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CONTRATO Nº 152/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO  

DE SERVIÇOS DE INTERNET LINK DEDICADO 

PROCESSO LC: 993 

 

O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno do Estado do Rio 

Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 88.227.764/0001-65, com sede na Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 

181 em Tupanciretã -RS, neste ato representado por seu Prefeito,  Sr. CARLOS AUGUSTO BRUM DE SOUZA, 

neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa NOWA TELECOM LTDA (fornecedor: 

5067), Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 28.942.219/0001-29, estabelecida na Rua Érica, nº 

1800,  Bairro Érica, cep: 98.280-000,  na cidade de Panambi/RS, tel: (55) 99101 7094, e-mail: 

jonatanbeber@yahoo.com.br, neste ato representada por seu proprietário, Sr. Jonatan Costa Beber, portador do CPF 

nº 833.000.660-34, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o resultado da Pregão Presencial nº 

16/2019,  consoante e decidido no processo administrativo nº 2019/21.598,  homologado em 07 de maio de 2019, 

resolvem celebrar o presente contrato sujeitando-se às normas da Lei Federal 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei 

8.666/93, mediantes as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 Este contrato tem por objeto  a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Serviços de Internet 

Link Dedicado de 1000 (um mil) Mbps (Mega Bites por Segundo). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

2.1 A Contratada deverá executar os serviços, objeto do contrato, atendendo a todas as especificações técnicas 

abaixo relacionadas: 

 

a) Possuir no mínimo 2 (duas) rotas alternativas de acesso ao Município, de responsabilidade da empresa, sendo 

elas, no mínimo 1 (uma) obrigatoriamente por fibra ótica de alta velocidade. A redundância deve ser de no mínimo 

dois percursos distintos em âmbito municipal, estadual e internacional. 

 

b) O link principal deve ser 100% de Fibra Óptica, enquanto a rota alternativa pode ser através de qualquer meio que 

atinja a banda requerida na licitação. 

 

c) Entregar 2 (duas) rotas alternativas de acesso até a Prefeitura Municipal de Tupanciretã, ambas em fibra ótica de 

alta velocidade. 
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d) Fornecer equipamento necessário para implantação da internet em comodato, sendo que não havendo renovação 

do contrato, o município devolverá o equipamento para a Contratada;  

 

e) Instalar, configurar, detectar e corrigir problemas no caso de falhas do equipamento, substituindo o componente 

com falha e restabelecer a comunicação; 

 

f) Implantar a internet no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do contrato, sem custo 

adicional de ativação; 

 

g) Garantir o funcionamento da internet em 24 horas, na ocasião de falta de energia elétrica. 

 

h) Possuir um Número de Sistema Autônomo (ASN) registrado oficialmente; 

 

i) Disponibilizar no mínimo 10 (dez) IPs fixos ao Município; 

 

j) O atendimento de suporte deve ser 24 (vinte e quatro) horas e, quando na falta de conexão de internet por mais de 

1 hora, deverá se fazer presente um técnico na sede do município, nas dependências do Centro Administrativo - 

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações. 

 

2.2 O Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, Sr. Adriano Sagrillo, irá acompanhar e processar a 

conferência do atendimento de todas as especificações técnicas para a implantação e ativação da internet, lavrando  

termo de recebimento definitivo ou notificando a Contratada caso as especificações técnicas estiverem em desacordo 

com o estabelecido no item 16.1. 

 

2.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do 

serviço, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto licitado, se a qualquer tempo se 

verificarem falhas, defeitos ou incorreções. 

 

2.4. Nos casos da Contratada não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a 

substituição dos serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, 

que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 

 

2.5 Em razão da responsabilidade técnica dos serviços contratados, é vedada a subcontratação do contrato pela 

Contratada. 

 

2.6 O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão de responsabilidade da Comissão designada pela Portaria nº 

25.084, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da Costa – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: Liana Salles 

Couto, conjuntamente com o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, Sr. Adriano Sagrillo. 
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2.7 As alterações no contrato, que porventura se fizerem necessárias, desde que em acordo entre as partes, serão feitas 

através de Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1 O Contratante pagará o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais pelo fornecimento da internet.  

 

3.2 Está incluído no preço todo custo que envolve a implantação da internet, bem como as despesas com 

equipamentos, materiais, transporte, hospedagem, alimentação, impostos, taxas, seguros, contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente incidam sobre à execução completa 

do objeto a ser contratado, não sendo admitidas cobranças adicionais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do fornecimento da internet, 

mediante apresentação de nota fiscal visada pelo setor competente, a ser entregue até o último dia útil do mês na 

Secretaria Municipal da Fazenda, através de depósito em conta corrente fornecida pela Contratada. 

 

4.1.1 A Nota Fiscal somente será liberada para pagamento quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

4.1.2 O CNPJ da Contratada, constante da nota fiscal, deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 

procedimento licitatório. 

 

4.1.3 Coincidindo a data do pagamento em final de semana ou feriado este será realizado no primeiro dia útil 

subsequente. 

