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CAMARA MUNIIPAL DE IHA CUMPRIDA 
.. ESTANCIA BAUIARIA - 

2.1.3.1. Havendo contestacao da Fatura, suspender a cobranca da 
parcela impugnada e pagar a parte nao contestada. 

2.2. Sao direitos da CONTRA T ADA: 
2.2.1. Receber a remuneracao dos servicos prestados, pelo preco e 

condicoes constantes do presente termo de contrato; 
2.2.2. Propor a CONTRA T ANTE a melhor forma de prestacao dos 

servicos objeto do presente Contrato. 

2.3. Sao deveres da CONTRATANTE: 
2.3.1. Cumprir os prazos de pagamentos estipulado neste instrumento e na 

legislacao; 
2.3.2. Acompanhar a execucao dos servicos, objeto do contrato atraves de 

gestor nomeado para. este fim e indicado pela CONTRA T ANTE, 
assegurando-se do born desempenho e qualidade dos servicos 
prestados; '. 

2.3.3. Fiscalizar a execucao dos services prestados pela contratada, 
inclusive" quanto a continuidade da prestacao dos servicos, que, 
ressalvados os casos de forca maior, justificados e aceitos pela 
CONTRA T ANTE, nao devem ser interrompidos; 

2.3.4. Proporcionar todas as facilidades necessarias ao born andamento do 
servico desejado; . 

2.3.5. Prestar as informacoes e os esclarecimentos necessaries que venham 
ser ~ollcitados pela Contratada, durante a vigencia e execucao dos 
services; 

2.3.6. Permitir acesso dos empregados da CONTRA T ADA ou de 
TERCEIROS por ela indicado, as suas dependencias para execucao 
de servicos referentes ao objeto, quando necessario; 

2.4. Sao deveres da CONTRA TADA: . 
2.4.1. Disponibilizar os Servicos e equipamentos para uso pela 

CONTRA T ANTE e dentro dos parametres e rotinas estabelecidas e 
do prazo pactuado neste Contrato, implantando de forma adequada, 
a supervisao permanente dos mesmos, de modo a obter uma 
operacao corretae eficaz; . . 

2.4.2. Prestaros services 'de. forma meticulosa e constante, mantendo a 
qualidade dos mesmos dentro dos padroes estabelecidos. 

2.4.3. Atender.em ate 48 (quarenta e oito) horas as solicitacoes de reparos 
ou substituicao de equipamentos defeituosos; 
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2.4.4. Tomar todas as providencias necessarias para a fiel execucao deste 
Instrumento; 

2.4.5. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da 
CONTRA T ANTE, no acompanhamento da execucao do service, 
prestando todos os esclarecimentos que the forem solicitados e 
atendendo as reclamacoes formuladas; 

2.4.6. Colocara disposicao da CONTRATANTE, service de atendimento 
a clientes corporativos, indicando consultores e numero de telefone 
diferenciado; 

2.4.7. Providenciar junto aos orgaos competentes os registros e 
licenciamentos regulamentares e pertinentes aos servicos de que 
trata 0 presente contrato; 

2.4.8. Apresentar fatura consolidada de cobranca de servicos, contendo a 
quantidade total:doserVi~o.: ," 

2.4.9. Responder, ern relacao aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execucao dos servicos, tais como: salarios, seguros 
de acidente, taxas, impostos e contribuicoes, indenizacoes, vales 
refeicao, vales-transporte e outras que eventualmente venham a ser 
criadas e exigidas pelo Govemo; 

2.4.10. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer 
urn de seus empregados em service, cuja atuacao, permanencia ou 
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
insatisfatorios a execucao dos services; 

2.4.11. A empresa CONTRATADA podera ceder transferir e/ou de 
qualquer modo . negociar, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigacees decorrentes do Contrato com sociedades controladoras, 
controladas, coligadas e/ou quaisquer outras sociedades com que 
tenha ou venha a ter vinculo societario, inclusive em decorrencia de 
reorganizacao societaria, independentemente de previa ou posterior 
autorizacao, .mediante mera comunicacao, que nao importara em 
novacao, alteracao ou em infracao contratual. 

3.DO PRECO 
3.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servicos 
efetivamente utilizados, conforme os valores discriminados na Proposta de 
Precos relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa mensal de R$ 1.429,89 
(urn mil quatrocentos e vlnte e nove reais e oitenta e nove centavos), e para a 
vigencia de 12 (doze) meses, totalizando 0 montante de R$ 17.158,68 
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(dezessete mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), 
incluindo todos os tributos e encargos. 
4. DO OBJETO, ENTREGA E DOS EQUIPAMENTOS 
4.1 Os equipamentos de informatica objeto do presente, deverao ser entregues 
em ate 30 (trinta) (lias, sendo que todas as despesas com entrega, incluindo frete, 
impostos, taxas, pedagios etc., correrao por conta e risco exclusivo da 
CONTRATADA. 

