitados. desde que exista viabilidade técnica e
económica ou através de aditivo contratual para atendimento a demandas específicas

8.4

Todos os serviços de instalação deverão ser realizados sem prejuízo às atividades da
CONTRATANTE. podendo, com a prévia autorização, serem realizados nos finais
semana e/ou fora do horário de expediente

Secretaria de
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8.5

Os testesde funcionamento
dos serviçosserão previamente agendados com a

CONTRATANTE
8.6

Quaisquer despesas com serviços relacionados aos acessos das Centrais Privadas de

Comutação Telefónica (CPCT) da Ct)NTRATANTE com as respectivas Centrais
Telefónicas Públicas serão de responsabilidadeda CONTRATADA.
8.7

Deverão ser mantidas todas as facilld;odesexistentes nos Sistemas de Telefonia do
Município do Salvador, tais como: possibilidade de conexão de todos os números

DDR com fax, transmissãode dado:se aquelas inerentes aos equipamentosde
PABX

8.8

Participar de reuniões de gerenciamento e fiscalização do Contrato, definidas pela
CONTRATANTE, após a assinatura do Contrato, durante a sua vigência e nas
eventuais renovações/repactuações.objetivando apresentação e formalização dos
Representantes da CONTRATANTE e (ios prepostos da CONTRATADA, bem como a
definição do fluxo de informações, relatórios, ferramentas e demais aspectos do
Contrato. Essas reuniões deverão ser rclgistradas em ata pela CONTRATADA

8.9

Designar prepostos nas áreas comerciais, técnica e financeira. e seus substitutos em
caso de ausência, para gerenciamento e acompanhamentodo objeto contratado.
apresentando um plano de trabalho e cronograma das ações necessárias. e
atendendo das solicitações e reclamam;õesfeitas pela CONTRATANTE, levando ao
conhecimento da SEMGE qualquer fa.to extraordinário ou anormal que ocorrer na
execução do objeto contratado para adição das medidas cabíveis

8.10 Manter um consultor à disposição para atendimento fora do horário comercial,
inclusive aos sábados, domingos e feriados. durante as 24 (vinte e quatro) horas do
dia

8.11 Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela
CONTRATANTE, o profissional des;ígnado como preposto, cuja atuação ou
comportamento sejam prejudiciais. inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da
CONTRATANTE.

8.12 Indicar telefone ou ramal para atendimento direto à PMS, evitando esperas
demasiadas no pré-atendimento. Deverá ser comunicado imediatamente à PMS quando
da alteração no atendimento

e/ou da mudança do número de telefone ou ramal

informado

8.13 Assumir inteira responsabilidadetécnica e administrativado objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas de funcionamento dos serviços.
8.14 Assumir inteira responsabilidadepela (dualidadedos serviços que executar zelando
pela perfeita execução dos mesmos.
8.15 Repassar à CONTRATANTE. durante a vigência do Contrato. todos os preços e
vantagens oferecidos no mercado, sempre clue esses forem mais vantajosos do que os
constantes no instrumento contratual, em condições similares.

8.16 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes. de âmbito federal.
estadual ou municipal. bem como. asseçJuraros direitos e o cumprimento de todas @'
0.,/
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obrigações estabelecidas por regulamentaçãoda ANATEL nclusive quanto aos preços
praticados no instrumento contratual.
8.17 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem à

CONTRATANTE ou a terceiros. decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão
culposa, incluindo os danos decorrentes de sinistros havidos nas redes de comunicação

instaladas e centrais telefónicas, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizações cabíveis e assumindo inteir;amenteo ónus decorrente
8.18 Fazer com que seus empregados

se submetam, durante o período em que
permanecerem nas dependências da CONTRATANTE, aos regulamentos internos de
disciplina e segurança pré-estabelecidospelas unidades da PMS

8.19 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas através desta contratação
considerando os recursos disponibilizados pela CONTRATADA
8.20 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

8.21 Comunicar, com antecedência mínima d-e72 (setenta e duas) horas, da ocorrência de

Interrupções temporárias, totais ou parciais dos serviços programados pela
CONTRATADA, para efetuar manutençõ-:s ou reparos de ordem técnica
8.22 Caso a interrupção da prestação dos serviços contratados ocorra por culpa exclusiva da
CONTRATADA, caberá indenização à C;ONTRATANTE por parte da CONTRATADA

nos termos da legislação vigente. conforme regulamentaçãoda Agência Nacional de
Telecomunicações

8.23 A

-- ANATEL.

