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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 

 

Pelo presente Contrato, a CÂMARA DE VEREADORES DE CANELINHA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 00.525.967/0001-
97, com sede administrativa na R. Manoel Francisco Correia, 417, 
Canelinha/SC, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Sr. 
ROBINSON CARVALHO LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da 
cédula de identidade RG nº 4.061.250 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob nº 
043.851.949-39, residente e domiciliado na Rua Lidio Colzani, nº 319, Bairro do 
Porto do Moura, na Cidade de Canelinha, Estado de Santa Catarina denominada 
Contratante; de outro lado TIAGO SILVA PROVEDORES M.E. nome fantasia 
“SPEED NET”, inscrita no CNPJ nº 11.815.462/0001-83, com sede na Rua 
Eugênio Fagundes de Moraes, nº 228, bairro Cobre, cidade de Canelinha/SC, 
neste ato representado por seu administrador, Sr. TIAGO SILVA, brasileiro, 
casado, CPF nº 006.975.239-77, portador da cédula de identidade nº. 4125942, 
doravante denominada de Contratada, ajustam entre si o presente contrato de 
prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente 
aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, em conformidade 
com a Lei 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei 8.883/94. 

 1 -DO OBJETO  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente termo a 
contratação de empresa para a prestação dos seguintes serviços:  

-Acesso de internet entregue em fibra ótica no Prédio da Câmara 
Municipal de Vereadores, com os seguintes serviços inclusos:  

a) velocidade de Download até 300 Mbps e de Upload até 150 
Mbps, conforme normas definidas pela Anatel.  

1.1. Os aparelhos utilizados para a prestação dos serviços, 
objeto do presente contrato, serão de exclusiva propriedade da CONTRATADA, 
cabendo à mesma a instalação, manutenção, substituição, conserto e eventual 
reposição dos mesmos, SEM QUALQUER ÔNUS a CONTRATANTE, além 
daqueles previstos neste contrato.  

1.2. A empresa contratada deverá dispor de técnicos com 
capacitação comprovada e experiência no ramo para elaboração de projetos de 
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internet, assim como suporte técnico disponível, onde o atendimento deverá ser 
efetuado no máximo duas horas após a abertura do chamado, e o 
restabelecimento da comunicação em até no máximo três horas após o mesmo, 
excetuadas as situações adversas decorrente de condições climáticas 
desfavoráveis.  

2 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

CLÁUSULA SEGUNDA: O Contrato terá vigência de 13/08/2021 
até 31/12/2021.  

3 -DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

CLÁUSULA TERCEIRA: Ocorrendo as hipóteses previstas no 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, 
desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.  

4 -DAS OBRIGAÇÕES  

CLÁUSULA QUARTA: Os contratantes ficam obrigados a:  

§ 1º. São obrigações da CONTRATADA:  

a) responsabilizar-se pela qualidade técnica dos mesmos;  

b) fornecer a prestação de serviços obedecendo às normas e 
padrões específicos do objeto, e conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor;  

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, por conveniência da administração, 
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre 
o valor inicial contratado;  

d) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  

e) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;  

f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais 
decorrentes da execução do presente contrato.  
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§ 2º. São obrigações da CONTRATANTE:  

a) efetuar o pagamento ajustado; e  

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular 
execução do contrato.  

5 -DA RESCISÃO  

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses dos 
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo 
no processo de licitação, desde que convenientemente para a CONTRATANTE;  

c) judicialmente, nos termos da legislação;  

d) pela CONTRATADA, na falta injustificada de pagamento, no 
devido tempo e sem razão plausível.  

6 -DAS PENALIDADES  

CLÁUSULA SEXTA: Em caso de inexecução do contrato, erro 
de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará 
sujeita às sanções administrativas previstas em Lei.  

7 -DA FISCALIZAÇÃO  

CLÁUSULA SÉTIMA: A Contratante exercerá a fiscalização e a 
observação das especificações constantes neste contrato por meio da Direção 
Administrativa da Câmara.  

§ 1º. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato 
a ser exercida pela Contratante, ocorrerá para preservar o interesse público, 
sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará corresponsabilidade 
pela eventual entrega incorreta.  

§ 2º. Fica designado, por parte da Contratante, a Servidora 
Lucinéia Giacomossi como responsável pelo acompanhamento e fiscalização de 
que trata o presente Contrato.  
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§ 3º. A Contratada designa como seu responsável o Sr. Tiago 
Silva, assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo preenche as 
condições fixadas no presente Contrato.  

§ 4º. Também caberá a Contratante, a fiscalização dos 
aspectos legais, trabalhistas e previdenciários.  

8 –DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 CLÁUSULA OITAVA: A empresa contratada deverá dispor de 
técnicos com capacitação comprovada e experiência no ramo para elaboração 
de projetos de internet, assim como suporte técnico disponível, onde o 
atendimento deverá ser efetuado no máximo duas horas após a abertura do 
chamado, e o restabelecimento da comunicação em até no máximo três horas 
após o mesmo, excetuadas as situações adversas decorrente de condições 
climáticas desfavoráveis.  

9 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 CLÁUSULA NONA: será pago preço mensal pela Contratante 
pela prestação dos serviços do objeto contratado, a quantia de R$ 182,00 (cento 
e oitenta e dois reais), perfazendo um total de R$ 843,27 (oitocentos e quarenta 
e três reais e vinte e sete centavos), sem que incida sobre o mesmo qualquer 
reajuste, a serem pagos pela Tesouraria da Câmara de Vereadores, em até 10 
(dez) dias, mediante boleto bancário, posterior a apresentação de nota fiscal que 
deverá ser emitida até o dia 22 de cada mês. 

§ 1º. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições 
federais, conforme estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa 
SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004.  

§ 2º. Na hipótese do Contratado ser optante pelo SIMPLES, 
deve anexar declaração que informe o ANEXO em que está enquadrada a 
empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme legislação vigente.  

10 -DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:  

CLÁUSULA DÉCIMA: O Contrato poderá ser alterado com a 
devida justificativa, de acordo com o art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.  

11 -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As despesas decorrentes do 
presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação do orçamento:  

3.3.3.9.0.3911.00000000 – Locação de Softwares 
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12 -DOS CASOS OMISSOS  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, legislação 
pertinente e os princípios gerais de direito.  

13 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o Foro da Comarca 
de Tijucas/SC, para dirimir dúvidas oriundas da aplicação deste contrato.  

E, por estarem justos e acordados, os contratantes assinam este 
termo em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.  

Canelinha (SC), 13 de agosto de 2021. 

 

CÂMARA DE VEREADORES 
ROBINSON CARVALHO LIMA 

CONTRATANTE 
 
 
 

TIAGO SILVA PROVEDORES M.E 
TIAGO SILVA 

CONTRATADA 
 

 
 
                                    JÉSSICA DE SOUSA DE OLIVEIRA  
                                    ADVOGADA – OAB/SC nº 46.385  
 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ________________________        2)_____________________________ 

Nome: Lucinéia Giacomossi.     Nome: Juliana H. Nunes Giacomossi.  

CPF: 039.654.379-09                      CPF: 045.572329-06 

 


