
 

 

  

CONTRATO Nº 109/2017 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO 

FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA 

DISTÂNCIA NACIONAL INTER E INTRA REGIONAL, ACESSO DE 

TERMINAIS INDIVÍDUAIS E ACESSO INTERNET BANDA LARGA, 

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NARANDIBA / SP E A 

EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A.  

 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 2130/2017 

FUNDAMENTO: ART. 24, INCISO II, DA LEI DE LICITAÇÕES 

 

Pelo presente instrumento público, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

NARANDIBA,   com sede à  Avenida Marechal Rondon, n.º 491, Centro, 

na cidade de Narandiba - SP, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal,  Senhor  ITAMAR DOS SANTOS SILVA, brasileiro, casado, 

funcionário público municipal, portador do documento de identidade 

RG n.º 17.832.129 e do CPF 074.780.778-70, residente e domiciliado a 

Rua Josefa de Almeida dos Santos, n.º 466, na cidade de 

Narandiba/SP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, 

e de outro lado, a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 02.558.157/0001-62 e Inscrição Estadual n.º 

108.383.949.112, com sede a Av. Eng. Luis Carlos Berrini, nº 1376 – 

16º andar, Bairro Cidade Monções, São Paulo-SP, CEP: 04.571-000, 

neste ato representada pelos Senhores: Fabio Marques de Souza 

Levorin, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 

27.638.106-3 SSP-SP e do CPF nº 267.221.148-56; e, por Carlos 

Eduardo Cipolotti Spedo, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 

4.290.655-6 SSP-SP e do CPF nº 856.234.748-53, doravante chamado 

de CONTRATADA, tem entre si justos e contratados os serviços em 



 

 

  

epígrafe, com base no inciso II do artigo 24 da lei nº 8.666/93 

(dispensa de licitação em razão do valor), mediante as cláusulas e 

condições a seguir estipuladas, sob o regime instituído pela Lei n° 

8.666/93, ACORDAM que, bem como as cláusulas abaixo 

discriminadas:   

 

 

 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo 

Comutado) linhas analógicas e acesso internet ADSL, em 

conformidade com as especificações nos termos das concessões 

outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL com 

índice de reajustes com data base e alíquota conforme determinação do 

poder concedente, com as especificações constantes na tabela abaixo.   

A Contratada, por este contrato, compromete-se em fornecer a 

Contratante, conforme o seguinte: 

SERVIÇOS QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MENSAL 
VALOR 12 MESES 

LINHAS ANALOGICAS 3  R$   69,90   R$ 209,70   R$ 2.516,40  

ACESSO INTERNET ADSL 10 

MBPS 
1  R$   89,90   R$  89,90   R$ 1.078,80  

 
    

SERVIÇOS QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MENSAL 
VALOR 12 MESES 

MINUTO FIXO - FIXO (LOCAL) 

C/ CONEXÃO TERMINAL 
300  R$     0,11   R$  33,00   R$    396,00  

MINUTO FIXO - MÓVEL 

LOCAL (VC1) 
10  R$     0,60   R$    6,00   R$      72,00  

MINUTO FIXO - MOVEL (VC2) 10  R$     0,72   R$    7,20   R$      86,40  

MINUTA FIXO - MOVEL ( VC3) 1  R$     1,33   R$    1,33   R$      15,96  

 
    



 

 

  

SERVIÇOS QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 12 MESES 

MINUTA FIXO - FIXO INTRA-

REGIONAL 
100  R$     0,46   R$  46,00   R$    552,00  

MINUTO FIXO - MÓVEL 

INTRA-REGIONAL (VC2) 
10  R$     0,72   R$    7,20   R$      86,40  

MINUTO FIXO - FIXO INTER-

REGIONAL  
50  R$     0,26   R$  13,00   R$    156,00  

MINUTA FIXO - MÓVEL 
INTER-REGIONAL (VC3) 

20  R$     1,33   R$  26,60   R$    319,20  

 
    

 
  

 R$ 439,93   R$ 5.279,16  

 

 

 

2. DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 

2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ 5.279,16 (cinco mil 

duzentos e setenta e nove reais e dezesseis), sendo o valor mensal de R$ 

439,93 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos, 

para fornecimento dos serviços acima especificados, no período 

contratado, podendo haver variações de até 25% de seu valor, conforme 

preceitua o Artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 

alterações;  

2.2 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, cobrando 

diretamente na conta da linha telefônica acima citada. 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente da execução deste contrato correrá por conta da 

seguinte dotação: 

 

02-Executivo. 
02.04- Fundo Municipal de Saúde. 