CONTRATADA

será

a

única

responsável

pelos

encargos

trabalhistas

previdenciários. fiscais e comerciais, resultantes da execução desta contratação
conforme estabelece o Artigo 71 da Lei 8666 de 21/06/93, sem repassa-los. sob
qualquer hipótese, para a CONTRATANTE
8.24 Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, quando
da execução dos serviços. decorrentes de sua culpa ou dolo. devidamente comprovado,

não excluindoou reduzindoessa responsabilidade
à fiscalizaçãoou ao

acompanhamento pela CONTRATANTE

8.25 Arcar com despesas decorrentes de (qualquer inflação, devidamente comprovada,
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no
recintodaCONTRATANTE
8.26 Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias referentes à prestação
de serviços contratados pela CONTRAT/ANTE, priorizando o atendimento às demandas,
quando assim solicitado
8.27 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante mantendo-os sempre em perfeita
ordem.

8.28 Fornecer, na forma solicitada pela CONTIRATANTE,o demonstrativo das despesas com
a utilização dos serviços, por tronco teleféjnico previsto em Contrato
8.29 Manter, durante o período de vigência do Contrato, preposto para representação d
CONTRATADA, sempre que for necessário.o
/7 //
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8.30 Responsabilizar-se integralmente pelos ónus resultantes de ações, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos, devidamente comprovados, ocorridos por culpa sua ou
de qualquer de seus empregados e pref)oitos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham
a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato
8.31

Acatar as orientações da CONTRATAM\ITE,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, nas instalações disponibilizadas prestando os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas

8.32 Prestar esclarecimentos à CONTRATAFITE sobre eventuais atos ou fatos noticiados
que envo]vam a prestação de serviços in(dependentede solicitação.
8.33

Providenciar
o atendimento
e a correrãodas reclamações
e/oucomunicações
de
defeitos, no mais curto espaço de tempo possível, resguardado a possibilidade de
recurso à ANATEL e aos órgãos de proteção ao consumidor

8.34 Permitir a gestão de forma sistémica
CONTRATANTE

das contasdos telefonesde uso da

8.35 Cadastrar de forma unificada, conforme orientação da Secretaria Municipal de Gestão
SEMGE, todos os números da CONTRATANTE
8.36 Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, conforme o disposto na Lei 8.666/93, apresentando as respectivas
quitações quando exigidas, sob pena de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas
que lhes forem devidas até o cumprimento desta obrigação
8.37 Assumir, por sua exclusiva conta todos os custos e encargos resultantes da execução

dos serviços, inclusive impostos, taxas, contribuições sociais, emolumentos e suas
majorações. incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto desta licitação, bem como,
os encargos trabalhistas, previdenciário:; e securitários necessários para a execução
dos serviços e do seguro de acidentes d: trabalho. Fica expressamente estipulado que
não se estabelece, por força da prestaçlãodos serviços. qualquer relação de emprego

entreo Município
do Salvadore a:s unidades
de forçasde trabalhoque a
CONTRATADA uti]izar para a execução (]os serviços
8.38 Efetuar indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, indenizações trabalhistas
demissões. obrigando-se, ainda. ao fi€1lcumprimento das legislações trabalhista e
previdenciária, sendo-lhes defeso invocar a existência do Contrato para tentar eximir-se
destas obrigações ou transfere-las para a CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA
9.1

DAS OBRIGAÇOES DACONTRATANTE

Elaborar os Contratos e os Termos Aditivos, em todas as fases da concepção à

concretização,imprimindo, colhendo assinaturas e enviando aos órgãos da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta
9.2

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no atendimento ao objeto dl3sta contratação. para que»eram adotadas as
medidas corretivas necessárias.
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9.3

Fiscalizar a execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, aplicando
as sanções administrativas quando cabíveis assegurados à CONTRATADA a ampla
defesa e o contraditório.

9.4

Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de materiais e de serviços em desacordo
com o apresentado na Proposta Comercial de Preços

9.5

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas ou incorretas, ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada. sendo
pago o valor da parte incontroversa, na forma da regulamentação em vigor.

