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CONTRATO Nº 30/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

A Câmara Municipal de Rio do Sul, CNPJ nº 83.622.985/0001-14, com sede localizada

à Praça 25 de Julho, nº 01 – 2º andar, Centro Administrativo Municipal Prefeito Helmuth

Baumgarten,  Bairro  Centro,  no  município  de  Rio  do  Sul/SC,  adiante  denominada  de

Contratante, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Thyago Ferreira Melo e a

Empresa IVM Comercio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ nº 10.285.037/0001-

67, estabelecida no Município de Curitiba, CEP 80.060-230, Rua Conselheiro Araujo, 434,

Andar 1, Sala 11, Bairro Centro, que apresentou os documentos exigidos por lei, adiante

denominado de Contratada, neste ato representada pelo seu Procurador/Sócio/Gerente,

Sr.  Ewerson  Fabricio  Mella,  brasileiro,  solteiro,  empresário,  inscrito  no  CPF sob  o  nº

121.155.698-06, portador da cédula de identidade nº 262503505, expedida pela SSP/SP,

firmam  o  presente  Contrato para  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E DADOS MÓVEIS

COM  O  FORNECIMENTO  EM  COMODATO  DE  SMARTPHONES; para  atender

necessidade da Câmara Municipal de Rio do Sul, de acordo com as Especificações do

Edital de Licitação (Pregão Eletrônico n° 6/2022) e de acordo com os termos da Lei nº

10.520/02  e  suas  alterações  e,  subsidiariamente,  da  Lei  nº  8.666/93,  e  alterações

posteriores,  e  das  demais  normas  legais  aplicáveis,  em  face  da  classificação  das

propostas apresentadas no  Pregão Eletrônico CMRS/SC nº 6/2022, cujo resultado foi

publicado no Diário Oficial dos Municípios, tendo sido o preço oferecido pelo Fornecedor

Beneficiário melhor classificado no certame acima numerado, mediante as cláusulas e

condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa  para a prestação de

serviços de telefonia móvel pessoal e dados móveis com o fornecimento em comodato de

smartphones contidas no Termo de Referência constante do Edital de Pregão Eletrônico
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n° 6/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1  O valor  total  deste  contrato  é  de  R$ 25.899,00 (vinte  e  cinco mil  e  oitocentos  e
noventa e nove reais), o qual será pago em parcelas iguais, mensais e sucessivas no
valor de R$ 2.158,25 (dois mil. Cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos),
conforme proposta vencedora do Pregão Eletrônico n.º 6/2022 e mediante o cumprimento
das condições estabelecidas neste Contrato.

2.2 Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e
incidências,  diretos  e  indiretos,  inclusive  IPI  ou  ICMS,  se  houver  incidência,  não
importando  a  natureza,  que  recaiam  sobre  o  fornecimento  do  objeto  do  presente
instrumento, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão por sua conta e risco.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1  A vigência do presente instrumento será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da
data  de  sua  assinatura,  não  havendo  possibilidade  de  renovação,  respeitadas  as
determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações.

Rio do Sul, 01 de dezembro de 2022.

Thyago Ferreira Melo Ewerson Fabricio Mella
Presidente da Câmara Municipal de

Rio do Sul
IVM Comercio e Serviços de Informática

LTDA
[assinado digitalmente] [assinado digitalmente]
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