
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 110/2019 PROCESSO N° 

83/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019. 

 

I – PARTES: 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado 

do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval 

Seco/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 

373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela 

SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco 

RS, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a 

empresa VIATEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 10.356.869/0001-27, com sede na Avenida Bento 

Gonçalves, 890, Sala 02, Centro na cidade de Campo Novo/RS, CEP: 98570-000, 

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

O presente Contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 

10.520/2002 e LC nº 123/2006 consolidadas, da Licitação na Modalidade Pregão 

Presencial nº 36/2019 e seus anexos. 

 

III - OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERNET A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ERVAL SECO/RS, INCLUINDO PONTO DE 

INSTALAÇÃO BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS 

NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme especificações 

técnicas e características mínimas abaixo descritas: 

 

NOTA 01: Os pontos de acesso à internet deverão ser instalados nos endereços e 

condições disciplinados no anexo IV, mediante agendamento prévio com o responsável 

de cada Secretaria. O serviço contratado será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação do técnico de informática responsável do Município. 

A fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes 

e prepostos. 

 

NOTA 02: A empresa deve garantir internet operando por 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados 

trafegados, porta lógica ou serviço; 

Possibilidade de mudança de endereço do ponto de acesso, gratuitamente; 

Permitir o compartilhamento do acesso a diversos computadores, sem a necessidade de 



instalação de equipamentos roteadores adicionais por parte da CONTRATANTE. 

 

NOTA 03: A empresa vencedora é obrigada a dar suporte e manutenção das linhas de 

comunicação de dados, ao Município, devendo identificar e resolver possíveis problemas 

no prazo de 24 horas, após a abertura do chamado, caso comprovado ser de sua alçada, 

sendo que o período em que o ponto de acesso permanecer indisponível para uso será 

descontado do pagamento mensal. 

 

NOTA 04: Será cedido ao Município de Erval Seco RS através de comodato, pelo prazo 

estabelecido nos termos deste edital, os equipamentos que garantam a disponibilidade dos 

serviços solicitados, sem custos adicionais ao Município. 

A Empresa reserva para si a posse indireta e o domínio dos equipamentos cedidos ao 

Município em caráter de COMODATO, submetendo-se aos dispositivos específicos da 

legislação vigente para este regime. 

 

NOTA 05: Todos os planos serão com IP fixo e roteadores. 

 

IV – CONDIÇÕES: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 
O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57 da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

As despesas decorrentes do presente contrato: correrão à conta de recursos 

próprios do município através da seguinte dotação orçamentária:  

  25-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

142-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

211-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

112-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

298-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

319-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

334-3.390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

I - A CONTRATADA, para a execução do item objeto deste Contrato, cobrará 

da Prefeitura o valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

 

                 II - O pagamento dos serviços serão realizados mensalmente até o dia 5º 

(quinto) dia do mês subsequente à data da disponibilidade dos pontos de acesso e ativação 

dos serviços de LINK conforme anexo IV, mediante a apresentação de nota fiscal, 

assinada pelo responsável pelo recebimento das mesmas. 



Nenhum pagamento isentará a contratada da responsabilidade pelos serviços/materiais ou 

implicará em sua aceitação. 

 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE: 
 

O preço cotado poderá ser reajustado na periodicidade de 12 (doze) meses, conforme 

índice do IPCA ou outro índice que o venha substituí-lo. 

 

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES: 
 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

 

- Efetuar o pagamento ajustado;  

 

- Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula 

Terceira deste contrato.  

 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:  

- Pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a 

entrega do objeto deste contrato;  

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos; 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no edital de licitação. 

 

CLAUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de 

rescisão ou alteração contratual previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem 

o consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites 

legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 
 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do artigo 78 da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

- Por mútuo acordo ou conveniência administrativa;  

 

- Judicialmente, nos termos da legislação em vigor.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 
 



A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento 

ou dos preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto 

contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos;  

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO: 
 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento 

contratual e que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito 

o Foro da Comarca de Seberi – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que se apresente. 

 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente em três vias 

de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de ERVAL SECO – RS, 14 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE    VIATEC TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI 
Prefeito Municipal CONTRATADA 

 

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica. 
 