9,6

Proporcionar as facilidades necessárias para que a
desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas.

9.7

Facilitar o acesso dos empregados da C:ONTRATADA,designados para execução do
Contrato. às instalações onde os serviços; serão executados

9.8

Observar a legislação e a regulamentação

CONTRATADA

possa

relacionadas à utilização dos serviços.

inclusive no que se refere à sua segur;onçae a de terceiros, observando, ainda. os
procedimentos relacionados ao uso dos f;erviços de Telecomunicaçõesdivulgados pela
CONTRATADA
9.9. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza. mediante solicitação escrita
da CONTRATADA informações adicionais, dirimir dúvidas e orienta-la em todos os
casos omissos.
9.10 Efetuar o ressarcimento à CONTRATADA pela reposição de equipamentos em casos

de perda, furto, roubo ou defeito por uso indevido do equipamento
9.1 1

Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a execução deste
Contrato

9.12 Cumprir pontualmente com todas as obriçlaçõesfinanceiras para com a CONTRATADA
CLÁUSULA DECIMA

DO SIGILO DASINFO'RMAÇOES

10.1 Todas as informações relativas à CONTRATANTEconstantes do cadastro da
CONTRATADA serão tratadas como confidenciais e somente poderão ser fornecidas
quando solicitadas:

a) PelaCONTRATANTE
b) Em decorrência de determinação judicial

l0.2 Os conhecimentos, dados e informações de propriedade do Município, relativos a
aspectos económicos, financeiros tecnolélgicose/ou administrativos,tais como produtos.
sistemas, técnicas, estratégias. métodos de operação e todos e quaisquer outros
repassados por força do objeto da presente licitação, constituem informação privilegiada
e como tal, tem caráter de confidencialidade. só podendo ser utilizados, exclusivamente.
no cumprimento e execução das con-lições estabelecidas nesta proposta, sendo
expressamente vedado à CONTRATADO.
1) utiliza-los para fins outros, não previstos neste instrument,
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11)repassa-los a terceiros e empregados não vinculados diretamente ao objeto
proposto.

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA

DAALTERAÇAO

l l .l A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá
ser procedida através de aditivo assinado pelas partes. resguardado o disposto no art
65, inciso 1. alíneas ''a'' e ''b" da Lei n.' 8.€366/93

11.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE. nas

mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões
resultantes de acordo celebrados entre as contratantes, em conformidade com o inciso
11.art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMASEGUNDA

DO REAJLJSTE

12.1 0s serviços telefónicos nas modalidade:; STFC Local, STFC Local com Facilidade de

DDR (DiscagemDireta a Ramal) e STFC para Longa DistânciaNacional(LDN) e
Internacional (LDI) deverão ser reajustados pelo índice
Telecomunicações - IST, conforme determinação da ANATEL

CLÁUSULA DECIMATERCEIRA

de

Serviços

de

DA GESTA\0 E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1 0 Contrato a ser assinado proveniente d-êsteprocesso será acompanhadoe fiscalizado
em sua execução por representantes da Administração Municipal, atendendo às
disposições legais aplicáveis ao certame
13.2 No decorrer da execução dos serviços, t3m havendo dúvidas deverão ser esclarecidas
previamente com a CONTRATANTE.
13.3 A fiscalização não exclui nem reduz a res;ponsabilidadeda CONTRATADA pelos danos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito na execução do
Contrato. ou por qualquer irregularida(ie e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE

13.4 A fiscalização comunicará à CONTRATADA, por escrito, as falhas. inconsistências
deficiências verificadas na execução dos. serviços. para imediata correção ou, no caso
de rejeição total, a reexecução. sem prejuízo das sanções cabíveis
13.5 A

gestão do Contrato será exercida pela Coordenadoria Central de Serviços
Corporativos - CGS/SEMGE e as Coordenadorias Administrativas e/ou Gerências
Administrativas e Financeiras dos órgãos cujo pagamento seja descentralizado

