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CONTRATO Nº 17/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2019

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  QUE
ENTRE  SI  FAZEM  A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA ELONLINE
SERVIÇOS  DE  INTERNET  EIRELI, NA  FORMA
ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, com sede na Avenida
Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins – ES, inscrita no
CNPJ nº 27.477.447/0001-02, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Diogo
Endlich,  brasileiro,  casado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  1762086,
expedida  pela  SPTC-ES,  inscrita  no  CPF  nº  086.812.807-40,  residente  e
domiciliado na Rua Iracema Lyra de Aguiar, nº 77, sede, Município de Domingos
Martins  –  ES, doravante  denominado  CONTRATANTE  e,  do  outro  lado  a
EMPRESA ELONLINE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, pessoa jurídica
de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº  08.030.429/0001-33,  com  sede  à  Av.
Koehler,  nº  238, Centro,  CEP 29.260-000,  Domingos  Martins-ES,  representada
neste  ato  por  sua  Gerente  Administrativa  Srª,Leidinéia  da  Silva  Alvarenga
Medeiros,  inscrito  no  CPF  nº  100.461.507-81,  brasileiro,  casada,  residente  e
domiciliado  na  Sede  do  Município  de  Domingos  Martins  –  ES, denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, mediante Ato nº 30/2019 e
ajustam o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de internet com disponibilidade de 24 (vinte
e quatro) horas por dia, durante os 7 (sete) dias da semana, durante o período de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS  ESPECIFICAÇÕES:

2.1 A comunicação deverá ser duplex,  com a velocidade mínima de 50 Mega Full,  atendendo os
setores da Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Avenida Senador Jefferson de Aguiar,
nº 27, Centro Domingos Martins, ES – CEP: 29260-000.

ITEM DESCRIÇÃO QTD.MEGAS UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

01 INTERNET
MEGA FULL

50 MEGAS MÊS 12 R$ 598,00 R$ 7.176,00
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2.2 Os serviços deverão ser disponibilizados com fornecimento e manutenção de circuitos locais, bem
como dos equipamentos de acesso e transmissão de dados, de propriedade da contratada.

2.3  A  contratada  devera  monitorar  permanentemente  o  estado  dos  circuitos  em  caso  de  falhas,
degradação e de performance ou evento que leve a indisponibilidade de rede e iniciando o processo de
recuperação, a contratada responsável pelo gerenciamento de circuito, devendo esta disponibilizando
relatórios de trafego quando solicitado.

2.4  Os relatórios deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

2.4.1  Relatório de disponibilidade/Tráfego;

2.4.2  Identidade do ponto de acesso;

2.4.3  Velocidade do ponto de acesso;

2.4.4  Mês de referência;

2.4.5  Taxa média de ocupação do link;

2.4.6  A contratada deverá proporcionar o mínimo de 1(um) endereço IP FIXO de internet.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO:

3.1  O prazo do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de janeiro de 2020 po-
dendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 O pagamento será  efetuado mensalmente,  até o 5º  dia do mês  subsequente  ao  vencido, após
aprovação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome da Câmara
Municipal de Domingos Martins, com o fornecimento do objeto discriminado, anexando os originais
do controle dos serviços.

4.2  Ocorrendo  erros  na  apresentação  do  documento  fiscal,  o  mesmo  será  devolvido  ao
CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

4.3 A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pelo CONTRATADO, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente
vedada à contratada a cobrança ou o desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

4.5  Para  EFETIVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  o  CONTRATADO  deverá  apresentar  os  seguintes
documentos:

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e junto aos
Tributos Federais - Certidão Conjunta;
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social – INSS;
- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução
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Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

5.1 O presente contrato está estimado em R$ 7.176,00 (sete mil, cento e setenta e seis reais) durante o
período de 12 meses.

5.2   As despesas decorrentes da aquisição do produto correrão por conta de dotação orçamentária
prevista no orçamento para o exercício de 2020, pela Ficha 14 – outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica com a rubrica 33903900000.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

6.1  Os  valores  serão  reajustados  anualmente,  a  cada  doze  meses,  visando  garantir  o  equilíbrio
econômico financeiro  do contrato,  utilizando-se como base o IGP-M  (Índice Geral  de Preços –
Mercado), publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro índice que venha a substituí-lo,
acumulado desde o mês de assinatura do contrato.
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

7.1  A  contratada  deverá  manter  uma  Central  Atendimento  para  abertura  de  chamados  com  o
funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13 às 17h.

