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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Mo*

FUNDO MU NrcrPAL or assrstÊttcrA socrAL

CoNTRATO N" O2l 2O2O

coNTRATo oe eetsraçÃo D€ SERVIÇo QUE

ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE

asststÊttcu socrAL DE ARErA BRANCA E A

EMPRESA EJM NET TECNOLOGIA LTDA.

o FUNDo MUNTCTPAL or lssrsrÊncrA socrAL DE AREra BRANCA/SE' inscrito no

õruplsou o n" 74.787.72Ol0001-53, localizado à praça Francisco tvtontelro, no 4433, Centro'

doravantedenominadocorurnernl,lrr,nesteatorepresentadoporsuaGestora,,,a-sr'a
IRANI BATISTA sANToS, Úrasileira, casada, servidora, portadora do RG no-609 699

Àsúsi " 
do cpF no qos.:zosos_o:, residente e domiciliado em Areia Branca/sE; e EIM

NET TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 09'125'860/0001-26' com sede na Rua

wiguel Teixeira, no 560, Cenú. Itabaiana/SE, neste-ato representada pelo- S^enhor.losE

:óíqurp, DE jESUS, portador áo RG 605.538 SSp/sE e do cPF 361.775.475-91, residente

"-àoi,i.itiuOu 
à Rua losefa Vieira clos Santos, no 532, Centro' ltabaiana/SE' doravante

denominada CoNTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo de Dispensa de

LicitaçãonooL/2ozo,Con-]fUndamentonoartigo24,inciSoII,C/cComoaft.76,paráqraío
Unlco,'toOos da Lei no 8 666/1993, resolvenl firnlar o presente Contrato' mediante as

cláusulas e âs condições sequintes:

CLAÚSULAI-DOOBJETO

1.1 - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços de disponibilização de link para

conectividade com a interneí em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de

Assistência Social confoTmeatabelaas UIT

FUNDO IVIUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL: 11M BPS

CREAS 1

Conselho Tutelar dos
Criança e do Adolescente

Direitos da
1

3.1 Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 7.788,oO (sete mil,

setecentos e oitenta e oito reais), para ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e

consecutivas, no valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reals

Neste valor estão inclusas toda s as despesas com impostos, descontos, emolumentos,

contribuições P
sejam devidos em

decorrência, direta e indlreta, tocias as despesas com carregamento e equipamentos e outras
revidenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que

PontosVelocidade
(Mbps)ORGAO

35Secretaria Munic. de Assistência Social
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1

i

despesas necessárias Para Pe rfeita realização dos serviços contratados P

CLAUSULA II - DA VIGÊNCIA

2.1-AVigêllciadocontratoseráde12(doze)meses,contadosdaassinaturadopresênte
te rm o.

CLAUSULA III - DO PRECO E VALOR DO CONTRATO

3.2 -
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CLAUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 3O (trinta) dias após a execução dos serviços'

mediante ãpresentação de documento hábil que os comprove, .acompanhado da(s)

,áió"itru«rj nota(s) iiscal(is), a quat conterá o atesto do setor responsável, juntamente com

as Certidões mencionadas no item 5.2;
5.2'JuntamentecomaapresentaçãodaNotaFiscal,acontratadadeverácomprovar,noato
áo pugun1"nto, a sua regularidade com o FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e lvlunicipal

e Regúlaridade Trabalhisla, apresentando cópias ou originais das respectivas certidões;

s.:. "r'lao 
será efetuado qualquer pagamento a CoNTRATADA enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

S.a. O' Cfrf pl da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da

documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

quaisquer obrigafões financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, !"rn qu" isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção

monetária.
5.6. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuíveis à contratada e

os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não aceitação do

serviço prestado
s.z. rrrao haverá reajuste de preço, durante a vigência deste contrato. sendo, porém,

atualizados os preços, se necessáiio, somente quando extinguir a vigência deste ou da

existência de fatos supervenientes devidamente justificados, mediante a realização de

apostilamento.

