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TERMO DE CONTRATO Nº 02/2020 
 
 

Contrato Administrativo de prestação de serviços que 
fazem a Câmara Municipal de João Monlevade e a 
empresa RED WHITE DO BRASIL LTDA 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 

146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº  35.930.000, neste ato representado por seu 

Presidente, Vereador Geraldo Camilo Leles Pontes, inscrito no CPF nº 679.215.076-20, 

RG: M – 4.172.177, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa RED WHITE 

DO BRASIL LTDA, situada na Rua Resplendor, nº 87, 2º Andar, Bairro Cruzeiro Celeste, 

João Monlevade/MG, CEP: 35.931-104, inscrita no CNPJ sob o nº 23.125.947/0001-24, 

neste ato representada pela Sr. Gabriel Morais Simoes, inscrito no CPF sob o nº 

090.074.306-96, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

contrato para prestação de serviços, conforme especificado no seu objeto, nos termos do 

Art. 24, II, da Lei 8.666/93 e de suas posteriores alterações.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à 
internet dedicado, com IP fixo – Full dedicado, via fibra óptica, na velocidade de 100 
Mbps, com disponibilidade mensal de 99,7% em funcionamento com os níveis de 
qualidade contratados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da 
semana, incluindo suporte técnico a partir de sua ativação até o término do contrato. 

1.2. Durante a execução do Contrato, havendo necessidade de materiais e 
equipamentos, estes devem ser disponibilizados sob o regime de Comodato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. Pelo fornecimento do objeto, a Contratante pagará à Contratada o valor mensal de 
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), sendo o valor global de R$ 11.880,00 (onze mil 
oitocentos e oitenta reais), para atender a Câmara Municipal pelo período compreendido 
entre os meses de janeiro a dezembro de 2020. 

2.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara 
Municipal, por processo legal, em até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços e 
apresentação dos documentos fiscais devidos.  
 
2.3. O valor deve ser estipulado, unitário e globalmente, em algarismos, em moeda oficial 
do País, com duas casas decimais após a vírgula, já incluídos os tributos, fretes, seguros 
e demais encargos. 
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2.4. A Câmara Municipal de João Monlevade descontará da fatura o valor de impostos ou 
tributos que, por força de lei, devam ser retidos pela fonte pagadora. 
 
2.5. A nota fiscal/fatura, sem qualquer emenda ou rasura, deverá ser emitida pela 
empresa vencedora do certame, em nome da Câmara Municipal de João Monlevade. 

2.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços serão executados nas dependências da Câmara Municipal de João 
Monlevade. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE CONTRATUAL 

 
4.1. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. 
Somente após esse período os serviços poderão ser reajustados mediante negociação 
entre as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do Índice 
de Serviços de Telecomunicações (IST), ou outro divulgado pela ANATEL, tomando-se 
como referências o mês da apresentação da proposta de preços e o mês anterior ao 
reajuste, compreendendo sempre o período de 12 (doze) meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 

PR = IMR      x  PA, onde:   
         IMM 
 
PR = Preço Reajustado.  

IMR = Índice do IST, ou outro divulgado pela ANATEL, do mês anterior ao reajuste. 

IMM = Índice do IST, ou outro divulgado pela ANATEL, do mês de apresentação da 
proposta de preços. 

PA = Preço anteriormente praticado. 

4.2. A Câmara antes de conceder o reajuste poderá exigir que a CONTRATADA 
apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no 
período do reajuste proposto;  

4.3. A qualquer tempo durante a vigência do contrato, poderá a Câmara promover a 
revisão dos preços contratados, caso constate que houve variação de custos/insumos 
que acarretem redução do valor contratual;  

4.4.  Nessa hipótese, a empresa será notificada para manifestação acerca das 
informações coletadas pela Câmara utilizadas para o cálculo da variação alegada, 
possibilitando a negociação entre as partes. 
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CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo e forma estipulados neste 
contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura; 
 
b) Notificar a Contratada, dando-lhe prazo pra corrigir quaisquer irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços. 
 
c) Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 
execução de serviços referentes ao objeto deste edital, sempre que necessário; 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual. 
 
e) Determinar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
contratual. 
 
f) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela 
Contratada. 
 
g) Fornecer todas as informações e/ou esclarecimentos e condições necessárias à plena 
execução deste contrato. 
 
5.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) A completa execução dos serviços, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica em estrita observância das condições previstas neste instrumento.   
 
b) Repassar à Câmara Municipal, durante todo o período de vigência deste, todos os 
preços e vantagens ofertadas pelo mercado, inclusive os de preço reduzido, sempre que 
esses forem mais vantajosos que os ofertados na licitação. 
 
c) Atender de imediato as solicitações da Contratante, corrigindo qualquer ocorrência de 
interrupção na prestação dos serviços ora contratados. 
 
d) Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, com disponibilidade mensal mínima de 99,7%. 
 
e) Comunicar por escrito, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, à 
Contratante, interrupções programadas, para a realização de manutenções preventivas. 
f) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz. 
 
g) Restabelecer o serviço em caso de queda, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a 
partir da abertura do chamado, exceto quando a queda se der por rompimento de fibra 
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e/ou material danificado. Nesses casos a CONTRATADA deverá informar os 
responsáveis da Câmara Municipal e comprovar que tal problema depende de terceiros 
para arrumar, ficando assim prejudicada a prestar os serviços no prazo máximo 
estipulado. 

h) Oferecer descontos compulsórios de valor equivalente ao período de interrupção dos 
serviços. 
i) Disponibilizar uma central de atendimento para encaminhamento de abertura de 
chamados, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução n° 632/2004 da ANATEL.  

j) Apresentar a Nota Fiscal/fatura dos serviços prestados devidamente preenchidos, 
conforme exigências legais; 
 
k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Contratante, sendo que a responsabilidade técnica caberá à 
CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, sob nenhum pretexto. 
 
l) Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou 
supressões, até 25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 
 
m) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta licitação, não 
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do referido cumprimento. 
 
n) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 
inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras decorrentes do cumprimento do objeto do contrato. 
 
o) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
nº 01006001.0103101012.135.339040 F.43 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA 

 
7.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2020, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido justificado da parte que 
necessitar da dilação do prazo, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666 de 21 de Junho 
de 1993 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA; 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações; 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Câmara 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
9.1.1. advertência; 
9.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, 
da prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
9.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso 
de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
9.1.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços prestados; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
9.2. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
9.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua 
reabilitação. 
 
9.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria à Câmara 
Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
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sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 
Câmara, quando for o caso. 

CLÁUSULA DEZ - DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização sobre a execução dos serviços, objeto da presente licitação, será 
exercida por funcionário a ser designado pela Diretoria Administrativa da Câmara 
Municipal, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

10.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA ONZE - DOS CASOS OMISSOS 
 
11.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção 
expressa. 

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 
 
12.2. Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
12.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação 
de penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
12.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
12.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 
 

CLÁUSULA TREZE– DA PUBLICAÇÃO 
 
13.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o Jornal emitido pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 
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CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto 
à execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo. 

 
João Monlevade, 02 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

Geraldo Camilo Leles Pontes  
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

RED WHITE DO BRASIL LTDA 
Gabriel Morais Simoes 

CONTRATADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 1) ______________________________  CPF: ________________________ 

 
  2) ______________________________  CPF: ________________________ 

 
 

 