7.2  Fornecer e manter os circuitos e todos os equipamentos que compõem o serviço contratado.

7.3  Manter a qualidade e desempenho dos serviços.

7.4  Sempre  que  houver  necessidade  de  intervenção  programada  por  parte  da  contratada,  para  a
manutenção preventiva e/ou substituição dos equipamentos e meios utilizados nos provimentos do(s)
acesso(s)  objeto  deste  instrumento,  que  posso  causar  interferência  no  desempenho  do  serviço,  a
contratada deverá ser previamente informada no prazo de 5 (cinco) dias de execução do serviço.

7.5 Atender a reclamações ou pedidos de esclarecimento sobre a cobrança dos serviços contratados.

7.6  A contratada deverá apresentar o termo de autorização expedido pela Anatel para prestação de
serviço de comunicação multimídia – SCM ou autorização equivalente.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DO
CONTRATANTE

8.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados.

8.2 Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências contratuais legais, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços
executados em desacordo.

8.3  Notificar por escrito, a contratada, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de
execução do fornecimento de internet, no prazo de 24 horas.

8.4  Prestar  a  contratada  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  à  realização  do  objeto
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contratual.

8.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro
das normas legais e contratuais.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

9.1 A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento dos
serviços contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993,
a saber:

a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinto por cento) por dia incidente sobre o valor global da proposta
adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para assinatura do contrato, início da
prestação do serviço ou recusa na execução do mesmo, que será calculada pela fórmula M =  0,05 x C
x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da proposta e D = número de dias em
atraso;
b) Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pela Câmara Municipal
de Domingos Martins, no caso de atraso quanto a entrega do serviço, conforme os requisitos exigido
neste Termo de Referência;
c) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Domingos
Martins por um período de até 2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento
falso;
d)  declaração  de  idoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a  penalidade o  que será  concedido sempre que a  contratada ressarcir  o contratante  pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.2 Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

9.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Domingos Martins
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

9.4  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa
que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

9.5  O prazo para  apresentação de  defesa  prévia  será  de  5 (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  data  da
intimação onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº
8.666/1993.

9.6 A aplicação da sanção declaração de idoneidade compete exclusivamente ao Presidente da Câmara
Municipal de Domingos Martins, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua
aplicação.

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO:

9.1  A inexecução do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.

9.2  Constituem motivo para rescisão do contrato:
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I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

III – A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV – O atraso injustificado no início do fornecimento/prestação dos serviços;

V – A paralisação do fornecimento/prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

VI – A subcontratação total  do seu objeto,  a  associação do contratado com outrem, a  cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

VII  – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
nº 8.666/1993;

IX – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X – A dissolução da sociedade;

XI – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo da
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

XII  –  Razões  de  interesse  público  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII – A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;

XIV – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes
dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra,  é  assegurado  ao  contratado  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  de  suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

XV – A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial
do contrato além do nos permitido § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

9.2.1   A decisão da autoridade competente, relativa a rescisão do contrato, deverá ser precedida de
justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3  A rescisão do contrato poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XIII do item 7.2;

II – Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.

9.3.1 A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada do Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
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10.1  A legislação aplicável aos termos deste Contrato é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, atualizada pela Lei nº 8.833, de 9 de junho de 1994, modificada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais legislações que as modificaram.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO:
11.1 O presente Contrato será publicado, em resumo, na imprensa oficial,  correndo a despesa por
conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 A fiscalização dos serviços será realizado pela CONTRATANTE, pelo servidor titular Edson
Guzzo  de  Souza  e  do  suplente  Pedro  Henrique  Ferreira  Amancio  como Suplente,  que  emitirá  o
Atestado Definitivo de forma a fazer cumprir rigorosamente, o objeto, os prazos, as cláusulas e as
condições expressas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

13.1 Fica  eleito  o  foro  da  cidade  de  Domingos  Martins,  Estado  do  Espírito  Santo,  para  dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Após leitura, discussão, entendimento e aprovação sem qualquer restrição de todos os dizeres, termos,
condições e cláusulas deste Contrato, em especial as cláusulas de praxe, as partes assinam em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas obrigando-se ao fiel cumprimento.

Domingos Martins – ES, 27 de dezembro de 2019.

DIOGO ENDLICH
Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins
CONTRATANTE

EMPRESA ELONLINE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:
CPF n° 

Nome: 
CPF n° 
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