C LÁU ULAIV-DA DOTACAO ORCAM E N ARIA

4.1 - As despesas decorrentes deste contrato coTrerão por conta da dotação orçamentária, a

sa ber:

cóDIGo UNID.
ORÇAIYENTARIA

PROJETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECONOIYICA

FONTE DE RECURSO

78.27 o8.127.L04!.2.043 10013390.40.00

c SULA VI - OAS OB RIGAÇO ES DAS PARTES

Autorização que se façam necessários à execuç ão do Contrato

6.1 - CONTRATADA
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições

determinadas neste instrumentó, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades

previstas;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma peÍfeita execução, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução

do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Résponsabilizar-se pelos danoi causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência

social ou a terceiros decorrentes de sua culpa olr dolo na execução do contrato não excluindo

óu reduzindo essa responsabilidade a fiscalização or: o acompanhamento pela contratante;
. Responsabilizar-se pela obtenção de elvaiás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

2

. Executar fielmente o objeto contratado e o p razo esti
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. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante' sem

prévia e expressa anuência;
i Não realiza. associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorpoiação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'

6.2 . CONTRATANTE
. Efetuar o pôgamento nas condiçôes e preço pactuados;
.eroporcioàuià CONTRATADA iodas as óondições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigaçõesdecorrentesdopresenteContrato,consoanteestabeleceaLeinoE'666/93;
. Deiignar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato'

que d;verá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
.comunicaràCoNTRATADAtodaequa|querocorrênciarelacionadacomaexecuçãodos
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas'

7.1'opresentecontratopoderáserrescin(]idonostermosdoArl,TTeseguintesdaLeino
8.666/d3 e alteraçôes introduziclas pelas Leis no 8 883/94 e 9 648/98'
i.1.t. A rescisão iontratual ocorrida pelos motivos elencados no Art. 78, I a XII e XVII dê Lei

g.á6OtgZ e suas alterações posteriores poderá ser feita por ato unilateral da Administração' A

;escisão contratual ocórrida pelos motivos elencados nos incisos XUI a XVI só poderá ser

feita amigável ou judicialmente
7.2. A CóNTRATÀDA reconhece o direito da Administração em caso de rescisão contratual'

es;ecialmente os estabelecidos pelo Art. B0 da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores'

CLÁUS ULA VII - DA RESCIS Ão coNT TUAL

CLAUS ULA VIII - DAS PENALIDADES

SU -D TE E TU

USU LA -DOFoRo

11.1. Fazem parte integrante do presente contrato,
condições estabelecidas na Proposta, os anexos a

g.l.opresenteContratopoderáseralteradoconformeestabeleceoart.65daLeiFederalno
8.666/93, com alterações posteriores.
ó.i. Ã, u|turuçOes qu! se fizerem necessárias, durante a vi9ência do Contrato, poderão ser

ãietraOas meáiante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-Ratificação'

CLA

8.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará a CONTRATADA ao

Áuàurunto de multa de mora no valor de 1olo (um por cento), mais o,2o/o (zero vírgula dois

por cento) por dia atraso.
ã.2. r, -ro de inexecução total ou parcial do contrato, a CoNTRATADA será apenada na

rormá preuirta pelo Art. 87 da Lei no 8.666/93. O valor das multas corresponderá à

gr;;ã.ã" o. i;riação, ate o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato' em cada

caso.

10.1. Fica eleito o Foro de Areia Branca/sE para dirimir questões que porventura sur9lrem na

execução deste contrato, renurrciando as partes, desde já, a quaisquer outros, por mais

privilegiados que sejam ou possam vir a ser'

CLÁUSULA XI . DAS DISPOSICôES FINAIS

indep nte de transcrição, as
s contidas na Lei no.

8.666/7993;
el e

endenteme

&
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11.2. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas)

vias de igual ieor e formá, para um só fim legal, que as quais vão assinadas pelos

contratantes e duas testem u n has,

Areia Branca,/SE, 10 de janetro de 2020'

I
&,a^," Wr*a g,-6,

FUNDo MUNrcrpel oE asSrsrÊlcra socrAL DE ARErA BRANcA
Contrata nte

IRANI BATISTA SANTOS
Gestora do FlvlAS

)
MN

JO JOAQUIM D s

TD

l
Representante Lega

I
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AN EXO

PROJETO BÁSICO

2 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:
C""r,d"-"d" qr", 

" 
FrnOo lqL,nrcrpat de Assistência Social, por englobar sua secretaria e

depãrtamentos, possui a necessialade cle estar conectado à internet por meio de link

dedicado, devido aos slstentas !nFornriltrzados desenvolvi.los para plataÍorma web, além do

uso constante de sites dversos, necessáros paTa os processos administrativos que exigem

conexão.

1 - OBJETO:
Contratação de emPresa Pat,,
conectividade com a nterrret,
Assistência Socia l.

