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CONTRATO Nº 66/2016 
PROCESSO Nº 1640/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
IÚNA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA TELEMAR 
NORTE LESTE S/A, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO 
NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. ROGÉRIO CRUZ SILVA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CPF n.º 221.210.306-97 e RG n.º M-384687-SSP/MG, residente 
e domiciliado à Avenida Ademar Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila Nova, neste Município, e 
pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscrito no 
CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 79, 
Quilombo, Iúna/ES, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Srª. EDNA 
MARIA DE MELO NUNES, funcionária pública, brasileira, casada, portadora do CPF n.º 
011.441.957-48 e RG n.º 077355105 – SSP-RJ, residente e domiciliada na Rua Aurora Amaral 
Figueiredo, nº 142, Bairro Guanabara, neste Município, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.000.118/0001-79, com sede na Rua Lavradio, nº 71, 
centro, Rio de Janeiro/RJ, cep: 20.230-070, telefone: (71)98735-8081, endereço eletrônico: 
elida.silva@oi.net.br, neste ato representada por CESAR ALBERTO DE ARAUJO PINTO, 
português, casado, colsultor de negócio e ALEXANDRE JOSÉ DE ALBUQUERQUE CARDOSO, 
português, solteiro, consultor de negócio, doravante denominada CONTRATADO(A),  
resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Empresa Especializada para 
fornecimento de telefonia fixa ISDN DIGITRONCO, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
1.2. A prestação de serviços deverá ser conforme termo de referência e anexos I e II que 
acompanha o processo. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e 
dois). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
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2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida, 
podendo todavia ser realizado o pagamento da parcela incontroversa. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado, ou na Tesouraria da Prefeitura, e serão contados da data de 
certificação/aceitação do objeto, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, 
com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos, ou 
através de expedição de boleto bancário que contemplará o fechamento da fatura 
equivalente ao serviço mensal prestado. 
2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Adelmo Silva, matricula nº 305032 e Fernando Carlos de 
Andrade, matrícula nº 303487, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de 
Gestão. 
3.2. Cabe ao prestador de serviços permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer 
dia e hora devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
140001.2412200313.045.44905200000 – Ficha 283, desde já autorizado o empenho pelo 
Ordenador de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 
5.1. A vigência do contrato será de doze meses a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, 
podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 
5.2. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante 
justificativa aprovada pela autoridade superior.  
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06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 
aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública Municipal, seus servidores ou terceiros: 
I - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor do contrato, limitado a 15% (quinze por 
cento), pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato.  
II - Multa de 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da ordem de serviço expedida, 
limitado a 15% (quinze por cento) do valor total dos lotes arrematados pelo contratado, pelo 
atraso no prazo de execução dos serviços, pela não retirada da Ordem de serviço, pela recusa 
em executar os serviços objeto deste contrato ou substituí-los, quando necessário. 
III – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes arrematados pelo 
contratado, devido nas situações em que o atraso no fornecimento/serviço frustra o propósito 
da autorização de fornecimento/serviço (inadimplemento absoluto), bem como por qualquer 
outro evento de infração contratual decorrente de irregularidades na execução da 
contratação ou violação aos deveres pactuados; 
IV – Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema de 
registro cadastral por até cinco anos, nos moldes da legislação vigente, garantindo-se o 
contraditório e ampla defesa no processo de apuração; 
6.1.1. Os limites das multas referidas nos incisos I, II e III devem ser observados pontualmente, 
a cada episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual aplicação, em 
momento anterior, da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta a incidência da 
multa para novas infrações. 
6.1.2. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à 
Prefeitura. 
6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam, em tese, ensejar a aplicação 
de sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de cinco dias 
úteis, contados do recebimento da respectiva intimação. 
6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente decidirá 
motivadamente pela aplicação ou não de penalidade. 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for 
o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação 
que procedeu ao contrato; 
b) Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
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c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência 
ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
f) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 
g) Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento dos objetos, na forma da 
legislação em vigor, discriminados na Cláusula Primeira. 
 
09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 
pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste 
contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 
II – Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
10.1.2. Por acordo entre as partes: 
I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
II – Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem 
a correspondente execução dos serviços; 
III – O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
IV – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 
Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
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11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 
durante o período do Contrato. 
11.3. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11.4. Este contrato está vinculado ao processo de justificação em epígrafe, bem como ao 
respectivo ato de inexigibilidade de licitação, baseado no art. 25, I da Lei 8.666/93, publicado 
na imprensa oficial. 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 
oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
12.2. Fazem parte deste Contrato o anexo 01 e 02, acrescido das informações obtidas no 
processo de origem. 
 
Iúna/ES, 15 de junho de 2016. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Rogerio Cruz Silva - Prefeito Municipal 
Contratante 
 
 
TELEMAR NORTE LESTE S/A 
CESAR ALBERTO DE ARAUJO PINTO 
Contratado 
 
 
TELEMAR NORTE LESTE S/A 
ALEXANDRE JOSÉ DE ALBUQUERQUE CARDOSO  
Contratado 
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ANEXO II 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de telefonia fixa 
ISDN DIGITRONCO. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Prefeitura Municipal de Iúna, como toda grande organização, tem gastos 
volumosos com serviços de telefonia nas secretarias e setores que o 
compõem. 