 

4.2 Para o efetivo pagamento, a Contratada deverá mensalmente apresentar, anexando a nota fiscal, a comprovação 

do recolhimento dos encargos advindos da Previdência Social – INSS, referente ao seu quadro funcional, eis que 

assume responsabilidade exclusiva, sob pena de rescisão contratual. 

 

4.3 Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos municipais (ISSQN), estaduais, federais 

incidentes, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 

4.4. Por ocasião do pagamento dos serviços contratados a Secretaria da Fazenda deverá observar o disposto na 

instrução normativa nº 971/2009, exigindo da Contratada a comprovação relativa à retenção dos valores devidos ao 
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INSS ou então, reter estes valores e fazer o pagamento segundo determinações do órgão, nos percentuais legais e 

ainda observar retenções ISSQN e IRRF conforme legislação vigente. 

 

4.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras 

que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

4.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 Para o cumprimento do previsto no presente contrato serão utilizados recursos classificados sob as seguintes 

dotações orçamentárias: 

ÓRGÃO: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE: 01 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS AUXILIARES 

ATIVIDADE: 2005 – Manutenção da Secretaria da Administração e Órgãos Auxiliares 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0001 – Recursos Próprios Livres 

Código da Despesa: 6869 – Serviços de Telecomunicações 

 

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

UNIDADE: 03 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DA SME 

ATIVIDADE: 2038 – Manutenção da Secretaria da Educação e Serviços de Coordenação, Supervisão e 

Direção 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0020 – MDE 

Código da Despesa: 6910 – Serviços de Telecomunicações 

 

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 – COORDENADORIA GERAL DA SECRETARIA DA SAÚDE 

ATIVIDADE: 2074 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Saúde 

NATUREZA DA DESPESA: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0040 – ASPS 

Código da Despesa: 6949 – Serviços de Telecomunicações 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO  
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6.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de maio de 2019, 

podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, através de Termo Aditivo a ser firmado entre 

as partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:  

 

7.1 O valor contratual poderá ser reajustado após 12 (doze) meses de vigência, pelo índice do IGPM ou por outro 

índice oficial que por ventura venha a substituí-lo, mediante Termo Aditivo a ser firmado entre as partes. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

8.1 Do Município: 

8.1.1 Atestar nas notas fiscais o efetivo fornecimento da internet, objeto deste contrato. 

8.1.2 Aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso. 

8.1.3 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato. 

8.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente. 

8.1.5 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

8.2 Da Contratada: 

8.2.1 Fornecer o objeto desta licitação dentro dos padrões e nas especificações exigidas neste contrato. 

8.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços ofertados. 

8.2.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

8.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto desta licitação. 

8.2.5 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão de responsabilidade da Comissão designada pela Portaria 

nº 25.084, composta pelo Gestor: Ewerton Boer da Costa – Suplente: Francisco Carlos Sanders – Fiscal: Liana 

Salles Couto, conjuntamente com o Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações, Sr. Adriano Sagrillo. 

 

9.2 A fiscalização inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-

los, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 

 

9.3 A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as irregularidades 

ou falhas que porventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a 

correção de serviços que julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o Contratante. 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

     

 

 

 

9.4 O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que, em nenhuma hipótese, eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades civis. 

 

9.5 A fiscalização da CONTRATANTE transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe 

a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1 Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do CONTRATANTE a 

CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades: 

 

 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela rescisão por parte da CONTRATADA, sem justo 

motivo. 

 

10.2 O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor 

global do contrato. Caso ocorra, o CONTRATANTE terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação 

prévia. 

 

10.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à Contratada, respeitado o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma 

definida pela legislação, em favor do MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, ficando a empresa obrigada a comprovar o 

pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

 

10.3.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) 

de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento 

com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 
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10.4. No caso da Contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO poderá proceder 

ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

 

10.5. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a Contratada responderá pela 

sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

 

10.6. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante vencedora de ser acionada 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao MUNICÍPIO, decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

10.7 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

11.1  A rescisão do contrato poderá ser: 

 

 Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do art.78 da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94 e pela Lei nº. 9.648/98; 

 Pela inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, com as consequências previstas na 

cláusula décima; 

 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a administração; 

 

11.2 Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 

8.883/94 e pela Lei nº. 9.648/98. 

 

11.3 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e pela Lei 9.648/98, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

 

11.4 A rescisão de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, 

ambos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98. 

 

11.5 Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em: 

 

 Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, pelo prazo 
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de até cinco anos; 

 Declaração de inidoneidade. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado 

a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

12.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Tupanciretã - RS, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que for, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, 

aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a presente em 02 (duas) vias de igual efeito 

e teor, para que produza os seus devidos e legais efeitos. 

 

Tupanciretã - RS, 07 de maio de 2019. 

 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã – CONTRATANTE 

 

 

 

 

Nowa Telecom Ltda  

Representante: Jonatan Costa Beber 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

Testemunhas 

_________________ 

_________________ 