4.1.2 A entrega dos computadores devera ser na Camara Municipal 
endereco: Av. Beira Mar n° 11.760, Bal Icarai, Ilha Comprida- SP, 
CEP 11925-000. 

4.1.3. Os equipamentos de informatica serao entregues conforme marca, 
tipo, qualidade, niedidas e dimensoes especificados e acompanhados 
das respectivas Netas . Fiscais e Termos de Garantia do respectivo 
fabricante 'do equipamento. 

4.2. DAS CONDI(X1ES DE ·RECEBIMENTO. 
4.2.1. 0 objeto sera recebido na data de sua entrega, pelo Responsavel 

indicado pela Camara. 
4.2.2. Havendo rejeicao dos. equipamentos de informatica, no todo ou em 

parte, a Contratada devera substitui-Ios no prazo de 48 (quarenta e 
oito horas) ou outro estabelecido fonnalmente pela Administracao, 

4.2.3. Os equipamentos de informatica serao entregues conforme marc a, 
tipo, qualidade, medidas e dimensoes especificadas no item 4.3.1 
desteinstrumento, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e 
Termos de Garantia do respectivo fabricante. 

. . 

4.3. DESCRI<;,AO DOS EQUIPAMENTOS 
4.3.1.A maroa' e demais informacoes de .cada urn dos equipamentos de 

informatica a ser' entregue pela 'CONTRATADA sao objeto da 
seguihte especificacao: .. 

. ,t 

Equipamento NQVO ~ rRIMElRA LOCA<;AO 
Marca: DELL' 
Modelo: Desktop OPTIPLEX 3060 
Processador: Intel Core 15 - 2.8 Ghz 
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Memoria: 8GB 
HD: 1 TB Leitores: I DVDRW 
Sistema 
Operacional: 

WINDOWS 10 PRO 64 BITS 

Monitor: 18 5' , I - 
Portas: 8 USB 11 HDMI 

Bateria: NI A I Outros Itens: - I WIFI NI A 
Teclado/Mouse Perifericos: 

Qtde de Aparelhos: II 
Valor unitario R$ 129,99 

4.4 DA UTILIZACAO: 
4.4.1.Serao obrigacoes da. Coritratante: 

4.4.1.1.Utilizar de maneira adequada 0 equipamento disponibilizado 
em carater de . locacao, sendo expressamente proibida sua 
comercializacao.. cessao, locacao.. sublocacao ou transferencia a 
terceiros; .. 
4.4.1.2.Nao efetuar e nao permitir que terceiros facam qualquer 
intervencao e/ou modificacao de quaisquer parametres de 
configuracao do Equipamento. 
4.4.1.3.Informar a: CONTRATADA, qualquer ocorrencia que possa 
comprometcr 0 servico de locacao; 
4.4.1.4.Prover e manter todas as condicoes necessarias para assegurar 
a integridade e funcionamento do Equipamento instalado em suas 
dependencias; .. 
4.4.1.5.Responsabilizar-se pela guarda e conservacao do 
Equipamento locado pela CONTRA T ADA, mantendo-se como fiel 
depositaria deste, obrigando-se, em caso de roubo, furto, perda, 
extravio.. dano ou . destruicao, ainda que parcial, a ressarcir a 
CONTRA TADA_ pelos valores de mercado atualizado dos mesmos; 
4.4.1.6.Permitir, des de que previamente agendado, 0 livre acesso de 
funcionarios da CONTRA T ADA e/ou seus subcontratados, 
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devidamente identificados, ao endereco que consta 0 Equipamento 
locado para a entrega e/ou retirada do mesmo; 
4.4.1. 7.Arcar com todas as despesas decorrentes de sua propria 
solicitacao de mudanca de endereco de instalacao do Equipamento, 
inclusive, pelo transporte do referido Equipamento, bern como, a 
instalacao does) Equipamento(s) locado(s) no novo endereco; 
4.4.1.8.Responsabilizar-se integralmente pela seguranca de seus 
dados e sistemas, preservando-se contra perda de dados, atraves da 
realizacao de back-up das informacoes geradas, na periodicidade que 
entender necessaria; 
4.4.1.9.Pelo nao pagamento, pela CONTRATANTE, dos valores 
devidos a CONTRA. T ADA na respectiva data, de vencimento, serao 
admitidas a cobrancamaxima de multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor devido e juros de ~ora de 1 % (urn por cento) ao mes, 
calculado de forma pro rata die, tudo incidente sobre 0 valor vencido 
e nao pago. 

