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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 849/2022 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS E A 

EMPRESA NET ONZE SERVICOS DE DATACENTERS E COBRANCAS LTDA 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 

87.862.397/0001-09, com sede na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade de Guaporé-RS, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. ADALBERTO JOÃO BASTIAN, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa  NET ONZE SERVICOS DE 

DATACENTERS E COBRANCAS LTDA, estabelecida na Rua Castelo Branco, nº 453, 

Andar 3 sala 301, Bairro Centro, na cidade de Serafina Corrêa/RS, CEP 99.250-000, telefone 

(54) 3444 9915 e e-mail: fiscal@cadore.com.br; inscrita no CNPJ sob o nº 39.783.020/0001-11, 

doravante designada CONTRATADA, ajustam os serviços de manutenção e Assistência 

Técnica que se regerá pelas cláusulas adiante especificadas, em obediência às determinações da 

Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente contrato tem como fundamentos legais o Processo de Dispensa De Licitação Por 

Inexigibilidade nº 313/2022, Processo nº 962/2022, justificativa da Secretaria Municipal da 

Administração e artigo 25, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto do presente contrato o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE E-

MAILS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES 

ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS., na forma e preços abaixo 

especificados, conforme proposta financeira apresentada:  

Secretaria Municipal da Administração 

04.01 – 2.012 – Manutenção das ativ. da Sec. Mun. da Administração 

3.3.90.40.99.00.00 – Outros Serv. De T.I.C - 5520 

Recurso: 01 – Recurso Livre – Adm. Direta 

Item Unid Quant Descrição 

Valor 

Mensal 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 Meses  12 

Serviço de hospedagem de e-mails com 
gerenciamento pelo Município de Guaporé/RS 
tendo: -Inclusão/exclusão de e-mails; -
Alteração de Senhas; -Inclusão/alteração de 
cotas de armazenamento; -hospedagem 
site/FTTP; -Número de cotas de e-mails 
ilimitado, condicionado a um espaço máximo 
de 500gb 

700,00 

 

 

 

8.400,00 

Valor Total Mensal R$ 700,00 

Valor Total R$ 8.400,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

mailto:fiscal@cadore.com.br
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2.1. A CONTRATADA deverá efetuar os serviços mensalmente ao preço de R$ 700,00 

(setecentos), totalizando no período de 12 meses o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais), correndo por sua conta os encargos de ordem trabalhista, previdenciária, 

fiscais e comerciais decorrentes da execução dos serviços, bem como os encargos de ordem 

civil indenizatórios e de caráter penal, por danos ocasionados à terceiros. 

 

2.1.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente à quantidade 

de itens entregues, conforme nota Fiscal, observados os preços unitários cotados na proposta. 

 

2.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços 

e liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, mediante depósito na seguinte conta bancária 

da CONTRATADA: 

* Banco:    BANCO DO BRASIL 

* Agência: 2679-4 

* Conta:    22672-6 

 

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias. 

 

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

2.8. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

Secretaria Municipal da Administração 

04.01 – 2.012 – Manutenção das ativ. da Sec. Mun. da Administração 

3.3.90.40.99.00.00 – Outros Serv. De T.I.C - 5520 

Recurso: 01 – Recurso Livre – Adm. Direta 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, de 01 de agosto de 2022 a 31 de julho 

de 2023, podendo o prazo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57 da Lei nº 

89.666/93. 
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3.1.2. Caso haja prorrogação contratual, o valor pela prestação de serviços mensais poderá ser 

reajustado anualmente, mediante a aplicação do índice do IGP-M/FGV ou outro índice que vier 

substituí-lo.  

 

3.1.3. Não será aceito objeto quantidade e qualidade com descrição diferente daquela 

constante na proposta vencedora.  

 

3.1.4. O LINK deverá ser disponibilizado a Secretaria Municipal de Administração atender a 

legislação e normas técnicas aplicáveis, em especial as normas e regras da ANATEL. 

 

3.1.5. O prazo para disponibilização será de até 10 dias a contar da data da emissão do 

contrato. 

 

3.1.6. A garantia da disponibilidade mínima contratada deverá ser de 99% do mês, 24 (vinte 

e quatro) horas do dia e 7 (sete) dias por semana. 

 

3.1.7. Os defeitos deverão ser solucionados em até 8 (oito) horas a partir da abertura do 

chamado técnico por parte do Município. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

4.1. DO CONTRATANTE: 

4.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Contrato.  

 

4.1.2. Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso. 

 

4.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato. 

 

4.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente. 

 

4.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

 

4.2. DA CONTRATADA: 

4.2.1. Fornecer o objeto nas especificações contidas neste Contrato. 

 

4.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos. 

 

4.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado. 
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4.2.5. Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

 

4.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo. 

 

4.2.7.  A empresa deverá providenciar soluções de Backup para casos de urgência ou de 

contingência em queda de sinal para não deixar toda a estrutura fora de funcionamento por 

mais de 24 horas, de acordo com a proposta apresentada. 

 

4.2.8. Deverá manter a Licença de Serviços de Comunicação Multimídia-SCM emitida pela 

Agência Nacional de Telecomunicação-ANATEL, atualizada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

5.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado 

às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência, quando executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 

durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, 

após este prazo, será considerado inexecução contratual; 

c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução 

parcial injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao CONTRATADO o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao 

processo. 

 

5.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

5.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e "e" do item 5.1, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

5.4. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o 

pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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5.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os 

previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

5.6. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 

prévia e expressa autorização ao Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

5.7. O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 

da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

5.8. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos 

ou prejuízos à Administração será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver proposta (lances), não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, 

falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, 

e das demais cominações legais.  

 

5.8.1. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

5.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica 

em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

 

5.9.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma 

estabelecida no subitem anterior. 

 



 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
GABINETE DO PREFEITO 

6 

 

Av. Silvio Sanson, nº. 1135 – Fone: (54) 3443-4430 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

5.10. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impede que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 5.1. 

   

5.11. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 

precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO 

6.1. A CONTRATADA somente poderá ceder, quer total quer parcialmente, este contrato, 

mediante prévia e expressa autorização do Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 

Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 

testemunhas abaixo em duas vias de igual teor. 

 

Guaporé, 01 de agosto de 2022. 

 

NET ONZE SERVICOS DE 

DATACENTERS E COBRANCAS LTDA ADALBERTO JOÃO BASTIAN 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

____________________________  

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

          

 

 

 

 


