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CONTRATO Nº 32/2018 
PROCESSO Nº 23/2018 – EDITAL Nº 14/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LINK DE INTERNET/IP DEDICADO, 
COM NO MÍNIMO 50MB PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 
 

Das partes: 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-
08, neste ato representada por seu Presidente, Wilson Alves Damasceno, 
brasileiro, RG 7.534.488-9 e CPF 033.790.698-09, neste instrumento 
simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., CNPJ nº 
05.087.744/0001-09, localizada na Rua Nove de Julho, nº 1989, na Cidade de 
Marília, estado de São Paulo, aqui representada por Rafael Alves Machado, RG 
32.590.692 e CPF 363.516.498-46, neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATADA, 

 

assinam as partes o presente Contrato para prestação de serviço referente a link de 
Internet/IP dedicado, com no mínimo 50MB, consoante as disposições expressas no 
Processo nº 23/2018 – Edital nº 14/2018 – Pregão Presencial nº 14/2018, tudo em 
conformidade com as Leis Federais números 10.520/2002, 8.666/93 e LC 123/06, com 
suas modificações posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de conexão dedicada para acesso à internet.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
Velocidade do link dedicado (Full duplex): 50 Mbps 

 
2.1 - Quanto ao serviço, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:  

a) IPs Dedicados (IPV4) + roteador compatível com o serviço fornecido;  
b) Relatórios de desempenho online, via web, apresentando as principais métricas 

do serviço contratado;  
c) Garantia de Banda de 100% até o roteador;  
d) Circuito com acesso dedicado à Internet por fibra óptica através de rede própria;  
e) Velocidade simétrica (Download e Upload com a mesma velocidade);  
f) Sem limitação de portas e máquinas simultâneas;  
g) Sem limitação de volume de dados trafegados. Deverá ser fornecida uma faixa 

de no mínimo 06 endereços de IPs válidos (uma faixa com máscara /29 no total 
de 08 IPs);  

h) Deverá ser disponibilizado um servidor de DNS secundário (resolução direta e 
reversa) para os domínios já registrados no DNS primário da Contratante; 

i) Deverão ser disponibilizados todos os equipamentos necessários para 
implantação dos serviços de comunicação de dados, incluindo roteadores, 
equipamentos de conexão, cabos, conectores, software, fusão, crimpagem e 
demais itens que se fizerem necessários. 

j) A faixa de IPs deve ser livre de registro em listas de bloqueio, de acordo com as 
instruções contidas no site http://www.antispam.br/admin/listas-de-bloqueio/, 
incluindo os IPs reversos da faixa; 

k) Apto para VPN;  
l) Não utilizar autenticação em provedor;  

http://www.antispam.br/admin/listas-de-bloqueio/
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m) SLA (Service Level Agreement) - 4 horas;  
n) Possibilidade de liberação de acesso SNMP (Simple Network Management 

Protocol) para análise qualitativa do link contratado, e Backbone com 
redundância por meios ou caminhos distintos;  

o) Central de serviço Help Desk para abertura de chamados técnicos 24 horas por 
dia, 07 dias por semana, através de número gratuito (DDG);  

p) Equipe Técnica especializada sediada na região de Marília para instalação e 
manutenção dos serviços contratados;  

q) Consultor Comercial sediado na região de Marília, designado para a gestão do 
contrato e atendimento das necessidades de cunho comercial.  
 

2.2 - Quanto ao ponto, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:  
a) Que a empresa contratada disponha de infraestrutura para aumentar, caso 

necessário, largura de banda do ponto de acesso à Internet, em até 25%, de 
acordo com a Lei nº 8666/93; 

b) Fornecimento de serviços associados ao link, tais como: DNS Secundário, DNS 
Reverso e Delegação de Reverso;  

c) Que a empresa contratada disponibilize um centro de atendimento único para 
recebimento dos chamados de manutenção técnica, sem ônus adicional;  

d) Os serviços de manutenção técnica, acima referenciados, deverão ser prestados 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana;  

e) O prazo máximo para restabelecimento do circuito indisponível é de 04 (quatro) 
horas, contadas a partir da data e hora do chamado, ou data e hora do registro 
no sistema de gerenciamento de rede da contratada, prevalecendo o que ocorrer 
primeiro;  

f) A ocorrência de manutenção preventiva que venha a ocasionar quaisquer 
interrupções, deve obrigatoriamente, ser feita fora dos horários estipulados 
como críticos pela Câmara Municipal de Marília, com agendamento prévio, por 
escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis; 

g) Comprovação, através de relatórios e gráficos mensais, de desempenho 
(banda/disponibilidade), como garantia de largura de banda mínima contratada 
durante o período de vigência do contrato; devem ser enviados até o quinto dia 
do mês subsequente para o e-mail do gestor técnico, informado pela Câmara 
Municipal de Marília, designado responsável pelo contrato; 

h) Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade do serviço sempre que 
houver solicitação da Câmara Municipal, sem custos adicionais; 

i) Suporte e gerenciamento dos roteadores via SNMP, de forma que a Câmara 
Municipal possa efetuar a leitura dos dados das interfaces dos roteadores caso 
solicitar;  

j) Disponibilizar à Contratante monitoração “online” e acessível pela Web, incluindo 
informações sobre o desempenho, taxa de erros e utilização do link, sem custos 
adicionais.  