4.5. Serao obrigacoes da contratada: 
4.5.1 Sem prejuizo das demais obrigacoes assumidas por forca deste 
instrumento de Contrato, a CONTRA T ADA se obriga a: 
4.5.2.Garantir que 0 Equipamento fomecido it CONTRA T ANTE, por 
objeto deste Contrato, possua softwares revestidos das licencas de uso 
necessarias para a utilizacao da CONTRA T ANTE; 
4.5.3.Pata garantir -- a: inviolabilidade dos computadores, os mesmos 
deverao possuir protecao atraves de chave ou selo de seguranca, 
impedindo 0 acesso ao interior do gabinete dos computadores. 
4.5.4.Para garantir a qualidade dos services prestados, os equipamentos 
devem possuir 0 certificado de conformidade abaixo descrito: 

- 0 equipamento deve - estar em conformidade com 0 padrao RoHS 
(Restriction of _ Hazardous Substances), isso e ser construido com 
materiais que nao agridem 0 meio ambiente. 

4.6. Prazo de Entrega: _ 
4.6.1. A entrega sera realizada em ate 60 dias, onde serao recebidos e 

conferidos, a -_ instalacao dos perifericos ficara a cargo da 
contratante. ' 
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S.DA VIGENCIA E REAJUSTE DE PRECOS 
5.1.0 presente contrato vigorara pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, conforme legislacao pertinente, a criterio exclusivo da 
CONTRA T ANTE, mediante assinatura de Termo Aditivo. 

5.2. 0 preco proposto nfio sera reajustado durante 0 periodo de 12 (doze) meses, 
findo 0 qual em havendo prorrogacao, podera ser alterado com base no Indice 
Geral de Precos do Mercado - IGPM fomecido pelo Govemo Federal. 

6.DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
6.1. A despesa correra por conta da unidade deDotacao Orcamentaria 3.3.90.39- 
outros servicos de terceiros pessoa Juridica. . . 

. '. \ .. 

7. DA EXECUcAo E FISCALIZACAO DO CONTRATO 
7.1. A execucao do servico sera 'acompanhada e fiscalizada por urn representante 
da CONTRATAN'fE especialmente designado. 

7.2. A CONTRA T ANTE podera exigir 0 afastamento de qualquer funcionario 
ou preposto da Contratada que venha causar embaraco a fiscalizacao ou que 
adote procedimentos incompativeis com 0 exercicio das funcoes que the forem 
atribuidas. . . . 

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Pela inexecucao total ou parcial. do objeto do presente Contrato, a 
CONTRA T ANTE podera garantida a previa defesa, aplicar a contratada as 
seguintes sancoes: 

8.1.1.Advertencia; .. 
8.1.2.Multa· de 1 % (um poi' cento) ao dia, aplicavel ate 0 quinto dia, 

calculado sobre 0 valor faturado no mes anterior, no caso de 
inexecucao parcial, comunicada oficialmente; 

8.1.3.multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor global deste Contrato a 
partir do 60 dia, 'no case de 'inexecucao parcial ou total dos servicos, 
o que ensejara a' rescisao deste Contrato, sem prejuizo das demais 

. t . . . . . 

penalidades previstas na Lein" 8~666/93; 
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8.1.4.Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento 
de contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) 
anos; 

8.1.5.declara~ao de· inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administracao . Publica enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que 0 contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos 
resultantes e apos decorrido 0 prazo da sancao aplicada com base 
no subitem anterior; a declaracao de inidoneidade e de competencia 
exclusiva da Camara Municipal de Ilha Comprida, facultada a 
defesa do interessado no respectivo, processo no prazo de 10 (dez) 
dias. da abertura de vista; podendo a reabilitacao ser requerida apos . .. , . . ... I, . . , 
2 (dois) anos de 'sua aplicacao. ..; 

8.2. As multas aplicadas a contratada deverao ser recolhidas no prazo maximo 
de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicacao, ou poderao ser 
descontadas pela CONTRA T ANTE dos valores das faturas. 

8.3. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administracao da CONTRA TANTE, a 
CONTRA T ADA ficara isenta das penalidades previstas nesta clausula. 

8.4. As sancoes de advertencia e de impedimento de licitar e contratar poderao 
ser aplicadas a CONTRATADAjuntamente com as de multa. 

9. DA RESCISAO· 
9.1. A inexecucao total -ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, com as 
consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

. '. ,. . 

