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CONTRATO Nº 001/2019 

Processo nº008/2019 

Contratação de prestação de serviços de link web dedicado e servidor 

local stream áudio shoucast para transmissão via web e rádio da Câmara 

Municipal de Alegre/ES. 

 
 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, com sede na Av. Jeronimo Monteiro, 38, 2° piso, 
Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 31.726.714/0001-05, neste ato representado 
por seu Presidente, Marcos Do Amaral Dino, brasileiro, casado, autônomo, CPF nº 
002.800.327-65, RG nº 83.530-MTPS/ES, residente e domiciliado na rua José Valli, nº 
87, centro, Alegre/ES, denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa KNS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., incrita no CNPJ/MF sob o nº 32.433.708/0001-22, 
com sede na Praça Bernardino Monteiro, nº 100, Alegre/ES, neste ato representada por 
sua sócia, Sra. Patrícia Moreira Fosse Isidorio, brasileira, casada, comerciante, 
portadora do CPF nº 101.701.327-65 e da RG nº 2014886-ES, denominada 
CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO objetivando a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES 
para atender as necessidades do Legislativo de Alegre/ES, com fundamento na Lei nº 
8.666/93, art. 24, inciso II, celebram o presente instrumento, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de serviços de link 
web dedicado e servidor local stream áudio shoucast para transmissão via web e rádio 
da Câmara Municipal de Alegre/ES, com os recursos e ferramentas seguintes: 
a) Link Web Dedicado com IP Fixo, Visível na Internet, com velocidade mínima de 20MB  

e Hospedagem de 100GB com tráfego mensal ilimitado. 

b) Redirecionamento Web – Ilimitado 

c) Domínio: <  .com.br   > - Incluso; 

d) Cpanel – Instalado; 

e) Espaço do Disco Rígido: 100GB sem limite de transferência mensal; 

f) Manutenção de Sistema de Servidor Local Stream Audio Shoucast Via Link de 5.8GHZ: 
Qualidade de Áudio = 320KBPS STEREO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1. Os serviços deverão ser executados com os recursos e ferramentas elencados na 
cláusula primeira, disponíveis vinte e quatro horas (24h), ininterruptamente, para as 
transmissões das Sessões da Câmara Municipal de Alegre/ES. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DO PAGAMENTO  
3.1. O valor total pactuado para a execução do objeto contratual previsto na Cláusula 
Primeira deste instrumento é de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), a ser 
pago mensalmente em doze (12) parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) 
até o dia 30 (trinta) de cada mês, mediante emissão de Nota Fiscal, entregue ao setor 
competente da CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
4.1. O prazo de vigência do presente contrato de prestação de serviços é de doze (12) 
meses, iniciando-se a partir de 11 de março de 2019 até 10 de março de 2020, podendo 
ser prorrogado a critério da Administração.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
5.1. As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão à conta de 
dotações específicas do orçamento vigente:  
01.031.0001.2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
339039.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica  
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES  
6.1. Compete a CONTRATADA:  
a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de referência e na cotação, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

b) Executar na melhor forma e condições, no prazo e local indicados pela Câmara 

Municipal, em estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços prestados, tipo, e outros 

detalhes que se façam nescessários; 

c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal, inerentes ao 

objeto da presente contratação; 

d) Comunicar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 

de licitação; 

e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do Contrato; 

f) Promover a manutenção Link Web Dedicado somente nos dias em que não haja 

Sessões da Câmara a serem transmitidas, com aviso prévio à CONTRATANTE no prazo 

de cinco (dias) úteis. 

6.2. Compete à CONTRATANTE:  
a) Acompanhar diariamente a disponibilidade do serviço contrato; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

Atestar os serviços em definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor designado para este fim; 

c) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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CLÁUSULA SETIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. A execução do presente contrato será acompanhado/fiscalizado pelo servidor Alan 
Carlos Massini Polastreli, designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO  
8.1. Constituem motivos de rescisão do contrato: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;  
d) a decretação de falência;  
e) a dissolução da sociedade;  
f) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
à CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato, 
devendo, neste caso, a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA no prazo mínimo de 
30 (trinta) dias;  
h) a ocorrência de casos, calamidade pública, fortuitos ou de força maior, dentre outros, 
devem ser regularmente comprovados como  impeditivos da execução do contrato;  
j) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.  
8.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
8.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por:  
a) ato unilateral ou escrito da Administração, nos casos especificados nas alíneas de "a" 
a "g";  
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração;  
c) judicial, nos termos da legislação processual.  
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES  
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contratado, a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, rescindir o Contrato e segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 
seguintes sanções: 
a) advertência;  
b) multa no percentual de 2% (dois por cento), do valor do contrato, a ser aplicado pelo 
inadimplemento de qualquer cláusula contratual;  
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
sua reabilitação pela Câmara Municipal de Alegre, facultada a defesa do interessado no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo.  
9.2. As penalidades previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 9.1. poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b", do mesmo subitem.  
9.3. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais 
e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em 
fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, e, 
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desde que entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que 
a CONTRATADA tomar ciência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO  
10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Alegre, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, com exclusão de qualquer 
outro foro por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este instrumento em 3(três) vias, 

para um só efeito, na presença das testemunhas nomeadas e assinadas, dele podendo 

extrair cópias que se fizerem necessárias. 

  

 

Alegre/ES, de 11 de março de 2019. 

 
 

______________________________________________ 

Contratante (CMA) 
 
 

______________________________________________ 

  Contratada 

 Testemunhas: 

 
Ass.______________________________________Doc.________________________ 

 
Ass.______________________________________Doc.________________________ 

 
 