13.6 0 acompanhamento dos serviços, objeto deste Contrato. será exercido pela Gerência
Central de Serviços - GECGS/SEMGEI.e a CoordenadoriaCentral de Gestão de
Serviços Corporativos - CGS/SEMGE, que terão poderes para recusar o serviço
prestado em desacordo com o Contrato.
13.7 A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será exercida pela Gerência Central

de Serviços - GECGS/SEMGE, a Coordenadoria Central de Gestão de Serviços
Corporativos - CGS/SEMGE, e as Coordenadorias Administrativas e/ou .Gerências
Administrativas e Financeiras dos órgãos
prestado em desacordo com o Contrato.
ÓD ,

# ue terão poderes par!,,IElêl:>:#' o serviço
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CLÁUSULA DECIMA
CARACTERÍSTICAS.
14.1

DJ\S

QUARTA

DEFINIÇOES

DOS

SERVIÇOS

E

A CONTRATADA deverá fornecer o STFC, conforme definido pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL e pelo Instrumento Convocatório.

14.2 A CONTRATADA deverá cumprir as; normas gerais, legais e regulamentares
contempladas pelo Município do Salvador que disciplinam a execução dos serviços
contratados.
14.3 A CONTRATADA obedecerá aos procedimentos que se encontram em vigor e os

apresentados pela CONTRATANTE

14.4 DAS CARACTERÍSTICASDOS SERVI :OS PARAA CONTRATANTE
14.4.1 A CON.l.PATADA deverá observar as características previstas no item 06 do
Termo dgBeferência. especificamente para cada LOTE (01,02 e 03)
CLÁUSULA DECIMA QUINTA
15.1

A

DAS PENALIDADES ADMINISTRATVAS

CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento

de

infrações ou

inadimplemento de suas obrigações, às. penalidades previstas na Lei l0.520/02. Lei
Municipal n' 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente. no

que couberem,as disposiçõescontidasna Lei 8.666/93na sua atual redaçãoe Lei
Municipal n' 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais
15.1.1 A Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até
lO (dez) dias da data fixada

15.1.2 Multade 10%(dez porcento) a 2D%(vinte porcento), além de suspensãode 12
(doze) meses. a depender do prejuízo causado à AdministraçãoPública
Municipal, quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas
relativas a serviços, prevista no E(]ita], Contrato ou instrumento equivalente

15.1.3 Nos casos de reincidência de retardamento imotivado na execução dos serviços
por mais de 30 (trinta) dias:

a) Multa de 0.3% (três décimosf)or cento) ao dia, até o 30' (trigésimo)dia de
atraso, sobre o valor da fatura do serviço não realizado, além de suspensão
de 3 (três) meses;

b) Multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da
fatura dos serviços, realizadoscom atrasos superioresa 30 (trinta) dias, em
que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a depender do prejuízo
causado à Administração Pública Municipall

c) Multade 20% (vintepor cento)sobre o valor da faturada execuçãode
serviços, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o

cancelamento
da nota de empenho
ou documento
cortleql#)ndente,
e
suspensão de 6 (seis) meses.

®'

Â
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15.1.4 Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou
empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à
Administração Pública Municipal
15.1.5 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o

empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou
empenho e suspensão de 6 (seis) meses
15.1.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no
âmbito da Administração Municipall apresentar documentos falsificados
adulterados ou inverídicos nos; processos licitatóriosl sofrer condenação
definitiva por praticar. por meio doloso, fraude fiscal no recolhimentode qualquer
tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses

15.2 A suspensãotemporária do fornecedor cujo contrato com a AdministraçãoPública
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que Ihe fo
imposta
15.3 Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada. a prestadora

de serviços responderá pela sua diferença. a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração. ou, ainda, cobradojudicialmente
15.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações
enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação ou até que seja
promovida a reabilitação perante a prós)ria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
15.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco)
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais,
serviço ou obra. após prévio processc administrativo. ou cobrado judicialmente, a
critério da Secretaria Municipal de Gestão
15.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender

do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal
15.7 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste

instrumento, nem a responsabilidade da (;ONTRATADA por perdas e danos que causar
à CONTRATANTE ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições
contratuais
15.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos;à CONTRATANTEno prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas. contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob
pena de multa
15.9 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser

aplicadasde forma isolada ou cumulêetivamente,
sem prejuízo de outras medidas
cabíveis. a depender do grau da infração cometida pelo adJudicatá0