9.2. Constituem motivos para rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras 
previstas na Lei li.O 8.666/93: 

9.2.1.0 nao·· cumprimento ou· cumprimento irregular de clausulas 
contratuais, do Termo de Referencia, especificacoes ou prazos; 

9.2.2.a lentidao no cumprimento das clausulas contratuais, levando a 
contratante, a presumir a impossibilidade da realizacao do servico, 
nos prazos estipulados; 
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9.2.3.0 atraso .injustificado no inicio do servico; 
9.2.4.a paralisacao do service, sem justa causa e previa comunicacao a 

contratante; 
9.2.S.a subcontratacao total ou parcial do objeto do Contrato, associacao da 

contratada com outrem, a cessao ou transferencia total ou parcial, 
bern como a fusao, cisao ouJncorporacao que afetem a boa 
execucao deste, sem previo conhecimento e autorizacao da 
CONTRATANTE; 

9.2.6.0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao assim como 
as de seus superiores; 

9.2.7.0 cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE 
e durante a vigencia do Contrato; 

9.2.S.a decretacao de falencia;', ' , 
9.2.9. a dissolucao da firma CONTRATADA; 
9.2.10.a alteracao .social.ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da 

contratada, que prejudique a execucao do Contrato; 
9.2.11.razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da contratante, 
e exaradas no processo administrativo a que se ref ere este Contrato; 

9.2.12.0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRA T ANTE decorrentes de, servico, ou parcela deste, ja 
executados e aceitos, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbacao "da ordem intema ou guerra, assegurado a 
CONTRATADA 0 direito de optar pela suspensao do cumprimento 
de suas obrigacoes ate.que seja normalizada a situacao; 

9.2.13.a ocorrencia de caso fortuito 011' de forca maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato. 

10. Da Rescisao 
10.1.A Camara podera rescindir unilateralmente 0 presente Contrato, 
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, caso se verifique 
qualquer das hipoteses arroladas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alteracoes posteriores ou nos casos abaixo descritos: 

10.1.1. no caso de dolo, culpa, simulacao ou fraude, na prestacao dos 
servicos desta aven9a; , 

10.1.2. pelo nao cumprimento de qualquer das clausulas constantes deste 
Contratoou da proposta apresentada pela CONTRA T ADA. 
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10. Do Regulamento 
10.1.0 presente contrato regular-se-a pelas suas clausulas, disposicoes da Lei 
Federal n° 8.666/93 e alteracoes posteriores, da proposta apresentada pela 
CONTRA T ADA e demais preceitos de direito publico aplicaveis a materia, 
aplicando-se-Ihe supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as 
disposicoes do direito privado. 

II.Das Obrigacoes 
11.1. As partes elegem 0 foro da Comarca de Iguape, Estado de Sao Paulo, para 
dirimir as duvidas suscitadas em decorrencia da execucao do presente contrato, 
nao resolvidas pelas vias administrativas proprias. 

. , I . I 
" , 

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam 0 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para urn so efeito, 
na presenca de 02 (duas) testemunhas. 

Ilha Comprida, 01 de Julho de 2019. 

Contratante: Camara Municipal de Ilha Comprida 
Fabiano da Silva Pereira 

TELEFONICA BRASIL Sf A 

~+' --~~~~~~ 
Alexandre Barret 
RG n" 13.885.0 

~ .. 
R' ardo Jose Figueira 
RG n° 19.520.511SSPfSP 
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TESTEMUNHAS: 

Sidney Braz de Oliveira .. 
RG 22.208.618-X SSP/SP 

Tiago Rodrigues Soares 
RG 33.708.239-X SSP/SP 

" .. 
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• VIVO 

Pro posta Tecnica & Cornercial 

VSTI 
Publica e privada 
- Vivo Soluciona TI 

TelefOnica I Vivo 

Camara Municipal IIha Comprida 

1. INTRODUy\O 

A TELEFONICA I VIVO sente-se honrada pela oportunidade de elaborar e apresentar a Ciimara 
Municipal de IIha Comprida a proposta de prestacso de Services de Tecnologia da Informa~ao VIVO 
SOdJCIONA TI e par Presta~i!io de Servlcos de Seguranca, denominado neste documento como WiFi 
Security. 

o objetivo deste documehto e descrever a sQlu~ao para atender aos requerimentos da 
Municipal de IIha Comprida, bern como 0 escopo de fornecimento e a abrangencla do service. 

A TELEFONICA I VIVO, at raves de suas competenclas, tecnologias e capital lntelectual, entende 
que a solu~ao ora ofertada nesta pro posta e capaz de trazer valor agregado aos servlcos da 
Municipal de IIha comprtda, ,airaves da sua an-;pla cobertura de rede, portf6'lio diferenciado e 
padronlzacao dos processes de operacao da infra~ estrutura baseada nas "best practices" de 
mercado. 

2- BENEFfclOS AO CLiENTE 

Vivo Soluclona TI : 

Soluc;ao Com pi eta de microinformatica com facilidade de contratacao e gerenciamento 

Propriedade da Telefonica Brasil SA 

Toda e qualquer reproducao, dlstrlbulcao, comunlcacao publica e expressamente proibida sem a previa autorizacao da TelefOnica Brasil S.A. 



