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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 

 

 

 

 
Contrato de prestação de serviços que 
entre si fazem o Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de 
Itatiaia e a empresa QUICKNET 
TELECOM LTDA EPP, na forma abaixo: 

 

 

 

                    O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no 
CNPJ:03.716.646/0001-68, situado a Av. dos Expedicionários Nº301, Centro, Itatiaia-RJ 
CEP:27580-000, denominado CONTRATANTE, representado pela Sra. Diretora 
Presidente Alessandra Arantes Marques, brasileira, casada, Administradora de 
Empresas, portadora do CPF n.º026.802.167-84 e a empresa QUICKNET TELECOM 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ:02.357.033/0001-19, com sede na Av. Almirante Adalberto 
de Barros Nunes, n.º 926, Bairro Vila Mury, Volta Redonda-RJ, na pessoa de seu 
representante legal Srª Adriana de Almeida Raggi, brasileira, casada, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade nº 200773661, expedida pelo DIC/RJ, inscrita no 
CPF n.º101.211.217-98, na qualidade de CONTRATADA, celebram este contrato com 
base no Processo Administrativo nº432/2018, regido pelas normas da Lei Federal 
n.º8.666 de 21.06.1993 e suas alterações, nos termos das cláusulas e condições a 
seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

DO OBJETO - O objeto do presente contrato é o fornecimento, pela 
CONTRATADA, internet Fibra Óptica com  , no quantitativo de 200Mbps, mensalmente, 
tráfego ilimitado, garantia de conexão em até 100% da banda contratada, livre de 
franquia, wi-fi grátis, com  taxa de instalação, SLA comercial 24 horas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

DO PRAZO – A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com 
início em 05/08/2019 e término em 31/07/2020, podendo ser prorrogado de acordo com 
interesse do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

DA EXECUÇÃO–O objeto do presente contrato será executado, sob o regime de 
empreitada por preço global, da seguinte forma: 
§1º. A CONTRATADA se compromete a entregar a internet de FIBRA ÓPTICA instalada 
e funcionando num prazo máximo de até 30(trinta) dias após assinatura do presente 
termo. 
§2º.A CONTRATADA se compromete disponibilizar, Internet de fibra Òptica instalado, 
pelo período de 15(quinze) dias úteis, após instalação, para que a CONTRATANTE teste 
seu funcionamento, e compatibilidade com as exigências contidas  NO PROJETO 
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BÁSICO, que deu origem aos serviços, em especial as determinações constantes da 
Coleta de Preços que integra o mesmo. 
§3º. Efetuado o teste, a CONTRATANTE emitirá a CONTRATADA TERMO DE 
RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO DA INTERNET DE FIBRA ÓPTICA. 
§4º.Todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, para instalação do link, objeto deste contrato, é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
§5º. A CONTRATADA é a única responsável por quaisquer danos ocasionados, 
proveniente da execução indevida dos serviços, inclusive por omissão destes, a 
CONTRATANTE, respondendo única e exclusivamente em relação a estas falhas 
inclusive perante ações civis. 
§6º.A CONTRATADA se obriga a disponibilizar 24(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) 
dias por semana, durante toda vigência do termo de contrato, central de atendimento, 
para comunicação de quaisquer ocorrências relacionadas aos serviços prestados. 
§7º.A CONTRATADA cumprirá, as suas próprias expensas, todas as condições técnicas, 
operacionais, inclusive no tocante ao fornecimento de ferramentas e equipamentos, para 
instalação, manutenção e operação do link contratado. 
§8º.Os serviços contratados para todos os fins serão fiscalizados pela CONTRATADA, 
através de servidor devidamente nomeado para tal. PORTARIA Nº 057/2019. 
§9º.A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, a ocorrência destes, não implicará em corresponsabilidade do CONTRATANTE, e 
seus servidores, nos termos dos art. 69 e 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 
§10º. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
realizados em desacordo com o contrato, normas e especificações que constaram do 
edital que deu origem a prestação dos serviços. 
§11º. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou reconstruir as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, de acordo 
com art. 69 da Lei 8.666/93. 
§12º. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado, de acordo com o art. 70 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
§13º. A CONTRATADA executará os serviços plenamente de acordo com Edital que deu 
origem ao presente termo, notadamente em relação às definições técnicas contidas em 
Termo de Referencial, que fazem parte integrante do presente termo, independente de 
transcrição ou menção expressa. 
§14º. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA: 

DO PAGAMENTO–O pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 
30(trinta) dias após a apresentação da fatura, devidamente atestada pelo Fiscalizador do 
contrato. 
§1º. Será efetuado desconto equivalente a 0,033%(trinta e três milésimos por cento), por 
dia, útil, em que internet deixar funcionar, por culpa da CONTRATADA, devendo esta 
proceder o desconto devido na fatura do mês posterior a ocorrência. 
§2º. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência contratual, 
porém havendo interesse da CONTRATANTE em prorrogá-lo, por outros períodos, o 
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valor poderá ser corrigido, pelo IGPM apurado no período, considerando o início do 
período de apuração o mês de apresentação da proposta junto a licitação, ou, pelo 
resultado de pesquisa junto a três empresas comprovadamente do ramo do objeto 
contratado, considerando-se para correção o menor preço indicado na pesquisa, a época 
da renovação, aplicando-se a correção, pelo menor valor indicado entre os dois meios, 
IGPM, ou, Pesquisa de Mercado. 
§3º.A CONTRATADA, ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, 
poderá fazer jus a multa de 0,033%(trinta e três milésimos por cento), por dia útil de 
atraso, sobre o valor da fatura em atraso, mediante requerimento especifico para este 
fim, dirigido a CONTRATANTE, e autuado em processo, que será analisado por esta, a 
quem compete arbitrar o valor da multa, e submeter a parecer da Procuradoria da 
CONTRATANTE, para parecer, e aprovação final de pagamento pela Sra. Diretora 
Presidente.  
§4º. No caso de antecipação de pagamento, a CONTRATANTE fará jus ao mesmo 
percentual de desconto, por dia útil de antecipação, que será descontado sobre o valor 
da fatura paga. 
§5º.As faturas da CONTRATADA deverão vir obrigatoriamente acompanhadas de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Regularidade com a Previdência 
Social e FGTS; 
 