CONTRATO N' 047/2020- TELEMAR - FI. 12

Sec:falaria de
(;estão

15.10 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do

interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA
16.1

DA RESCISAoCONTRATUAL

A CONTRATANTEpoderá rescindir administrativamenteo presente contrato nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. sem que caiba à CONTRATADA direito à
qualquer indenização, e sem prejuízo das;penalidades pertinentes

16.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagamao Município do Salvador multa de 15% do
preço total do instrumento contratual, vigente na data da aplicação. sem prejuízo do
pagamento das multas moratórias devidas. por inadimplemento,até a data da rescisão.
caso a rescisão ocorra por sua culpa
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA
17.1

DA RESILIÇ/\O CONTRATUAL

A resilição contratual poderá ocorrer por conveniência da Administração Pública
Municipal. devidamente motivada.

CLÁUSULA DECIMAOITAVA

DASUBCONTRATAÇAO

18.2 Será permitida a subcontratação de terceiros para prestação dos serviços objeto do

Contrato. Neste caso, a subcontratadadeverá comprovarcapacidadetécnica para
executar a parcela do objeto que Ihe será imputada. A CONTRATADA deverá
apresentar documentação da subcontratada com respectiva carta de solidariedade para
atendimento ao escopo da subcontratação

18.3 A subcontrataçãodo objeto do Contrato não eximirá a responsabilidadeda
CONTRATADA, observada a qualidade. a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a

totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e
coordenação dessas atividades
CLÁUSULA DECIMANONA

DAS RESPON:HABILIDADES

19.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato

bem como por qualquerdano causadoa terceirosem decorrênciade ato da
CONTRATADA, de seus empregados propostos ou subordinados

19.2 A CONTRATADA será responsável pelos atos praticados na execução deste Contrato.

bem como os integrantesdo consórcio, que serão solidariamenteresponsáveispelos
atos praticados
CLAUSULAVIGESIMA

DASINCIDENCIAS FISCAIS

20.1 Os tributos, emolumentos, contribuições :sociais,fiscais e parafiscais que sejam devidos

em

decorrência

direta

ou indireta

do

presente

Contrato,

serão

de

exclusiva

responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie
20.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta. na apresentaçãode sua proposta,
todos os custos. emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes
sobre a execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivigd»ações devidas a erros

y..
f(yf

./(.,,'(./
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nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente

20.3 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não
incidentes sobre a execução dos serviço:; contratados, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CAe;OS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR
21.1 Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades da

CONTRATADA e da CONTRATANTE, de acordo com o Código Civil Brasileiro
21.2 Qualquer suspensão de execução em razão das situações citadas no item 21.1 será
limitada ao período durante o qual tal c.ousa ou suas conseqüências existirem e este
período será deduzido na contagem final do prazo
21.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou força maior, a
parte impossibilltada de cumprir sua obrigação deverá dar conhecimento à outra parte
por escrito e imediatamente, da ocorrência e suas conseqüências

21.4 A aceitação ou não dos motivos de força maior, invocados pela CONTRATADA ficará a
critério único da CONTRATANTE.

CLAUSULAVIGESIMASEGUNDA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
22.1

Fica estabelecido
que na hipóteseda CONTRATANTE
deixarde exigirda

CONTRATADA qualquer condição deste contrato. tal faculdade não importará em
novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras

CLAUSULAVIGESIMATERCEIRA DAS CO'NSIDERAÇOES GERAIS
23.1 Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA deverá ser assegurada a

continuidade dos serviços objeto deste contrato
23.2 A CONTRATADA deverá atender os indicadores de qualidade, exceto em situações
decorrentes de casos fortuitos ou força rriaior. os quais serão analisados conjuntamente
pela equipe técnica da CONTRATADA t3 da SEMGE. Os parâmetros mínimos são os
previstos na legislação vigente, notadamente nas normas da ANATEL
23.3 A COGEL atesta, para os devidos fin:s licitatórios, que as especificações técnicas
contidas neste Contrato não restringem a competitividade, conforme os pressupostos da
Lei Federa18.666/93
23.4

A subcontratação
do objetodo Contrato
nãoeximirá
a responsabilidade
da
CONTRATADA. observada a qualidade. a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a

totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e
coordenação dessas atividades
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CLAUSULAVIGESIMAQUARTA DA VALID.ADE E EFICÁCIA
24.1 0 presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia
depois de aprovados pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
24.1.1 A publicação do extrato do contraltoe de seus eventuais aditamentos. no Diário

