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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE ANITA GARIBALDI E A EMPRESA, KLEBER SALMORIA 
ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
INTERNET BANDA LARGA. 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o n 82.777.335/0001-85, com sede à na 
Praça Paulino Granzotto, 20, Centro, nesta Cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Senhor João Cidinei da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 2.706.583-9 SSP/SC e 
inscrito no CPF-MF sob n°. 827.958.519-20, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
e, de outro, a empresa KLEBER SALMORIA ME com sede na Av. 26 de Abril, 29 – centro – Abdon 
Batista – SC inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.545.933/0001-18, neste ato representada pelo(a) 
seu(ua) Proprietário, Sr(a). KLEBER SALMORIA, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
26/R3901620 e inscrito(a) no CPF-MF sob 026.212.189-11, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 
celebração foi autorizada de acordo com o Processo de Licitação nº 018/2017, modalidade Pregão 
Presencial nº. 016/2017, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente Instrumento de Contrato é a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de internet banda larga para o Centro Administrativo Municipal, Secretaria de 
Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social – CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, CEI Anir Dalmora Bairro Borges, CEI Anir Dalmora Centro, Escola José Borges da Silva, 
Vigilância Sanitária, UBS Dr. Clóvis Cecchin, UBS Célio Valtair Gomes, CEI Anir Dalmora Lagoa da 
Estiva, UBS Lagoa da Estiva e Escola Vila Aliança conforme descrições constantes dos anexos “A” 
e “B” do edital. 

 
1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no processo de Licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº. 016/2017, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da 
CONTRATADA. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

2.1. A CONTRATADA deverá observar a descrição dos serviços conforme edital. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL 

 
3.1. Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais)  
 

 
3.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão às 

seguintes dotações previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 2017: 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUSSÃO E DA VIGÊNCIA 
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4.1. A instalação deverá ser concluída no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias úteis 

após homologação do processo. 

 

4.2. Os serviços deverão ser prestados pelo período ininterrupto de 12 (doze) meses 

consecutivos 
 
4.3. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses consecutivos, a contar de sua 

assinatura. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, se 
houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso II do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93.  

 

4.4. Imediatamente  após   a   instalação,   os   serviços   serão   devidamente   

inspecionados pela conferência do item, conforme ordem de compras.  No caso de se constatar 

qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à proposta comercial 

da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente 

rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes da Cláusula Nona do respectivo 

Contrato. 

 

4.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos/refeitos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 
5.1. A CONTRATADA deverá emitir boletos bancários referentes aos serviços prestados, 

mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, devendo enviá-
los eletronicamente ao departamento de Finanças através do endereço eletrônico: 
finanças@anitagaribaldi.sc.gov.br. 
 

5.2. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços realizados, seguindo seu 
cronograma de pagamentos, no prazo estimado de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da 
liquidação da despesa. 

 
5.3. O pagamento será efetuado através do pagamento do boleto via sistema bancário.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 

 

6.1. A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato será anual, contada da data- 

limite para apresentação da proposta, conforme preceitua o art. 3º, parágrafo 1º, da Lei  Federal 

nº 10.192, de 14/02/2001, com base na variação do Índice de Serviços de Telecomunicações – 

IST do mesmo período, o qual é normatizado pela Resolução nº. 532/2009 da Agência Nacional 

de Telecomunicações – ANATEL. 
 

6.2. O primeiro reajuste somente ocorrerá após decorridos 12 (doze) meses da data de 

apresentação das propostas, e assim sucessivamente com os demais possíveis reajustes. 
 

mailto:finanças@anitagaribaldi.sc.gov.br
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6.3. Sendo assinado o contrato no período de validade das propostas, o reajuste ocorrerá 

12 (doze) meses após a assinatura do mesmo. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 
7.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estabelecido na Cláusula Quinta, 

desde que a execução do objeto deste Contrato.. 
 

7.1.2. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

8.1.1. Executar o objeto deste Contrato na forma, condições e prazos estipulados neste 
Contrato. 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais fiscais, 
quer municipais, estaduais ou federais.  

