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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 02/2022 

 
Ao terceiro dia do mês de janeiro de 2022, por este contrato de prestação de 

serviços, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO 

CAMPO, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 29 de Dezembro, 
n° 70 , inscrita no CNPJ sob º. 07.776.936/0001-58, neste ato representada 
pela Sra. Marilete Vavassori Rafaelli, Residente e domiciliada à Rua João 
Garlini, nº 57, Taiozinho, município de Rio do Campo, inscrita no CPF sob nº 

732.644.589-34, Vereadora/Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 

doravante denominado “Contratante” e de outro lado a empresa EXPERTS 
TELECOM EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.488.113/0001-58, Inscrição 

Estadual nº 255.5248.835, com sede a Rua Dr.Lauro Muller, 291, Centro, no 

município de Curitibanos – SC, CEP: 89529-000, neste ato representada pelo 
representante legal MAURICIO DE TOFFOL BOCH, portador do CPF nº. 

037.051.749-08, doravante denominado “Contratada”, tem entre si ajustadas 
as seguintes cláusulas: 

 

 

 

1. OBJETO - O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, dos serviços de Telefonia Fixa Comutado – STFC da TVN Nacional Telecom 

Ltda com franquia Local/min. de 1.000 minutos e Franquia LDN/min. de 1.000 minutos, Plano:  

 
 Opção:Serviço de Telefonia Fixo Comutado 

 
FRANQUIA 

LOCAL/MIN  

TARIFA LOCAL 

EXCEDENTE  

FRANQUIA 

LDN/MIN  

TARIDA 

EXCEDENTE 
DDD  

 

1000  0,10  1000  0,15   

 
Preço Total R$49,90 

  

2.    DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 

2.1    - O serviço é garantido pela TVN através da Contratada e estará disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, ressalvada a ocorrência de interrupções devido 

a: a) falta de fornecimento de energia elétrica para a CONTRATADA; b) ocorrências de falhas 

no sistema de transmissão no acesso à internet; c) ação de terceiros que impeça a prestação 

dos serviços; d) casos fortuitos ou força maior; e) a interrupção na prestação dos serviços, 

pelos motivos relacionados acima, que ultrapassarem tempo superior a 72 (setenta e duas) 

horas consecutivas, será descontado proporcionalmente os valores referentes a esse período de 

paralisação. 

3.    RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2022 e posteriores: 

Órgão – 01 – Poder Legislativo 

Unidade – 001 – Câmara Municipal de Vereadores 
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Projeto / Atividade 2.001 – Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo 

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 Aplicações diretas 

 

4.    PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses, 

renovando-se automaticamente por três períodos se não houver manifestação contrária por 

uma ou ambas as partes por quebra de contrato. 

5.    PAGAMENTO E REAJUSTE 

5.1 - O pagamento pela utilização do serviço será realizado mensalmente à vencer no dia 20 do 

mês subsequente ao fornecimento dos serviços mediante emissão e envio pela internet, pela 

contratada, de Nota Fiscal dos Serviços e Boleto Bancário. 

 

5.2 - O não pagamento no vencimento sujeitará o usuário, a exclusivo critério da 

CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na suspensão da 

prestação dos serviços. (A suspensão dos serviços por falta de pagamento, não implica no 

cancelamento ou suspensão do respectivo contrato). 

 

5.3 - O preço contratado será reajustado anualmente, ou em prazo inferior que vier a ser 

admitido pela legislação aplicável, pela variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-

lo. 

5.4 - Estes valores também poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial 

equilíbrio econômico-financeiro necessário a prestação dos serviços ou em caso de modificações 

do regime tributário vigente. 

 

5.5 - O atraso no pagamento da mensalidade nos prazos e pelos valores ajustados, será 

cobrado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pela variação do 

IGPM e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e não pagos. 

5.6 - O não pagamento de qualquer parcela devida pela CONTRATANTE dará a CONTRATADA o 

direito de interromper a prestação do serviço de acesso do usuário, até a efetivação do 

pagamento, independente de aviso prévio. 

 

 

6.  DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO 

6.1 O cancelamento do presente contrato antes de sua vigência, implicará em multa ao 

CONTRATANTE no valor de 03 (três) mensalidades. 

7.   NORMAS APLICÁVEIS FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 - O presente contrato será regido pelas leis brasileiras. 
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7.2 - O CONTRATANTE reconhece e declara que leu e que está ciente e de pleno acordo com 

todos os termos e condições deste contrato. 

7.3 - Para dirimir toda e qualquer demandam envolvendo o presente contrato e seu objeto, fica 

eleito o foro da Comarca de Rio do Campo/SC, com expressa renuncia de qualquer outro, por 

mais especial que seja. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor. 

Rio do Campo – SC, em 03 de janeiro de 2022 

 

____________________________________ 

CONTRATANTE 

____________________________________ 

CONTRATADA 

      Marilete Vavassori Rafaelli        Mauricio de Toffol Boch 
  Presidente da Câmara de Vereadores  

 
 

Testemunhas: 
 

 
________________________________  ___________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:        CPF:  
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