• VIVO 

A locacao do equipamento aumenta a agilidade e performance da empresa, reduz a burocracla 
de aquisi«;ao e facilita 0 gerenclamento dos equiparnentos: 

Solw;ao integrada, centrallzando 0 relacionamento do cllente com unlco provedor; 
Controle de custos 

Custos flxos sem dispendlos indiretos gerados por equipamentos proprlos, como: tempo do 
usuarlo parado aguardando manutencao, compra de pecas de reposkao, contratacao de 
empresa de suporte tecnlco, formatat;ao do disco rfgido pre-descarte e venda dos ativos apos a 
utilizat;ao. 

Central de Atendimento Dedicada 
Possui uma central exclusiva para tirar duvidas e abertura de chamados a qualquer hora, todos os dias 
da semana. 

Manutencso ilimitada 

Suporte tecnlco com manutencao especiallzada ilimitada para. hardware ou software (pre 
instalado) 11 disposlcao, sem custos aditlonais de mao de obra ou reposlcao de pecas, 
minimizando 0 tempo ocioso do funcionario e garantindo a alta produtividade; 

Liberat;ao capital de giro 
Pagamento em parcelas fixas mensa is em contratos de 24 e 36 meses, sem a necessidade de 
investimento inicial, permitindo 11 empresa concentrar seu capital de giro em atividades ligadas 
diretamente ao negocio. 

Protet;ao Total 
Pacote de servlcos completo durante 0 periodo contratual com segura e antivirus para todos os 
equipamentos do portfolio. 

Office 365 

Aumente a produtividade, a seguranca e a mobllidade de sua empresa com todos os aplicativos 
do pacote office na nuvem; armazenamento virtual ilimitado e atualtzacoes continuas. 

lnovacao tecnologlca 
Opt;ao de troea dos equipamentos a cada renovacso contratual, com a retirada dos 
equipamentos obsoletos para descarte ecologlco e destlnacao sem custos adicionais. 

Descarte dos Equipamentos 

3.0 COMPONENTES DA OFERtA 

3.1- Vivo Sollclona TI : 

A oferta padrao do Soluclona TI e composta pela tocacao de Equipamentos, Manutent;ao, 
Antivirus e Seguro. 

Ainda pode fazer parte da solucso e contratado como opcional 0 MS Office ou Office 365. 

o Vivo Soluciona TI oferece equipamentos com tecnologia de ultima gerat;ao aliada a mais alta 
confiabilidade e disponibilidade de servicos existentes no mercado. Por meio de parcerias com 
os maiores e melhores fornecedores mundiais de mtcroinformattca, proporcionamos maior 
comodidade, praticidade e seguranca para nossos dientes, alem de contarmos com uma e 

e renovot.o::1 
'" 

11 
~1!~rr.IVO 

3.2 MANUTENI;Ao 

Vivo Solutiona TI: 

Para a manutencao do equlparnento, sera disponibilizada uma central de atendimento, durante 
24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados, por meio dos quais a TELEFONICA I 
VIVO prestara asslstencla remota ou, se necessarlo for, abrlra uma solicitat;ao para 0 tecnlco 
de campo que atendera pessoalmente de segunda-felra 11 sexta-feira em horario comercial 
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entre as 8:00 as 18:00 em ate 3 dias utels para 0 Estado de SP; em ate 4 dias utels para Capltais 
dos demais Estados e em ate 5 dias utels para outras locaiidades. 
o service de rnanutencao engloba 0 equipamento, e suporte a software, contemplando as 
seguintes atividades: 

Software 
a) Diagnostlco e recuperacao de sistema operacional (Windows, Android) padrao, 
b) Dlagnostico e conflguracao do software MS Office e Office 365, apenas quando 

opcionalmente contratado, conforme definido na Solicitac;ao; c) Deteccao e auxflio na 
rernocao de virus; 

11- Hardware 

a) Diagnostico, manutencso corretiva e troca de pecas para defeitos de monitor e hardware 
(HO, memoria, processador, placa de rede, modem e demais componentes de fabrica) durante 
todo 0 periodo contratual; 

b) 0 dlagnostlco tecnico para definil;1io da forma de manutencao torretiva (troca de partes 
ou equipamento completo) e de responsabilidade da TELEFONICA I VIVO.' No caso da 
ldentlficacao da necessidade da troca do equipamento completo, esta podera ser feita por 
modele e/ou marca equivalente ou superior: 

c) Caso seja identificado pela visita tecnica qualquer problema no hardware causado por uso 
indevido do cliente, esta devera ressarcir a TELEFONICA I VIVO conforme fluxo de mau uso; 

d) Para teclado e mouse durante os primeiros 12 (doze) meses a substituic;ao/reposic;ao em 
caso de vicio sera feita por pec;as do mesmo fornecedor. Apos este periodo, a troca podera ser 
por modele e/ou marca equivalente; 

e) Para micro SO e SO nao esta contemplada a substituic;i!O/reposic;ao em caso de vicio. Caso 
necessarto, 0 cliente sera responsavel pela 'aquisic;ao/r"eposlc;ao' junta mente aos canals 
autorizados dos fabricantes de equipamentos; 

f) Para bateria, durante 0 perlcdo de contrato, a substituic;1io/reposic;ao em caso de vicio sera 
feita por pec;as do mesmo fornecedor; 

g) Nao e possivel reaiizar upgrade durante 0 periodo de contrato, ou seja, Incluir memoria, 
placas ou qualquer outre componente fisico adicional apos a entrega dos equlpamentos. 