3.3. Carac
3.3.1. Os
config u raç
forn ecid os

prestar os serviços de dispon ibilização de link para

em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de

3 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:
Acesso à Internet Dedicado bidirecional
especificações mínimas abaixo:

e conteÚdo da informação trafegada no acesso;
3.1.6. Possuir taxa de perda de pacotes menoT ou igual que 2olo;

á,i.2. r-utanciu média máxima de 50ms do enclereço da CONTRATANTE até a central da

CONTRATADA);
3.1.8. Fornecimento de até 10 endereços (lPV4) por acesso;

á.i.ó. n CoNTRATADA deverá possuii Termo de Autorização para a prestação de Serviço de

êomunicação Multimídia (SC14) outorgado pela ANATEL e estações licenciadas;

3.1.10. Central de Atendimento 24h por dia, 365 dias por ano;
3.1.11.Início de atendimento máximo em caso de defeito de até 2 (duas) horas.

3.2. Suporte à rede local interna
3.2.1. iendo em vista, a maioria das setores possuírem diversos computadores interligados

em rede, estando a internet compartilhada entre estes, necessita-se além do link da internet,

;; rúr",tu de rede lógica interna, incluindo instalação, configuração e manutenção;

3.2.2. O suporte inclua a revisão áas conectividades, com troca de peças (cabos' conectores'

switch);
3.2.3. As peças a serem sullstituídas deverão ser orçadas à parte e adquiridas pela

contratante;
3.2.+. tnclui também a configuração dos equipamentos (computadores' impressoras'

ioúaoores, switchs, outros) esianao permanentemente conectada ao link de acesso à

internet, qua ndo for autorizado;
:.2.S. ó prazo máximo para início de atendimento do suporte também deverá ser em até 2

(duas) horas.
terísticas específicas
iàteado.es instalados deverão suportar o padrão IEEE 802.1p, e ainda, permitir a

ão dos parâmetros de qualidade (QoS) através do protocolo DiffServ, e deverão ser

com todos os acessó;ios e p.ogra'nas necessários à sua instalação, operação e

e simétrico na velocidade de 67 lvlbps, confoTme

3.1. Acesso
3.1.1. Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos);
3.1.2. Acesso simétrico com velãcidade 11Mbps (mesma velocidade nos dois sentidos);

3.1.3. Velocidade mínima de 99,7o/o da velocidade nominal;
3.1.4. Disponibilidade média mensal (SLA) de 99,2o/o;

ã.i.s. e cor.rrnATANTE não terá qujtquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes)

)

monitoraçâo;

w
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3.3.2'AContratadadeveráconfigUrarprotocolodegerenciamentosNMPparaaleitura,pelo
Érnoo u*i.ipui de Assistência óocial, das configurações e monitoramento do equipamento

(consumo de CPU, memória e tráfego das interfaces);

à.f .:. Oa roteadores instalados de-verão ter capacidade para suportar o tráfego com banda

.omôletamente ocuoada, sem exceder a 7oo/o de utilização de cPU e memória;
jlà.ã.'e i""iiã,"a] o"u"ia p.o."o"r às atualizações de ha rdwa relsoftwa re que se fizerem

necessárias para retornar ao limite estabelecidó de 7Oo/o quando qualquer das medidas

calculadasultrapassaremTOa/o,porduassemanassequidas,aferidasdesequndaasex-ta'no
Ê;;d";" ó7h às 18h, coÃ 'intervalos máximos de 5 (cinco) minutos e por software

ãrp"airi.o de gerência previamente homologados pelo contratante (e disponibilizado pela

.ããtrutuOul. ruáste caso o(s) iáteaOorles; dei,erá(ão) ser substituido(s) ou reconfig u rado(s),

aá, anrr para o contratante. A contiatada deverá promover a adequação do equipamento

em um prazo máximo de O2 (dois) dias úteis;
3.3.5. A versão do.t.t"ru opár--tãÀát dos roteaaores deverá seT a mais atual disponível no

país, quando da assinatura do contrato;
:.:.â. n atualização do sistema operacional do roteador deverá ser eretivôda sempre que

houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou correções do software'

inclusive de seguranç4, aos serviços ptustuOoi Tais atualizaÇões deverão 1"1 9I.9!!qq9t "'
um DTazo máximo de 10 (dezj dias, após solicitação ou autorização do FUNDO IvIUNICIPAL DE

ASSiSTÊNCIA SoCIAL, sem ônus para o co^ntratanle;

3,3.7. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊruCTA SOCTAT tCTá SCNhA dE ACESSO A tOdOS OS

roteadores instalados na secle cllspostos na sua unidadei com privilégios 
. 
d-e leitura,

exclusivamente (readonly) onde deve estar habilitado comando para obter as informaçóes

àas configurações dos equipamentos, inclusive rotas, parârnetros e a versão do sistema

operacional;
:i:.g. n contratada deverá configuTar os roteadores paTa proibirem o acesso vra

