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CONTRATO Nº. 002/2020 
 

 

 

 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, 

SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET - 

PROCESSO Nº. 000271/2019. 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, pessoa jurídica de direito público 

interno, estabelecida na Av. Evandi Américo Comarela, nº 385, 4º andar, Bairro Esplanada, Venda 

Nova do Imigrante - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 36.028.942/0001-25, neste ato representada 

pelo, seu Presidente, Vereador FRANCISCO CARLOS FOLETTO, brasileiro, casado, 

Farmacêutico Bioquímico, portador do CPF 805.192.377-49 e RG/CI 529020-ES, residente e 

domiciliado na Rua do Girassol, nº 70, Bairro Providência, Venda Nova do Imigrante –ES, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado S F INFOREDE LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.774.734/0001-70, com sede na Avenida 

Lorenzo Zandonadi, nº 161 – loja 01, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000 

neste ato representado por SILVANA LAIGNIER MAGALHÃES, na qualidade de sócia 

proprietária, portadora do CPF 846.721.616-68, residente na Avenida Lorenzo Zandonadi, 161, Vila 

Betânia, município de Venda Nova do Imigrante-ES, CEP. 29375-000, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, sob o 

regime instituído pela Lei n° 8.666/93, com todas as suas alterações posteriores e demais 

legislações específicas e pertinentes à matéria e estabelecidas pela e demais normas que regem 

a espécie, bem como as cláusulas abaixo discriminadas:  

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA:  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 

compõe o Procedimento nº 0271/2019, inclusive a proposta apresentada pelo CONTRATADO. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA:  

 

O Presente contrato tem por objeto conforme características descritas no Termo de Referência – 

Processo nº 000271/2019, a contratação de prestador de serviços de telecomunicação para 

implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, tendo 

um valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA:  

 

O serviço deverá ser executado de acordo com as condições contidas no Termo de Referência, e 

a proposta apresentada pelo CONTRATADO, que originou o presente Contrato, e que esta declara 

conhecer. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA:  

 

O CONTRATADO compromete-se a comparecer a sede do legislativo no máximo 1 (uma) hora 

após o chamado da direção da Câmara, para dar resolução a qualquer problema emergencial, na 

seara de sua atuação, que tenha ocorrido. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA:  

 

5.1.  A fiscalização será de competência e responsabilidade exclusiva do servidor Paulo Henrique 

de Melo Porto, a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do contrato, as 

especificações e demais requisitos, bem como, autorizar o(s) pagamento(s), solucionar problemas 

executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 

atendimento dos serviços contratados. 

 

5.2.  A fiscalização se efetivará no local determinado na Cláusula Quarta, do presente contrato. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA:  
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É obrigação da CONTRATANTE empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento do 

presente em dia. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA:  

 

É obrigação do CONTRATADO: 

a) Contatar com a Câmara Municipal, logo após a assinatura do Contrato, visando acertar detalhes 

da prestação dos serviços; 

b) Cumprir o prazo da execução dos serviços, estabelecido na cláusula quarta deste instrumento; 

c) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto deste instrumento, 

compreendendo transporte (fretes), encargos sociais, tributos e outras incidências, que porventura 

ocorram; 

d) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar à Administração, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do presente contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA:  

 

A despesa correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 001001.010300012.001- 

Manutenção das Atividades do Legislativo. 

Elemento de Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

9. CLÁUSULA NONA:  

 

9.1.  Pelos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor 

mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), fixo e irreajustável, perfazendo um total de R$ 7.200,00 

(sete mil e duzentos reais). 

 

9.2. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 05 (cinco) dias úteis através de depósito 

em conta corrente da Contratada, após apresentação da Nota Fiscal e ainda, após atestado pelo 

setor competente. 

 

9.3.  O pagamento dos serviços prestados será realizado mediante apresentação pelo Contratado 

das certidões de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS e Prefeitura Municipal. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA:  

 

10.1. Este contrato vigorará de 02 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, estando em 

conformidade com o Art. 57, da Lei 8.666/93.  

 

10.2. O presente Contrato poderá ser aditivado ou suprido em até 25%, observado o disposto no 

Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

10.3. Como trata-se de serviços a serem executados de forma contínua, haja vista que o link é 

responsável por sustentar toda utilização da internet dentro do órgão e todos os serviços 

disponíveis ao público externo, bem como divulgação dos serviços desta Casa de Leis. 

Considerando ainda, que no corpo de servidores deste Poder Legislativo não se apresenta servidor 

capacitado a executar tais serviços, o presente contrato poderá ter a sua duração prorrogada por 

iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para 

a administração, limitada a sessenta meses, conforme dispõe o artigo 57, II da Lei 8.666/93. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  

 

O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Por ato unilateral, escrito, da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização de aviso prévio, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardada o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

§ 1º - O Descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de 

aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita o CONTRATADO à multa 

rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (no caso de desistência de prestação) 

ou do saldo do contrato existente (no caso de desistência da prestação total do serviço), na data 

da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações 

anteriores. 
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§ 3º - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantida à 

ampla defesa. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  

 

12.1. As sanções contratuais serão as advertências, multa, suspensão temporária de 

participação em licitação, impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, com fulcro no 

Capítulo IV, Seções I e II, da Lei nº. 8.666/93 de 21/03/93 e suas alterações. 

 

12.2.  Será de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do presente, para cada dia de atraso na 

execução dos serviços, a ser constatada a inércia mediante relatório apresentado pelo fiscal do 

contrato narrando a ocorrência. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  

 

O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, 

suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. Os casos omissos serão resolvidos 

à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 

gerais do Direito. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  

 

As despesas, decorrentes dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto, ficarão a cargo do CONTRATADO. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas 

dúvidas e questões oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em duas (2) vias de igual forma e teor, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

Venda Nova do Imigrante/ES, 02 de janeiro de 2020. 
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CONTRATANTE     

 

_______________________           

FRANCISCO CARLOS FOLETTO                                    

Presidente da Câmara Municipal   

 

CONTRATADO 

 

___________________________ 

S F INFOREDE LTDA ME 

CNPJ 13.774.734/0001-70 

 

Testemunhas: 

  

1: _________________________  

CPF: 

 

2: _________________________ 

CPF: 

 

Visto Advogado: 

________________________________ 

Dra. Larissa Freitas Ladeia Caliman 

Procurador Geral - CMVNI 