Nao estao cobertos para service de rnanutencao: 
a) Equipamento cujo selo lacre tenha sido vlolado: 

b) Softwares e perlfertcos que tenham sido adquiridos no mercado e incorporados no 
equipamento; 

c) Oefeitos em hardware ocasionados por uso indevido do cliente; 
d) Rede corporativa (LAN) de propriedade do cliente; 
e) Oefeitos ocasionados por falha nas lnstalacoes eletrlcas do cliente ou da regiao de instalac;ao. 

A abertura de cham ados e reallzada atraves da Central de Relacionamento, por meio do numero 
0800 508 0015 [codlgo 1535 para cllentes sem-terrnlnel Vivo) para pequenas e medias 
empresas, por meio do numero 0800151551 c6digo 1622, para grandes empresas e governo. 

3.3 ANTIVIRUS 

Sera disponibiiizado um software para remoc;lio de virus de software, malwares"spywares e 
outros agentes maliciosos para que 0 cllente realize a atlvac;ao nos equipamentos 
contratados, por meio do portal do proved or do Antivirus, conforme orientac;lio do KIT de 
lnstalacao. (A ativac;ao e utiliza~ao e de responsabilidade do cliente) 
A atuailzacso de versao do software sera realizadaautomaticamente pelo provedor do Antivirus 
de acordo com as versoes disponiveis. 
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3.4.2 SEGURO 

o equipamento dlspontbllfzado conta com seguro de riscos diversos, abaixo as coberturas 
relacionadas: 
- Riscos cobertos: 
a) Danos causados por lncendlo, queda de raio, explosao, vendaval, furacao, ciclone e danos 

eletrlcos. 
b) Roubo e/ou furto qualificado. 
- Riseos nao cobertos: 
a) Danos eausados por guerra, revolucao, rebellao, ehuva; enehentes e alagamentos 
b) Lueros eessantes. 

c) Furto qualifieado, roubo, extorsao, aproprtacao indeblta, estelionato, praticados contra 0 cliente 
por seus funclonarlos ou prepostos, arrendatarlos ou cesslonarios, quer agindo por conta 
propria ou mancomunados com tereeiros. 

d) Transporte dos equlpamentcs, n05 casos de mudanca de endereco por solicita~ao do cliente. 

e) Perda ou desaparecimento inexplicavel do equipamento. 
f) Danos no equipamento por mau usc e/ou uso indevido ou desaparecimento causados por 

negllgencla do cliente. 
g) Operacoes de reparos, ajustamentos, montagem, services em geral de manutencao, salvo se 

ocorrer incendlo ou explosao e nesse caso respondera scimente pela perda ou dana causa do por 
tal incendio ou explosao, 

h) Desgaste natural causado pelo uso, deterloracao gradativa, vicio proprio, defeito latente, 
desarranjo medlnico, corrosao, tncrustacao, ferrugem e umldade. 

No caso de qualquer ocorrencia 0 cliente devera entrar em contato com a TELEFONICA I VIVO 
at raves da central de relacionamento e segulr as regras vigentes no contrato. 

3.4.3 SOFTWARE (SERVI(;OS OPICIONAIS MS OFFICE E MS OnlCE 365) 

MSOFFICE 
o Office e um pacote com diversos apllcativos para usa corporatlvo: 
Word: processador de texto que possui diversos recursos e ferramentas que otimizam 0 tempo de 
confeccao e formatacao de texto; 
Excel: e uma planilha de calculo fundamental para diversas empresas na elaboracao de 
projecoes, probabilidade de vartacoes numertcas, e um dos program as mais comuns nos 
escritorlos. 
Power Point: e um apresentador graflco que possibilita a cria~ao de apresentacoes de mane ira 
rapida e eficiente. 
Outlook: eo programa responsavel pelo envio de e-mails, gerenciamento de contatos, gerenciador 
de tarefas entre outras funcionalidades. 

A Atualiza~ao de versao do: software sera realiiada conforrne deterrnmacao da MICROSOFT, 
lnformacoes relativas aos dlreitos e termos de llcenciamento: https://www.microsoft.com/pt 
br/licenciamento/llcensing-options/spla-program.aspx. A versao do Office depende da 
modalidade contratada e a licenc;a vai instalada no equipamento. 

