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CONTRATO Nº 003/2021 

 

PROCESSO N° 853 DE 09/11/2020. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. 

 

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE JOÃO NEIVA (ES) E A 

EMPRESA JNNET TELECOMUNICAÇÕES 

EIRELI. 

 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA, com sede na 

Avenida Presidente Vargas, nº 343, Centro, João Neiva - ES, inscrito no CNPJ n° 

31.776.248/0001-72, neste ato representado pelo Diretor Geral, o Sr. CLAUDIO 

ROBERTO PEREIRA LISBOA, inscrito no CPF n° 977.937.527-91, residente na Rua 

Jose Aurelio dos Santos, n°1.698 – Bairro Santa Luzia – João Neiva/ES, CEP 29.680-000, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a Empresa 

JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 07.687.904/0001-86, 

com sede na Rua Pedro Nolasco, n°115, Centro, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, aqui 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo proprietário(a) Sr. AGENOR 

RANGEL NETO, portador(a) do CPF N° 473.825.546-00, residente na cidade de João 

Neiva/ES, com fundamentação no Artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, resolvem 

assinar o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA  PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO  

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de acesso à internet, com fornecimento de materiais e suporte 

técnico de link de interligação via fibra ótica, na velocidade de 20Mbps, com 

disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias da semana, 

a partir da sua ativação, até o término do contrato, sendo 02 (dois) pontos de internet 

Banda Larga: Escritório e ETA – Estação de Tratamento de Água de João Neiva à Rede 

Mundial de Computadores no exercício de 2021, conforme processo protocolado sob nº 

853 de 09/11/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS DO CONTRATO 

2.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento 

do SAAE para o exercício de 2021: 

 

Órgão: 031 – Unidade: 101 – Programa de trabalho: 1712200022.201 
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Elemento de despesa: 3.3.90.39.00000 – Fonte: 10010000000 – Ficha: 14 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1. O período de duração do presente Contrato terá duração a partir da assinatura do 

contrato até 31/12/2021, não podendo ser prorrogado. 

3.2. Após a assinatura do Contrato, a Contratada terá até 03 (três) dias úteis para iniciar 

a execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Dá-se ao presente, para efeitos legais e/ou contratuais o valor total de R$ 2.398,80 

(Dois Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos), pelo período de 

12 (doze) meses, sendo o valor mensal de R$ 199,90 (Cento e Noventa e Nove 

Reais e Noventa Centavos). 

4.2. O pagamento far-se-á por meio de fatura/nota fiscal, expedidas pela Contratada de 

acordo com os serviços efetivamente realizados e aceitos pelo Contratante. 

4.3. Havendo incorreções nas Notas Fiscais, os pagamentos serão suspensos, até que a 

Contratada proceda as devidas correções. 

4.4. Para que ocorra os pagamentos, a Contratada a presentará à Contratante as 

Certidões Negativas de Débitos, para com a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, 

Trabalhista e de Regularidade do FGTS. 

4.5. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente após a 

realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

5.1. A empresa deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 

fornecimento do objeto, sujeitando-se às penalidades constantes nos arts. 86 e 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, a saber: 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos deste Contrato, que não 

gerem prejuízo para o SAAE; 

b) MULTA POR MORA de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia, limitado a 

10% (dez por cento), incidente sobre o valor global da contratação, nos casos de 

descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos serviços, ou das substituições 

de produtos previstas neste Contrato, que será calculada pela fórmula M = 0,0033 x C x 

D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = 

número de dias em atraso; 

c) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global 

da contratação, pela recusa em fornecer os serviços; 

d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o SAAE de João 

Neiva por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento 

do serviço; 
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e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 

objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 

documentos ou emissão de declaração falsa. 

5.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei 

nº 8.666/1993. 

5.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Autarquia após a devida 

notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

5.4. 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. 

5.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no 

art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

5.6. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a juízo do SAAE - 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA-ES, a Contratada incorrerá 

em multa, quando houver inexecução completa ou incompleta ou ainda, atraso dos 

serviços, objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA  SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

6.1. É obrigação da Contratada prestar o serviço de conexão a rede Internet durante 24 

horas do dia, não se responsabilizando pela interrupção da prestação de serviço nos casos 

de: 

a) Interrupção do fornecimento de energia elétrica; 

b) Falhas no sistema de transmissão ou de roteamento no acesso à Internet; 

c) Incompatibilidade dos sistemas do assinante com os da PROVEDORA; 

d) Necessidades de reparos ou manutenção da rede externa que exijam o 

desligamento temporário do sistema; 

e) Qualquer ação de terceiros que impeça a prestação de serviços; 

f) Motivos de força maior, independentes da vontade da PROVEDORAN; 

g) Fica expresso que, serão prestados serviços em duas localidades, Escritório do 

SAAE, localizado na Av. Presidente Vargas, n°343 – Centro e ETA – Estação de 

Tratamento de Água de João Neiva, localizada na Rua Devens Guasti no bairro de Fátima 

em João Neiva-ES. 