2.2. Os crescentes desafios colocados para o governo acabam induzindo o 
aumento da máquina administrativa e, consequentemente, dos gastos com 
seus serviços. 

2.3. Parte significativa desses dispêndios pode ser reduzida com processos de 
contratação eficientes, planejados previamente em conjunto.  

2.4. Um planejamento integrado de compra reduz a duplicidade de esforços 
entre os órgãos e otimiza o trabalho dos técnicos das áreas de licitações e 
contratos, ensejando ainda economia processual.  

2.5. O grande benefício, entretanto, advém da utilização do poder de compra da 
Prefeitura. Na medida em que aproveita as oportunidades de economia de 
escala, a Administração Pública pode obter melhores preços junto ao 
mercado, reduzindo seus custos em benefício do atendimento às demandas 
sociais.  

2.6. Com esta motivação, a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), na condição de órgão central do Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, vem conduzindo 
processos para contratação dos serviços de forma conjunta. 

2.7. Considerando que a Prefeitura Municipal de Iúna, através do processo nº 
1588/2015, que culminou no Pregão Presencial nº 068/2015, onde foi 
contratado o objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
comunicação de voz sobre IP – tipo PABX, incluindo instalação, configuração, 
disponibilização de equipamentos, suporte, assistência técnica e 
manutenção 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas diárias com 
reposição de peças. No Termo de Referência da contratação citada, no item 
9.1, previu a contratação deste objeto quando o PABX IP estivesse 
configurado. Segue em integra: Implantação do servidor com toda a 
infraestrutura necessária, incluindo os troncos E1, após a entrega do 
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referido tronco E1 pela empresa responsável pela telefonia fixa, será de 10 
dias úteis; 

2.8. A contratação abrangerá todas as instituições públicas municipais 
representadas pela Prefeitura Municipal de Iúna. 

 

3. DO PRODUTO 

3.1. O ISDN deverá possibilitar realizar ou receber várias ligações ao mesmo 
tempo através de um mesmo acesso telefônico; 

3.2. O ISDN deverá possuir uma franquia mensal com uma quantidade de 
minutos disponíveis acima de 6900 minutos para ligações fixo locais e 6900 
minutos ligações fixo longa distância nacional; 

3.3. Outras ligações como: Ligações Locais e LDN adicionais, ligações para celular 
local, VC2 e VC3, etc., deverão ser cobradas adicional; 

3.4. Deverá possuir no mínimo 50 ramais; 

 

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

4.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE: 

4.1.1. Nomear Gestor e Fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos, conforme o disposto no art. 24 da IN SLTI/MP 
04/2010; 

4.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto ou serviço que considerar 
incompatível com as especificações apresentadas na proposta da 
CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus 
bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos servidores; 

4.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA; 

4.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares 
e contratuais cabíveis, conforme Anexo II - MODELO DE 
NOTIFICAÇÃO; 

4.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os 
critérios estabelecidos neste Termo de Referência; 
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4.1.6. Receber os objetos entregues pela CONTRATADA, que estejam em 
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem 
realizadas, devendo assinar ao final o RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 
(anexo I); 

4.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer material ou serviço 
entregue fora das especificações constantes na proposta da 
CONTRATADA; 

4.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências 
relacionadas com o fornecimento dos produtos; 

4.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA: 

4.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 
Referência, com a alocação dos empregados necessários ao 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
os materiais e equipamentos, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência; 

4.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

4.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE 
autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

4.2.4. Utilizar empregados habilitados e com amplo conhecimento dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
CONTRATANTE; 

4.2.6. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada 
no decorrer da prestação dos serviços; 

4.2.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 
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quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.2.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

4.2.9. Fornecer os produtos e/ou serviços conforme especificações 
técnicas definidas deste termo de referência, não podendo nunca 
ser inferior a esta; 

4.2.10. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados 
pela CONTRATANTE, relacionados com o objeto deste termo de 
referência; 

4.2.11. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente em relação aos produtos e/ou serviços que 
forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos 
necessários; 

4.2.12. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos 
Fiscais do Contato e do Gestor do Contrato inerentes à execução do 
objeto contratual; 

4.2.13. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos 
produtos e/ou serviços pela CONTRATANTE, cujo representante 
terá poderes para sustar os mesmos, total ou parcialmente, a 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e 
recusar os produtos e/ou serviços e que julgar inadequados; 

4.2.14. Emitir relatório detalhado da execução da ordem de fornecimento 
emitida; 

4.2.15. Realizar a execução do objeto fora do horário comercial sempre que 
solicitado pela Prefeitura Municipal de Iúna, evitando transtornos 
no atendimento à população. 

5. PENALIDADES 

5.1. Qualquer interrupção ou atraso, que seja dada causa pela ação ou omissão 
da CONTRATADA ou de seus prepostos, dará margem às penalidades 
previstas no contrato. 
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