OFFICE 365 
o Office 365 e uma suite de aplicativos para escrttorlo online por assinatura que combina os 
aplicativos do Pacote Office na nuvem (Word, Excel, PowerPoint, one Note e Publisher), com 
servic;os de comunlcacao e cclaboracao da Microsoft. para ajudar as empresas a serem 
produtivas por meio da internet atraves de multiplas plataformas e dispositivos: 

Microsoft Exchange Online: servlco de e-mail executivo, inclUlndo calsndarlo, contatos e tarefas; 

Microsoft Share Point Online: ferramenta para criac;iio e gerenciamento de sites voltados para a 
equipe interna para disseminar lnforrnacdes: 

Microsoft Skype for Business, ferramenta para reunifies online com mensagens, audio, video e 
compartilhamento de tela; 
One Drive for Business: Biblioteca para armazenar, sincrohizar e compartilhar arquivos de trabalho. 

o Cliente tera acesso ao Office 365 por meio de uma conta at raves de um usuarlo e senha a ser 
oportunamente enviada. 0 service e de titularidade da MICROSOFT que e encarregada e responsavel 
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frente ao CONTRATANTE por prestar 0 service. A MICROS'OFT pode inciuir/alterar condi~oes e termos 
adicionais de uso do service na pagtna web: 

(http://www.microsoft.com/online/mosa/MOSA2013Agr(LatAm)BRA(PTB)(Mar2013)(HTML).htm). 

A versao do Office 365 depende da modalidade contratada. 

4. CONDU;OES COMERCIAIS 

o escopo com a descrlcao dos equipamentos locados ; 

Ml.L 

Modelo OPTIPLEX 3060 
Formato SFf 

Processador Intel Core i5,8th 2.8 GHZ 
Mem6ria 8GB 

HD 1 TB 
Tela 18S' 
Portas 8 USB/HDMI 

DrlveOtico DVORW 
Sistema Operational Windows 10 Pro 
Versao Instalada 64 bits 
Mouse e Teclado Padrao 

Cor Preto 

4.1.INSTALA~O 

Apos 0 recebimento dos equipamentos, 0 ciiente devera seguir as lnstrucoes detalhadas de auto 
lnstalacao contidas no manual entregue juntamente ao equipamento, podendo tirar eventuais 
duvidas com a Central de Relacionamento. 
A ativa~ao comercial/faturamento se dara com a entrega do(s) equipamento(s), com 0 respectivo 
recebimento da Nota Fiscal de Remessa de loca~ao coma as, configura~oes e quantidades entregues 
e assinatura do canhoto. 

4.2.PRAZO DE ENTREGA 

o prazo de entrega e de ate 30 dlas para estado de Sao Paulo e de 45 dias para fora do Estado de 
Sao Paulo, contados a partir da assinatura do contrato e instala~~ do acesso, caso houver. 

Para pedidos customizados, 0 prazo de entrega e de 9C) dlas, de acordo com a disponibilidade do 
fabricante. 

Toda e qualquer reproducao, dlstrtbulcso, comuntcacao publica e expressamente proibida sem a previa autorlzacao da Telefonica Brasil S.A. 
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4.3.PRE(:O 

Os precos sao validos somente para.a contratacao global e simultanea de todos os itens ofertados nesta 
Proposta. 
Os valores aqui apresentados nao sao validos para futuras contratscoes, as quais serao objeto de 
pro posta espedfica 11 epoca da sollcltacao. 
o faturamento e pagamento.deverao ser efetuados.no Brasil; 
Quaisquer alteracoes de escopo (inclusao e Iou exclusao de itens) devera ser objeto de renegocia~ao 
comercial entre as partes; 
Todos os valores constantes nesta Proposta estao expressos em Reais (R$); 

Equlpamento NOVO - PRIMEIRA LOCA(:Ao 

Marca: DELL 

Modelo: Desktop OPTIPLEX 3060 

Processador: Intel Core 15 - 2.S Ghz 

Memoria: SGB 

HD: 1 TB I Leitores: I DVDRW 
Sistema Operational: WINDOWS 10 PRO 64 BITS 

Monitor: is.s: I - I - . 
Portas: S USB I 1 HDMI 

Bateria: N/A I Outros Itens: - . I WIFIN/A 

Perlfericos: Teclado/Mouse 

Qtde de Aparelhos: 11 

Valor unttario R$129,99 

Pacote Office: ~ 

Quantidade Office: 0 

Valor Unltario Office: 0,00 

Valor Total: ; 'R$ '1429,89 " ,:" 
-, ,. 

