
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
R. Nossa Senhora de Fátima, 200 - CEP 12.935-000 - Estado de São Paulo

Fone/fax: (011) 4598-4511 e-mail: secretaria@camaravargem.sp.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Vargem
e a F/BERUP TELECOM E/RELI para prestação de serviço
provedores de acesso às redes de comunicações.

Contrato nO01/2017

Pelo presente contrato de prestação de serviço na área de segurança do trabalho,
de um lado CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM, pessoa jurídica de direito público,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nO67.991.448/0001-95, com sede na Rua
Nossa Senhora de Fátima, 200, Centro, Vargem (SP), representada pelo Presidente
Nilson Furtado de Almeida, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado FIBERUP TELECOM EIREU, com sede na cidade de
Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Alameda Noruega, nO100, Jardim Europa,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n". 72.774.052/0001-26, representada
SILVIO HERNANDES MONEZZI, nacionalidade brasileira, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o nO188.057.658-99, RG nO290126149-SP, residente à estrada Mauro
de Prospero, SOO, Ed. Uvaia 1 -, Residencial das Ilhas, Braganca Paulista (SP), CEP
12913-045, na situação de titular e administrador, assinando pela empresa,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, nos termos do arte 24,
inciso D, da Lei Federal nO 8.666/93, firmam o presente contrato, autorizado pelo
Presidente da Câmara Municipal no Processo Administrativo - Requisição de
Serviços nO01/2017.

cLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO EREGIME DE EXECUÇÃO

1.1 - Prestação de serviço de provedores de acesso às redes de comunicações na
modalidade "acesso à internet banda larga com link semi dedicado" na
velocidade de download de 30 MB e Upload dé]S MB.

1.2 - As partes deste Contrato, por este instrumento, estão sujeitas às normas da Lei
nO8.666/93 que regulamentam os contratos administrativos.

1.3 - O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos,
mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com
base no artigo 65 da Lei Federal nO.8.666/93. \ .,.._Vi -r-, yJ/t& >,\ r.$Página 1 de 4
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cLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇOEAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O valor da prestação de serviço será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
totalizando R$6.000,00(seismil reais)no período de doze meses.
2.2 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, no qual deverão estar
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e
despesasindiretas (BDI)e demais despesasde qualquer natureza.
2.3 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota
fiscal relativo ao mêsda locação.
2.4 - A despesa para execução do objeto onerará os recursos orçamentários e
financeiros, reservadosna Dotação Orçamentária nO3.3.90.39.00.00(outros serviços
de terceiros - pessoajurídica); 3.3.90.39.99.0001(outros serviços- pessoajurídica).

cLÁUSULA TERCEIRA
VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1 - Estecontrato terá vigência a partir da assinaturae deverá ser implantado para
execuçãono prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante termo de entrega do objeto
contratado.

cLÁUSULA QUARTA
OBRIGAÇÕES ERESPONSABIUDADES DA CONTRATADA

4.1 - Responsabilizar-seintegralmente pela prestação de serviço contratada, nos
termos da legislaçãovigente, ou quaisquer outras que vierem a substituí-Ia, alterá-Ia
ou complementá-Ia;
4.2 - Designar por escrito preposto(s) que tenha(m) poder para resolução de
possíveisocorrênciasdurante a execuçãodeste contrato;
4.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições que ensejam na habilitação para
participação em certames licitatórios, apresentando documentação;
4.4 - Comunicar imediatamente a Administração do contrato, quaisquer fatos ou
anormalidades que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos
serviços;
4.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais,resultantesda execuçãodo contrato;
4.6 - Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem
subcontratar os serviçosora contratados, sob pena de rescisão;
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cLÁUSULA QUINTA
DA IMPLANTAÇÃO

5.1 - A prestação de serviço deverá ser implantada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias,mediante termo de entrega do objeto contratado após a assinaturado contrato
administrativo.
5.2 - Pelaimplantação do objeto a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor
de R$350,00(trezentos e cinquenta reais).

cLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABIUDADE DA CONTRATANTE

6.1 - Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execuçãodos serviços,fixando prazo para a suacorreção;
6.2 - Efetuaros pagamentos nascondiçõese preços pactuados;
6.3 - Permitir a entrada de funcionários autorizados para que sejam realizadasas
inspeçõesna sededa CâmaraMunicipal de Vargem;
6.4 - Fornecer os dados, documentos e qualquer outra informação necessáriapara
elaboração dos laudos, parecerese atestados.

cLÁUSULA SÉTIMA
FISCAUZAÇÃO

7.1 - Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela
execuçãode todos os serviços,à CâmaraMunicipal de Vargem é reservadoo direito
de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalizaçãosobre os serviços,diretamente ou por prepostos
designados.

cLÁUSULA OITAVA
RESCISÃO E SANÇÕES

8.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a
ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.? 8.666/93,
autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente o contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no casode inadimplência.

8.2 - No caso de rescisãoadministrativa unilateral, a CONTRATADA reconheceráos
direitos do CONTRATANTE em aplicar as sançõesprevistas no Edital, neste ajuste e
na legislação que rege a licitação. ~ 'I ..,\..,l.j/
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8.3 - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto
ou pela inadimplência.
8.4 - A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetivados.
8.5 - O descumprimento dos prazos fixados neste contrato administrativo acarretará
na aplicação de multa no valor de dez vezes o valor do contrato administrativo.

cLÁUSULA NONA
FORO

9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo, como competente para quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento,
com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Assim justas
e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

Câmara Municipal de Vargem (SP),09 de fevereiro de 2017.

MonÚ~·ia(fuhaL
Presidente da Câmara Municipal de Vargem

~>U~j,vV
Denise Rodrigues
1° Secretário

~~#(Y~
Cláudio Antônio de Oliveira

2° Secretário

F~RU' TELECOM EIREU~=HERNANDES MONEZZI

Testemunha 1: . O
RG n". 2'?1J t f l?/...D
CPF/MF nO 00.1 q'2 4 c: ~a --H~

Testemunha 2:-------------------
RG n",
CPF/MF nO
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