Oficial do Município, será providenciada e custeada pela Administração
mediante remessa do texto do extrato a ser publicado até o 5o (quinto) dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura. para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
contados da aludida remessa
CLAUSULAVIGESIMA QUINTA DO LOCAL l)A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
25.1

A prestação dos serviços acontecerá exclusivamente nos órgãos e entidades da
Administração Direta e/ou Indireta do Município do Salvador para os terminais telefónicos
fixos individuais (Lote 01) e os detalhados na lista de DDRs (Lote 02) constantes no
Anexo A e B do Termo de Referência

CLÁUSULAVIGÉSIMASEXTA DOS PLANO:3DE SERVIÇOS
26.1

A CONTRATANTEpoderá mudar de l3lano de Serviço, optando por plano mais
vantajoso,

homologado

pela ANATEL

e ofertado

pela

CONTRATADA,

mediante

aditamento contratual, passando a vigorar, a partir de tal transferência, as cláusulas e
condições atinentes ao novo plano de serviço com a consequente rescisão das cláusulas
específicas do Plano, desde que observado o período de vinculação mínima estabelecido
no plano em vigor.
26.2 A CONTRATADA poderá, ainda, substituir o plano eleito pela SEMGE sem ónus, e

independentementedo período de vinculação mínima, por plano de serviço similar,
adequado às necessidades desta. na hipótese de estar impossibilitada a prestação do
plano avençado por ato unilateral do Poder Concedente
26.3 No caso acima mencionado, a SEMGE deverá respeitar o prazo de carência necessário
para efeito de processamento das faturas referentes ao plano substituído
26.4 Caso o Orgão Regulador, por qualquer motivo, determine a suspensão de qualquer dos

serviços, objeto do presente instrumento, a CONTRATADA providenciará a substituição
do mesmo por serviço, produto ou plano similar, sem qualquer custo adicional para a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA

DA GARANI'IA

27.1 A CONTRATADA deverá apresentar a gEarantiade 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, que deverá ser entregue em al:é lO (dez) dias úteis após a assinatura do

Contrato, podendooptar por uma das modalidadesprevistasno art. 56. parágrafo,I',
incisos 1, 11e 111
da Lei 8.666/93, no valor de R$ 2.755,43 (dois mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), que correspondentea 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, para o período de 12 (doze) meses

.x

P'
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27.2

Na hipótesede o valor da garantia de execuçãovir a ser utilizadopara pagamentode
qualquer obrigação, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição no prazo
de 3 (três) dias úteis, contado da data em (lue for notificada

27.3 A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a execução da prestação a
que se refere o instrumento contratual, nos termos do $ 4' do art. 56 da Lei 8.666/93
27.4 Quando a garantia for efetuada em título:; da dívida pública, estes devem ser emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia. autorizado pelo Banco Central d-3Brasil e avaliados pelos valores económicos.
conforme definido pelo Ministério da Fazenda

CLÁUSULAVIGÉSIMA OITAVA-DOFORO
28.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, como
competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento
contratual em 02 (duas) vias de igual teor

Salvador, 03
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ANEXOI
LOTE 03

LONGA DISTÂNCIA - NACIONAL E INTERNACIONAL
LONGADISTAN :IA NACIONAL
TIPO DE
TELEFONEOU
REDEDE
DESTINO

LOCALIDADEOU

TARIFA

ÁREA DE
DESTINO DAS

CHAMADAS
Normal

Fixo
Reduzida

QUANTIDADE

ESTIMADADE
MINUTOS
MENSAIS
.w

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

$UB+TOTAL
(R$)

IC = A x B)
336.00

Intra-regional
Inter-regional
Intra-regional
Inter-regional

1.075,20
8,40

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (ANTE i DO DESCONTO) l RS 1.436.40

PERCENTUAL;DODESCONTOAS :R APUCADO (aZ-)
SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO (F3.N) ( PÕS DESCONTO) R$ 1.436,40
VC2
Normal