 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deverá manter Centro de Atendimento para resolução de problemas 

técnicos de acesso à Internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete) dias da semana e que possa ser contatado através de ligação telefônica ou outro 

meio de comunicação. 
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7.2. No registro do problema deverá ser atribuído um número de ocorrência, que servirá 

como referência para o acompanhamento do tratamento do problema. 

7.3. A Contratada se responsabilizará, na prestação de serviço de link de interligação via 

fibra óptica, a saber: 

a) Fornecer, instalar, ativar e manter os circuitos e todos os equipamentos que 

compõe o serviço contratado; 

b) Manter a qualidade e o desempenho do serviço; 

c) Comunicar à Contratante, com antecedência mínima de 01 hora, a presença de 

seus funcionários e/ou preposto ao local de instalação dos equipamentos, visando a 

prestação dos serviços de instalação e manutenção, os quais serão acompanhados por 

servidor da Autarquia; 

d) Atender as reclamações sobre falhas ou interrupções no serviço; 

e) Fazer diagnóstico das falhas nos serviços relatados pela Contratante, eliminando 

os defeitos nos componentes sob sua responsabilidade; 

f) Atender as reclamações ou pedidos de esclarecimentos sobre a cobrança dos 

serviços contratados; 

g) Sempre que houver necessidade de intervenção programada por parte da 

Contratada, para manutenção preventiva/corretiva e/ou  substituição dos equipamentos 

e meios utilizados no provimento do acesso objeto do contrato, que possa causar 

interferência no desempenho do serviço, a Contratante deverá ser previamente 

informada pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias antes da execução do serviço; 

h) Após abertura do chamado técnico, feito através de ligação telefônica ou outro 

meio de comunicação, o prazo de solução será de, no máximo 04 (quatro) horas; 

i) Os indicadores de desempenho deverão ser pautados na garantia de uso de 100% 

da banda disponibilizada para tráfego de dados em todos os circuitos previstos. 

j) A constatação da garantia de serviço será evidenciada pela análise de relatórios 

emitidos no gerenciamento de rede; 

k) A Contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente à 

Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do objeto 

contratado; 

l) A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, resultantes das execuções do contrato; 

m) A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas com o Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA  OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Será de inteira responsabilidade do Contratante a preservação contra perda de 

dados, invasão de rede e outros eventuais danos causados pela utilização da Internet. 

8.2. Responsabilizar-se pela guarda e integridade dos equipamentos da Contratada, se 

for o caso, obrigando-se ao respectivo ressarcimento, pelo valor atualizado, em casos de 
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perda, extravio, dano ou destruição, ainda que parcial, por qualquer motivo que não de 

força maior; 

8.3. Permitir o acesso de empregados e/ou prepostos da Contratada e/ou autorizados 

em suas dependências para manutenção, a qualquer hora do dia, sendo ou não horário 

comercial, com a presença de pelo menos um dos seus funcionários; 

8.4. Designar 01 (um) servidor para acompanhar os serviços executados pela 

Contratada; 

8.5. Alocar os recursos orçamentários e financeiros à execução dos serviços; 

8.6.  Efetuar os pagamentos devidos, conforme cláusula quarta deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – FORO 

9.1. Fica eleito o foro da Comarca de João Neiva, para dirimir quaisquer dúvidas que por 

ventura venha a ocorrer durante a execução do presente Contrato que não possam ser 

solucionadas amigavelmente entre as partes contratantes. 

 

E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias 

de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos 

legais. 

 

João Neiva/ES, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE JOÃO NEIVA/ES 

CONTRATANTE 

JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-__________________________ CPF: __________________________ 

 

2-__________________________ CPF: __________________________ 
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ANEXO I 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Prestação de serviço de acesso à 

internet, com fornecimento de 

materiais e suporte técnico de link 

de interligação via fibra ótica, na 

velocidade de 20Mbps, com 

disponibilidade de 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, durante os 

07 (sete) dias, a partir da sua 

ativação, até o término do 

contrato, sendo 02 (dois) pontos 

de internet Banda Larga: 

Escritório e a ETA – Estação de 

Tratamento de Água de João 

Neiva à Rede Mundial de 

Computadores no exercício de 

2021. 

Serviço 12 R$ 199,90 R$ 2.398,80 

VALOR TOTAL (Dois Mil, Trezentos e Noventa e Oito 

Reais e Oitenta Centavos) 
R$ 2.398,80 
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