SSH/HTIPS/SN I'4 P através da Internet;
3.3.9. O acesso às configurações deverá ser realizada apenas por protocolos que

i.JtLnl"nt"rn criptografia 1eí.: n[tps e ssh v2). Deverá ser proibido o acesso via internet aos

dispositivos;
:.j.lO. n contratada deveTa encaminhar ao Fundo lvlunicipal de Assistência Social, em prazo

n-lã-iÃ" o" ió ldez) dias úteis ãpós a assinatura do contrato, documento informando todos

oip ro."oi."ntôr, rit", " 
login/senha dos portais de monitoramento dos links;

:.i.rl. a contratada deverá piover portal web disponível através de acesso pela Internet em

;;;t;;"tr;-possua gráfiáo mostrando a taxã de utilização dos links' atualizáveis em

períodos máximos de 5 minutos; ^ ^^-{.r^ ^^ mí
ã.:.i2. O prazo de ativação dos links, incluindo instalação e configuração' será de no mâximo

10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato;
3.3.13. A contratacla deverá disponibilizar uma falxa de até 10 endereços lP válidos e' a

critério do FUNDo NIUNICIPaT- óÉ nsStsrÊruCIA S.CIAL e a qualquer tempo' DNs Primário'

Secundário e Reverso, para tradução de domínios da INTERNET' cujos custos devem estar

inseridos na mensalrdaoe dos servt(os;
3.3.14. O Serviço DNS deverá suportar o protocolo DNSSEC;

ã.:.rS. O, endâreços IP disponibilizados pela contratada não deverão ser da mesma faixa

uiif iãu p"fot usuãrios de IPis dinâmicos (ex : velox, GVT' etc ) ou terem sido anteriormente

de faixa áe endereços IP utilizados para este fim;
3.3.16. Caso os endereços tps iornecidos pela contratada estejam relacionados em blacklists

como lps suspeitos de origeÃ ou ,ú.-ol algo similar (sites maliciosos), a mesma deverá

fornecer outra faixa "., 
Áo ;;"i;", 5 dia-s úteis, sem qualquer ônus para o FUNDo

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;

3.3.17. A contraLada deverá p'ove' mecanism
( Distributed Denia lofservice) aos endereços lP's

m bloquear ataques DDoS
paTa O FUNDO N4UNICIPAL

os que Perm ita

DE ASSISTENCIA SOCIAL;
dis onibilizados

()w
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3.3.18. A futura contratada deverá apresentar endereço de escritório em Sergipe para

atendimento local;
s.s.rg. o descumprimento dos prazos especificados nos itens acima implicará em desconto

de 5vo (cinco por cento) do valor da mensalidade, acrescidos de 1olo por dia de atraso a partir

ào segunao dia de atraso. O curnprimento dos respectivos descontos respeitarão em qualquer

caso o devido processo legal.

E I

o mentá ria :

PRO] ETO
ATIVIDADE

crnsstr^IcnçÃo
ECONOIYICA

FONTE DE RECURSO

18.27 08.122.ro41.2.043 3390.40.00 1001

penalidades previstasi
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. -Ãàiponr"úitirar-se 

por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução

Oo Contraio, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado' fornecer ao

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabiliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
.- Áesponsabillzar-se pelos danoÁ causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência

SocialoUaterceirosdecorrentesdesuaculpaoUdolonaexecuçãodocontratonãoexclUindo
ou reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

: 
- 

Re;ponsabiliza r-se pela obtenção de elvaiás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante' sem

prévia e expressa an uência;
I não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'
CONTRATANTE

5 - VIGÊNCIA CONTRATUAL:
Ã vigêrrcia contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do termo de contrato.

6. OBRIGAçõES DAS PARTES:
CONTRATADA
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou con-dições

determinadaS no futuro rnstruÍnánto Contratual, Sob pena de sua rescisão e aplicação das

7

PontosVelocidade
(14bps)ORGAO

35Secretaria Ívlunic. de Assistência Social
B4CRAS
11CREAS

11Conselho Tutelar dos
Criança e do Adolescente

Dlreitos da

FUNDO IVIUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL: 11MBPS

. Efetuar o pagamento nas condições e preço p actLrados

w

4 - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA:
Aa d"rp"r"r d"."rr".t"r d"ss" p-rocedin,e,,to CorTeTão por conta da Sequinte classificaÇão

CóDIGO UNID,
ORÇAMENTÁRIA
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' Proporcionar à CoNTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento dasobrlgações decorrentes do presente contrato, consoante estaberece a'r-ei no a.066/gi;
' Designar um representante para acompanhar e fiscarizar a execução do presente contrato,que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificaãas;
' comunicar à CoNTRATADA toda e quarquer ocorrêncra reracionada com a execução dos
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

W

IJ