VC3

Móvel
Reduzida

1.413.60
1.048.80

VC2

VC3

SUBTOTALTRÀFEGO MÓVEL(ANTE 3 DO DESCONTO)
PERCENTUALDO DE$CONTOAS :R APLICADO (OZD)
SUBTOTAL TRÁFEGO MOVEM(M3.N) ( .POS DESCONTO) l R$ 2.644,80

TOTAL TRÁFEGO LDN(N)(APÓS OS DESCONT iS) = F3.N + M3.N R$ 4.081,20

LONGADISTANCIAINTERNACIONAL
TIPO DE
TELEFONE:OU
REDE DE
DESTINO

LOCALIDADEOU
TARIFA

PAIS DE
DESTINO DAS

CHAMADAS
EUA

Fixo

Normal

Argentina, Chíle.
Paraguai e
Uruauai
Demais países das
Américas

QUANTIDADE
ESTIMADA DE
MINUTOS
MENSAIS
(AI
60

Europa
Africa. Asmae
Oceania

PREÇO
UNITÁRIO
IR$)

SUB-TOTAL
(R$)
(C=A x B)

0,73

43.56

24

1,34

32,10

24

1,34

32,10

1.05

63,04

3.83

91,84

24

z,

©
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Secretaria de
(;estão

F

Fixo

12

0.73

8.71

l Argentina. Chile,
l
Paraguai e
l
Uruauai

12

1.34

16,05

Demaispalsesdas

12

1,34

16.05

Europa

12

1.05

12.61

Afrca Asia e

12

3.83

45.92

Reduzida

EUA

SUBTOTAL TRÁFEGO FIXO(ANI'ES DO DESCONTO)! R$ 361.9€
PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO(%)

'= ;g:i l r;@ ii%SUBTOTALTRÁFEGO FIXO (F3.i) (APÓS DESCONTO)l R$ 361,9(

l

EUA
Argentina,Chlle

12

0.73

Paraguaie

12

1.34

16.08

12

1,34

16,08

12

1.05

12,60

Uruauai

Normal Demaispalas das
Europa

[ ] "'#4?:
':
EUA60.73
l Argentina, Chlle.
l
Paraguaie

L

45,96
4.38

6

1.34

8.04

6

1.34

8,04

Europa

6

1.34

6.30

Africa As a e

6

3,83

22,98

IJnintiai
Urul uai

Reduzida Demaispaísesdas

TOTAL TRÁFEGO MÓVEL(ANI'ES DO DESCONTO) l R$ 149.2;
PERCENTUAL DO DESCONTO A SER APLICADO(%)

TOTALTRÁFEGOMOVEM-(M3.1)(APÓS
DESCONTO) R$ 149.22
TOTAL TRÁFEGO LDI(1) (APÓS OS DESCONTOS) = F3.1 + M3.1 R$ 511.1€

TOTAL GERAL(APÓS OS DESCC)NTOS) = 12 x(N + l) R$ 55.108

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 POR EXTENSO:( Cinquenta e cinco mil, cento e oi

enta

e dois centavos).

As Tarifas devem incluir todos os impostos incidentes sobre os serviços
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© MUNICÍPIO
DIÁRIOOFICIAL DO

ÓRGÃO

SUBAÇÃ0

l

250104 l
250111 l
250133 l

DESAL

FCM
FGM

ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

33.90.39
33.90.39

o.l.oo
]

o.l.oo
o.l.oo

33.90.39

FMLF

250124

GABP

250127

33.90.39

250115

33.90.39

o.l.oo

33.90.39

0.2.50

T

r

250110

33.90.39

2S0404

33.90.40

o.l.oo

SAIIUR

250121

33.90.39

o.l.oo

SECIS

250105

33.90.39

SEDUR

33.90.39

SEFAZ

250132
250108

o.l.oo
o.l.oo

33.90.39

o.l.oo

SEINFRA

250125

33.9Q.39
33.90.40

o.l.oo
o.l.oo

0.2.50

SEMAN

250427

FUMPRES/SEMGE

257700

33.90.39

0.2.34

SEMGE

250425

33.90.40

SEMOB

250122

33.90.39

o.l.oo
o.l.oo

250128
250119

SEMTEL

250403
232400

33.90.40

SEMUR

250426
250107

33.90.39

SMED

243600
262100
262200

33.90.39

T

SEMPRE

o.l.oo

PGMS

SEMOP

SEMOP

o.l.oo

LIMPURB

SEMPRE

SEMOB

o.l.oo

SENITEL
SEMUR

]