8.1.3. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços 
contratados, e as suas conseqüências e implicações que porventura possam ocorrer. 

8.1.4. Disponibilizar o circuito e a porta de acesso ao seu backbone exclusivamente à 
contratante, não podendo haver compartilhamento da banda com outros de seus clientes ou 
usuários. 

8.1.5. Dispor de infraestrutura para aumentar, caso necessário, a largura de banda do link de 
acesso à Internet; 

8.1.6. Instalar e configurar equipamentos de acesso; 

8.1.7. Entregar serviço por meio de interface Fast/Ethernet com conector RJ45, de acordo 
com o equipamento Roteador, este de propriedade da CONTRATADA; 

8.1.8. Disponibilizar um centro de atendimento único através de telefone 0800 ou telefone 
local DDD 49 para recebimento dos chamados de manutenção técnica, sem ônus adicional para o 
Município de Anita Garibaldi; 

8.1.9. Fornecer acesso à Internet por meio de fibra óptica, exceto nos locais onde será 
instalada internet VIA RÁDIO. A conexão com a rede da contratante deverá ser feita através de 
interface Fast/Ethernet; 

8.1.10. Disponibilizar a faixa de endereços IP fixos e válidos para uso pela CONTRATADA 
conforme objeto de cada localidade, incluindo-se ai o endereço de rede e de broadcast; 

8.1.11. Prestar serviços de manutenção técnica, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana, 365 dias por ano; 

8.1.12. O prazo máximo para restabelecimento do circuito indisponível é de 4 (quatro) horas, 
contadas a partir da data e hora do chamado, ou data e hora do registro no sistema  de  
gerenciamento   de  rede  da  contratada,  prevalecendo  o  que  ocorrer primeiro; 



 

 

 
CNPJ: 82.777.335/0001-85 

Praça Paulino Granzotto, 20 – Centro – 88.590-000 

Fone: (49) 3543-0191 

 

  fl. 4/5 

8.1.13. Efetuar testes de verificação de qualidade do serviço sempre que necessário, sem 
custos adicionais; 

8.1.14. Para o item 1 o link deverá possuir garantia mínima de serviço 99,5% de banda.  

8.1.15. Apresentar licença da ANATEL em nome próprio, modalidade SCM, para explorar os 
serviços solicitados. Sob nenhuma hipótese serão aceitas licenças em nome de terceiros ou 
consórcios; 

8.1.16. A CONTRATADA não poderá sob hipótese alguma implementar nenhum tipo de filtro 
de pacotes e/ou cachê transparente que possam incidir sobre o tráfego originado ou destinado à 
CONTRATANTE; 

 
 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A CONTRATANTE executará a fiscalização do serviço através de servidor designado, a 

qual realizará acompanhamento sistemático e avaliação dos serviços. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as 
conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer 
indenização. 

 
10.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 
10.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, e também quando comprovadas denúncias contra a 
CONTRATADA por maus tratos, discriminação de alunos, bem como, por não transportar alunos sob 
alegação da falta de pagamentos, ou ainda de cobrança de tarifas dos estudantes; 

 
10.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 

11.1 Sem prejuízo das sanções previstas nos art. 7 da Lei 10.520/02, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

 
11.2. Pelo descumprimento dos horários de partida e chegada, previstos neste termo, bem 

como pela utilização de veículo incompatível com o exigido para a linha: 
 

11.2.1. Multa de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento), sobre a infração cometida, 
calculado sobre o valor total da(s) Linha(s); 

 
11.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato: 

 
11.3.1. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida, cumulável com a sanção prevista no art. 7 da Lei 10.520/02; 
 

11.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
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conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
12.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma prevista em Lei. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
14.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 

diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi, SC, para qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 
 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 

Anita Garibaldi, SC, 18 de Maio de 2017. 
 
 
 
 
 

KLEBER SALMORIA  
Proprietário 

CONTRATADA 

JOÃO CIDINEI DA SILVA  
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
Testemunhas: 
 
01. 02.  
Nome: Alex R. Alves Nome: Eduardo Geremia  
CPF: 093.267.859-98   CPF:   696.431.990-53 
 