 
2.3 - Quanto à disponibilidade do link, deverão ser atendidos os seguintes 
requisitos:  

a) Latência Média Mensal (valor máximo): 220 milisegundos;  
b) Perda Média de Pacotes Mensal (valor máximo): 2%;  
c) Disponibilidade Média Mensal do Acesso a Rede Internet (valor mínimo): 99,2%; 
d) Gerência Pró-Ativa (tempo máximo): 30 minutos; 

 
2.4 - Quanto à instalação e contatos, deverão ser atendidos os seguintes 
requisitos:  

a) Local de instalação: Câmara Municipal de Marília, situada na Rua Bandeirantes, 
25, Bairro Centro, Marília – SP, CEP 17501-090 – Sala CPD; 
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b) A CONTRATADA poderá efetuar visita técnica para levantamento das 
necessidades relacionadas à instalação do serviço e para dirimir eventuais 
dúvidas;  

c) Todos os materiais para a instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos 
pela CONTRATADA, sem custo adicional, e deverão estar de acordo com as 
normas técnicas em vigor;  

d) A CONTRATADA deverá instalar e testar os equipamentos necessários para 
conexão à internet em fibra óptica ou cabo Ethernet, em porta do Switch ou 
Firewall da Câmara Municipal de Marília – CPD; 

e) A CONTRATADA terá 30 (trinta) dias corridos, a partir da assinatura do contrato 
para entrega do serviço ativado e em pleno funcionamento; 

f) Os horários críticos da Câmara Municipal de Marília são: de 2ª a 6ª feira, das 
8:00h às 18:00h, 2ª e 6ª feira a partir das 18:00h até 1:00h ou após o término 
das sessões camarárias; 

g) Os contatos técnicos da Câmara Municipal de Marília disponibilizarão números 
de celular para comunicação de assuntos técnicos. Os contatos financeiros e 
comerciais deverão ser feitos no horário de funcionamento da Câmara Municipal 
de Marília: 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 O presente contrato tem o valor global de R$ 9.384,00 (Nove Mil e Trezentos e Oitenta 

e Quatro Reais); 
 
3.1. Nos valores acima expostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas 

e custos, como por exemplo: transporte, diárias, equipamentos, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com 
o fornecimento do objeto do contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

    O pagamento será efetuado após o recebimento da nota fiscal/fatura na Gerência 
de Administração e Informática da Câmara Municipal de Marília, nos termos da 
Resolução nº 632/2014 – ANATEL. 
 

4.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de prazo para 
pagamento após a apresentação da nota fiscal devidamente corrigida. 

 
4.2. O pagamento será feito em cheque pela Câmara Municipal através da Gerência 

de Tesouraria da Câmara Municipal de Marília. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
5.1.  O presente  contrato terá validade de 12 meses, a partir de sua assinatura, 2 de 

outubro de 2018, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do inciso 
II do artigo 57 da Lei de licitações, bem como podendo sofrer, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93; 

 
5.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. O preço permanecerá irreajustável durante o prazo normal de vigência do 

Contrato (12 meses), podendo ser reajustado no caso de prorrogação, após o 
período de 12 (doze) meses de vigência, utilizando-se neste caso, índices do 
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IPCA/IBGE, considerando-se como data-base o mês correspondente à data de 
assinatura do Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
7.1. A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado ou prática de quaisquer 

atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estará 
sujeita às seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Marília pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES 
8.1. A Contratada é a única responsável, em quaisquer circunstâncias, por dano ou 

prejuízo que, eventualmente, possa causar a terceiros, em decorrência dos 
serviços prestados, sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Contratante, 
pelo ressarcimento ou indenizações devidas; 

 
8.2.  A Contratada é responsável integralmente para com a execução do objeto do 

presente Contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença 
da fiscalização da Contratante não diminui ou exclui essa responsabilidade; 

 
8.3.  Correrão, exclusivamente, por conta da Contratada, todos os impostos e taxas 

que forem devidos em decorrência da contratação dos serviços; as contribuições 
devidas à Seguridade Social e todos os encargos trabalhistas, taxas ou prêmios 
de seguros e de acidentes de trabalho; 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
9.1. Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus 
superiores. 
 

9.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, Pregão Presencial nº 17/2018, desde que haja conveniência 
para a Câmara Municipal de Marília; 

c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DOTAÇÕES 
10.1 O presente contrato é celebrado com base na dotação 3.3.90.39.97 – 0102-

010201-01-031-0102-2102 – Verba 35 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Sub-elemento 97 – Despesas de teleprocessamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
11.1.  Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas 

modificações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1.  Para dirimir dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de 
Marília, estado de São Paulo; 

 
12.2.  Assim por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato, perante 

duas testemunhas, para um único e só fim de direito. 

Marília/SP, 2 de outubro de 2018 
 

 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 

Wilson Alves Damasceno 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
CONTRATADA: 
 

 
 
 
 

Rafael Alves Machado 
Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. 

TESTEMUNHA: 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHA: 
 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
 
 
 

Karina Viana Borges 
RG 46.451.423-X 

 
 
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 


