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CONTRATO N.° 001/2020

Dispensa de Licitação n.° 001/2020

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO- PREVICARAZINHO, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 10.225.642/0001-42, com sede na
Avenida Flores da Cunha, número 944, Centro, CEP 99.500-000, neste ato representado pela
Presidente Sra. Diolena Maria Capitânio, inscrito no CPF sob n.° 252.189.050-20, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa GINET INFORMÁTICA -
PROVEDOR, MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - , inscrita no CNPJ n.° 01 311 941/0001-09,
estabelecida na Rua Quinze de novembro, número 885, Sala 14, Centro, no município de Passo
Fundo, CEP 99.010-091, telefone (54) 3317 8100, neste ato representado por seus procuradores, Sr.
CRISTIANO DUTRA BORGES, portador da Carteira de Identidade n.°9058099525, expedida pela
SSP/RS e inscrito no CPF sob n.° 536.580.510-00 e Sr. TARCIS PATRIK BLAUTH, portador da
Carteira de Identidade n.° 1003321196, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob n.°
938.720.380-87 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente
contrato discriminado na Cláusula Primeira - OBJETO, que será executado, em conformidade ao
disposto na à Lei Federal n.° 8.666/93, e demais normas complementares, que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto deste processo a contratação de empresa para prestação de serviços de
acesso à internet e interligação via fibra óptica do Previcarazinho, conforme solicitação da Diretora
Administrativo-Financeira, através de pedido formal.
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DESCRIÇÃO

Link de internet de 200
Mb em sistema de IP
dedicado, com garantia
de 100% (cem por cento)
desta banda durante 24
horas do dia, com
fornecimento de roteador

e link.

VALOR
UNITÁRIO

R$ 150,00

VALOR
TOTAL

R$1.800,00

CLÁUSULA SECUNDA: DO LINK PARA ACESSO À INTERNET



cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente
contrato;
d) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem, a prévia e expressa
anuência da Autarquia;
e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no todo ou em parte, o
objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação
dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, operação
e/ou manuseio inadequado dos equipamentos, negligência dos usuários, casos fortuitos ou de força
maior;
f) em tudo agir segundo as diretrizes da Autarquia;
g) responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à
Autarquia e/ou a terceiros, por seus técnicos habilitados e credenciados, no local de prestação dos
serviços;
h) a CONTRATADA deverá adequar-se a todas as exigências impostas pelos órgãos governamentais
responsáveis pela segurança e medicina do trabalho;
i) a CONTRATADA, durante a vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros,
pelos atos praticados por seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, eximindo-se a Autarquia de
quaisquer reclamações e/ou indenizações;
j) a CONTRATADA deverá informar ou apresentar aos funcionários do Previcarazinho indicados,
sempre que solicitado, toda a orientação e demais esclarecimentos referentes à execução dos
serviços, bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes à execução do objeto
contratual, por correspondência protocolada;
k) a CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da Fiscalização, acesso possibilitando a vistoria
das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material,
fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços;
I) lançar na nota fiscal as especificações dos serviços prestados, de maneira idêntica apresentada
na nota de empenho;
m) observar o cumprimento das condições e restrições observadas da autorização e/ou
concessão da Agência Reguladora dos Serviços de Telecomunicações (ANATEI) para a prestação
de serviços de comunicação multimídia.

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

6.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o PREVICARAZINHO poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
6.1.1 Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual
será considerada inexecução contratual;
6.1.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
01 (um) ano;
6.1.3 Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
02 (dois) anos.
Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato
Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do PREVICARAZINHO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

7.1 O termo inicial do contrato será a partir de 22/04/2020 e terá vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses,

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO



conforme disposto na Lei Federal n.° 8.666/93.

8.1 Será rescindido o presente contrato nos seguintes casos:
a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos l a XII e XVIII
do art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, não cabendo indenizaçáo de
qualquer das partes;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso-prévio,
não cabendo indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLAUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização caberá diretamente ao Previcarazinho, ou através de servidor formalmente
designado, na forma do artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA está executando o serviço, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando o
serviço que estiver em desacordo com o contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se, desde já, a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da fiscalização a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DECIMA: DO RECURSO FINANCEIRO

10.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes dotações
orçamentarias:
ÓRGÃO
UNIDADE
FUNÇÃO / SUB
FUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

50

01

04/122

2003

50010412220034005

IMPACTO ORÇAMENTARIO - RECURSOS
RPPS

35318/ 333904000 - SERVIÇO DE TECNOL E
INFORM.

TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE
50010412220034005

PREVICARAZINHO
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

ADMINISTRAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL, PREVID. E SAÚDE
DO SERVIDOR

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO PREVISTA

R$ 1.800,00

R$1.800,00

11.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.°
8.666/93,
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, desde
quo eufici ente monte comprovado, do forma documental, o desequilíbrio contratual.
11.2 O objeto da licitação será reajustado de acordo com a variação nominal do IPCA/IBGE, de
forma anual ou outro índice que legalmente venha substituí-lo.