1030100052005000-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

3.3.90.39.00.0000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

4. DA VIGÊNCIA: 



 

 

  

A vigência será de 12 meses (doze meses), com início a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, não 

ultrapassando 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas atualizações. 

 

5. DAS PENALIDADES: 

5.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Contratante 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar à Contratada, multa de 10% 

(dez por cento) do valor total deste, além das sanções previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93 com suas atualizações; 

 

5.2 – Pela inexecução, execução imperfeita, demora na execução, ou 

qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a Contratada sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou criminal se houver, estará sujeita 

às seguintes penalidades, segundo a natureza e gravidade da falta: 

a) advertência; 

b) retenção de pagamentos; 

c) multas; 

d) suspensão do registro e do direito de participar de licitações; 

e) rescisão do contrato; 

f) cancelamento do registro da declaração de idoneidade para 

participar de licitações. 

6. DA RESCISÃO: 

6.1 – O não cumprimento total ou parcial deste contrato enseja sua 

rescisão, independente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além das aplicações previstas no contrato, na forma do 

artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores 

atualizações; 



 

 

  

6.2 – Ocorrendo a rescisão amigável do contrato, far-se-á o pagamento 

final com mútua, plena e geral quitação no ato da assinatura do 

distrato. 

 

7. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

7.1 – Toda e qualquer troca de informações e correspondências entre 

Contratante e Contratada, deverão ser feitas por escrito; sendo que na 

ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a execução do presente 

contrato, obrigará a Contratada a fazer comunicação escrita dos fatos, 

cabendo à Contratante opinar sobre os mesmos; 

7.2 – Constatando-se a inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 

exação ou ato desabonador da Contratada, a Contratante notificará por 

escrito para as providências corretivas; 

7.3 – Qualquer erro ou imperícia constatada na execução deste contrato 

obrigará a Contratada por sua própria conta, a correção e nova 

execução do que for necessário; 

7.4 – A inobservância das condições impostas neste, obrigará a 

Contratada a responder por perdas e danos na forma da Lei. 

 

8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATADO 

 

8.1 – O prazo de entrega do bem com os serviços de instalação deverão 

ser realizados em até 30 (trinta) dias de acordo com os prazos definidos 

na proposta comercial, contados da assinatura do contrato. Devendo 

dentro deste prazo, estar em pleno funcionando todos os serviços 

contratados. 

 

8.2 - O objeto do contrato somente será recebido quando o 

fornecimento obedecer as condições contratuais. 

 

9. DA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

A Execução e entrega do objeto deste contrato, se dará de mediante a 

emissão de ordens de serviços e deverão ser entregues na Unidade 



 

 

  

Básica de saúde, Rua Alves de Almeida nº 752 Centro - Narandiba – SP 

- CEP 19220-000, através da supervisão do responsável pelo 

Departamento Informática do Município de Narandiba, que terá a 

competência de acompanhar o recebimento e execução do objeto 

contratado. 

 

 

10. DA PUBLICAÇÃO 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 

8.666/93, sempre por intermédio de Termo Aditivo. 

 

 

11.  DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas quanto ao Pirapozinho/SP, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem Contratante e Contratada de pleno acordo com o disposto 

no contrato, assinam-no na presença da testemunha abaixo, em 03 

(três) vias de igual teor, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer 

cumprir por si e seus sucessores em juízo ou fora dele. 

 

Narandiba/SP, 09 agosto de 2017. 

                                

 

 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva-Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 ____________________________  ____________________________ 
 TELEFÔNICA BRASIL S/A TELEFÔNICA BRASIL S/A 
 Fabio Marques de Souza Levorin Carlos Eduardo Cipolotti Spedo 
 Representante/Responsável Representante/Responsável 

         CONTRATADA                                         CONTRATADA  
 



 

 

  

TESTEMUNHAS: 

 
  

   1)_______________________________               2) _______________________________ 
  SILVANA APARECIDA DOS SANTOS         MAURICIO BEZERRA DE 
SOUZA 

      RG nº 26.882.749-7 – SSP/SP                        RG: 48.304.075-7  – SSP/SP              
 