Valor Global 1t$17:158,&8 (1i mesas»)" .;- ': ." . . ... '", '., ", ~ .. , .. , ."" 

o preco inclui todos os impostos e taxas incidentes sobre 0 service prestado na data de 
apresentacso desta proposta. Caso, apos esta data, haJa' a varia~ao de allquotas ou a cria~ao de 
novas impostos ou taxas incidentes sobre a presta~ao de services ou fomecimento de 
equipamentos e softwares objeto desta pro posta, os mesmos serao aplicados aos precos em vigor 
na epoca: 

Os precos apresentados nesta Proposta incluem todas as despesas necessarlas para a realiza~ao 
dos servicos por parte dos tecnlcos da TELEFONicA ,"VIVO e seus parceiros e subcontratados; 

4.4. IMPOSTOS 

Os valores com impostos contemplam, conforme legisla~6es aplicaveis: Aluguel 
de equipamentos: PIS e COFINS 

4.5. INDICE DE REAJUSTE 

Os precos descritos no item descricao dos servicos contratados serao corrigidos anualmente de 
acordo com a variac;ao do IPCA-IBGE, apurada nos 12 (doze) meses anteriores 11 data do reajuste. 
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4.6. PRAZO CONTRATUAL 

as prec;;os sao validos para 0 perfodo contratual de <36 meses> 

5.0 CONsIDERA~OEs FINAlS 

A TELEFONICA I VIVO agradece e coloca-se a disposicao da Camara Municipal de IIha Comprida 
para esclarecer quaisquer duvldas referentes a" esta Proposta e, desde jil, se compromete em 
fornecer os melhores produtos/servicos e atendimento de alta qualidade em todas as eta pas 
do processo de forma a atingir os objetlvos desta sollcttacso. 

Para garantir 0 sucesso da implementac;;ao da soluc;;ao ofertada nesta Proposta, a TELEFONICA I 
VIVO ressalta que e imprescindfvel que os pre-requisltos e premissas do Projeto, constantes 
desta Proposta, sejam atendidos. Quaisquer servic;;os, atividades ou produtos nao prevlstos 
nesta Pro posta, ou seja, modiflcacoes de escopo, mas que venham a se mostrar indispensilveis, 
necessarias ou convenientes no decorrer dos trabalhos, 'deverao ser objeto de renegociac;;1io 
entre a TELEFONICA I VIVO, e a Camara Municipal IIha Comprida devendo ser revisto 0 

planejamento das demais atividades e dimensionados os recursos adicionais e acordados junto 
ao responsavel solicitante. 

De modo que a TELEFONICA I VIVO se reserva 0 direito de alterar sua Pro posta Tecnica e 
Comercial, caso posteriormente sejarn constatadas relevantes inforrnacdes e/ou baselines 
diferentes dos fornecidos inicialmente pelo Cliente. 
Todos os valores constantes nesta Pro posta estao expressos em Reais (R$). Desde jil Camara 
Municipal IIha Comprida aceita e concorda que a TELEFONICA I VIVO podera dar publicidade 
do presente Projeto, a qualquer tempo, em midia impressa e eletronlca, no territ6rio brasileiro 
ou fora dele, exclusivamente para divulgaC;;ao de case, sem que se caracterize uso indevido de 
marca, nome comercial, imagem e/ou de quaisquer direitos do Cliente. Demais condlcoes 
deverao ser regidas nos termos de Contrato espedflco a ser flrmado entre as partes. 
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BUSINESS SOlUTIONS 

6.1. CONFIDENCIALIDADE 

A TELEF6NICA I VIVO esta ciente que as informacoes contidas neste documento sao 
confidenciais e nao deverao ser dlvulgadas fora do-ambito desta sem uma previa autorizacilo da 
Municipal de IIha Comprida ao mesmo tempo em que solicitamos a Municipal de IIha Comprida. 

6.2. VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta tem uma vigencia de 10 (dez) dias a partir da data da emlssao deste documento, salvo 
alteracoes macro ou microecon6micas significativas na economia do pais. 

Apos este periodo, sera obrlgatcria a revalldacao dos custos e a TELEFONICA I VIVO nao se compromete em 
manter os valores inicialmente apresentados. 

Para efetiva~ao das condlcoes comerciais e contratacao do service constante na presente 
proposta, sera necessaria a devida assinatura do formularlo de Sollcitacao de Servico, que e 
parte integrante do contrato registrado em cartorto, e 0 envio do mesmo 11 TELEFONICA I VIVO. 

Santos, 22 de abril de 2018 

cr~/c ('(:r~ 

Guilherme Cardoso Mesquita 
Gerente de Neg6cios I PA#DC03 
Dlvisao Comercial Governo SP I Telef6nica Brasil 
Av. Washmgton Luiz. 223 J 6° andar . 
11050-701 I Santos - SP 
Tul + 55 1:' 3229-6566 I cor- 55 1399612-5348 
guilherme.mesquita@telefonica.com 
www.telefonica.com.br I www.vivo.com.br 