o.l.oo
o.l.oo

33.90.39

l

Salvador.04 de setembrode 2020
ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

a.i.oo

Subsecretária/SEMGE

o.l.oo

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 060/201 6
o.1.01

33.90.40

250408

0.2.19
D.2.20

SMS

233900

33.9a.40

SPMJ

253901
2501T6

33.90.39

).l.oü

sucOP

250130

33.90.39

o.l.o o

TRANSALVADOR

250123

33.90.40

0.2.14

PROCESSO
NO3515/2020.
CONTRAlto
N' 060/20i 6
OBJn'O: Acordamas partes em prorrogar por mais 12 (doze) meses. conforme art. 57. incisa ll
da Lei 8.666/93.o prazo da prestaçãode serviço de manutençãoem extintoresde incêndio com Q
fornecimento de mão de obra. material. ferramentas e a substituição de peças, tendo seu Início em

06/09/2020 e término em 05/09/2021
AMPAROLEGAL: Lei Federal n'. 8.666/93 e Lei Municipal Re.4.484/92.
CONTRATADA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO UDA

CNPJ/MF sob n.' 02.545.164/0001-20

Salvador, 04 de setembro de 2020.

VALORGLOBAL:R$ 623.35(seiscentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).
ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

DATA DE ASSINATURA: 04 de setembro de 2020

Subsecretário/SEMGE

DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

RESUMODO CONTRATON' 047/2020

DRGAO/ENTIDADE

SUBAçÀO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE

SEINFRA

2501 25

33.90.39

O.l.OD

PROCESSO
N'4578/2015.
OBJETO:contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Telefónico Fixo Comutada

Salvador. 04 de setembro de 2020

(STFC)na modalidade do LOTE 03. para atender aos diversos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Município do Salvador.
''

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

LEIFEDERAL:n'8.666/93.
LEIMUNICIPAL:
n' 4.484/92

Subsecretário/SEMGE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO: SEMGE N' 299/2019 de 23/01/2020.

RESUMODOTERMODECOMPROMISSO

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A (Em Recuperação Judicial)

CNPJ/bIF sob n.' 33.000.1 1 8/0001 -79
PREGÃO ELETRÕNICO: 062/2020

PRAZODEVIGÊNCIA:12(doze) meses.

PROCESSO:115/2020

VALORGLOBAL: R$ RS 55.108,62 (cinquenta e cinco mil. cento e alto reais e sessenta e dois

C

S

OBJETO:Registro de Preços saco plástico para lixo infectante
TERMO DE COMPROMISSO SEMGE N' 343/2020

DATADEASSINATURA:03 de setembro de 2020.

CONTliATADO: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA UDA

DOTAÇÃOORÇAMENTARIA:

CNPJ: 05.449.553/0001
l

ÓRGÃO

SUBACÃQ

AREAL

250428

CASA CIVIL

25Ü407

CODESAL

25Ü1 34

COGEL

25ai 02

-40

VIGENCIA:Estetermo de compromissode fornecimento terá vigor

de

OI (um)

data de sua assinatura

ÓRGÃOS/ENTIDADES

SMS

CGM
DESAL

250T 04

FCM

2 5a ] i i

FGNI

250133

FbILF

GABP
GCNt
L[MPURB
PGMS

1

DATA DAASSINATURA: 03 de setembro de 2020

ql qn lq

ASSINAM
ISABELA L M. CABRAL

250124

33.90.39

SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CARMEN IRACEA DE ALMEIDA PESSOA
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LIDA

l.l.oo

250127
250115

1

250110
2504Ü4

5ALTUR

25012T

SECAS

250105

SEDUR

250132

1

]]

9n

qq

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UN

PREÇOUNITARIO(RS)

33.90.39

SACOPLÁSTICO
P/LIXO
INFECTANTEIOOL

UN

0,36

li

SACOPLÁSTICO
P/LIXO
INFECTANTE
50L

UN

0.27

Qn /.n

Salvador. 04 de setembro de 2020

REFAZ
GUSTAVO TEIXEIRA MORAS

Diretor de Logística e Património/DLP