CLÁUSULA QUINTA: 

DA DOTAÇÃO FINANCEIRA– A despesa decorrente deste contrato correrá por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 03 – Unidade: 03.01 - Funcional: 04.122.0056 – 
Atividade: 2.276 – Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0109, no Valor Global de 
R$1.758,70 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), sendo 12 
parcelas de R$ 139,90 e uma taxa de instalação de R$ 79,90 conforme NOTA DE 
EMPENHO Nº 186/2019. 
 

CLÁUSULA SEXTA: 

DAS ALTERAÇÕES– A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE possa fazer 
no termo de contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, 
bem como, eventuais prorrogações, a critério da CONTRATANTE. 
 Parágrafo único–Toda e qualquer alteração contratual deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela Sra. Diretora Presidente, devendo ser formalizada por 
meio de aditamento e lavrado antes do término do prazo contratual. 
 

CLÁUSULA SETIMA: 

DA RESPONSABILIDADE–A CONTRATADA executará o objeto por sua 
exclusiva conta e responsabilidade, inclusive referente a perdas e danos contra terceiros, 
ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária e ainda: 

Parágrafo único–A CONTRATADA deverá manter durante a vigência contratual 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

DA RESCISÃO–Constituem motivos para rescisão do presente contrato, os elencados no 
art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA NONA:   

 DAS PENALIDADES E SANÇÕES–A CONTRATADA por atraso na entrega do 
link, nos termos previsto, sem justificativa plenamente te aceita pela Fiscalização, ou por 
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deixar de executar os serviços no todo ou em parte, ou ainda cometer infrações durante a 
execução, que sejam interpretadas pela Fiscalização passíveis de punições, estará 
sujeita as seguintes sanções: 
a- advertência – pelo não fornecimento de informações sobre os serviços, solicitados 
pela Fiscalização, que julgue pertinente ao serviço prestado, e a liberação de sua fatura 
destinada a pagamento, se  durante a execução, for penalizada com três advertências, 
será preterida do direito de participar de sorteio, em licitações em nosso Município  em 
que houver empate de preço entre licitantes; 
b- multa, de 1% (um por cento), do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do link 
instalado e funcionando; 
c-multa, equivalente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia, útil, de atraso, 
na solução de problemas do link e que  será cobrada imediatamente de fatura que a  
CONTRATADA tenha a receber da CONTRATANTE, até o limite de 20%, limite que se 
atingido, deverá ser promovida a rescisão contratual com a licitante, sem prejuízo do 
pagamento da multa aplicada; 
d-multa, de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, quando a licitante deixar de 
executar o objeto contratado, no todo, ou parcialmente, garantida o contraditório e a 
ampla defesa. 
§1º.A CONTRATADA será declarada inidônea para contratar com a CONTRATANTE, se 
deixar de executar o objeto do contrato, total ou parcialmente, pelo período de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas e advertências aplicadas. 
§2º.As multas aplicadas a CONTRATADA serão automaticamente descontadas de 
valores que tenha a receber da CONTRATANTE, e caso não disponha de valores a 
receber, será notificada ao seu recolhimento, o não recolhimento da(s) multa(s), implicará 
automaticamente no seu descredenciamento como prestadora de serviço ao Município 
pelo período de 05(cinco) anos, sem prejuízo da cobrança judicial. 
§3º – Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, Federal, 
Estadual e Municipal, quando a penalidade aplicada a CONTRATADA, além de decorrer 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, constituir comprovadamente pratica 
de ilícito penal. 
§4º. A reabilitação, da CONTRATADA, suspensa de contratar com a CONTRATANTE, 
poderá ser requerida, após 01 (um) ano de sua aplicação, desde que tenha recolhido a 
(s) multa (s) aplicadas a época dos fatos. 
§5º. A penalidade de advertência, e multa(s), poderão ser cumulativas. 
§6º A penalidade de multa não tem natureza compensatória e o seu pagamento não elide 
a responsabilidade do contratado por danos causados ao CONTRATANTE. 
§7º. A aplicação de advertência, multa, ou qualquer outra sanção que a fiscalização 
julgue comprovadamente necessária, não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 

CLÁUSULA DECIMA:   

DA INTEGRALIDADE–Fazem parte integrante do presente contrato a proposta 
financeira da CONTRATADA, e o Processo Administrativo Nº432/2018, independente 
de transcrição ou menção expressa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:   

REGIME JURÍDICO – ALegislação aplicávela execução deste contratoé a Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, no que couber e principalmente nos casos 
omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 



 

Página 5 de 5 

 

DO FORO– O Foro para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato é o 
da Comarca de Itatiaia-RJ, pelo privilégio do § 2º, do art. 55 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 
teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 
 

Itatiaia/ RJ, 01de Agostode 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Alessandra Arantes Marques 

Diretora Presidente 

(CONTRATANTE) 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Adriana de Almeida Raggi 

QUICKNET TELECOM LTDA EPP 

(CONTRATADA) 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
________________________________________ 
Ana Cristina Faustino 
CPF: 113.765.747-21 
 
 
 
 
________________________________________ 
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias 
CPF: 077.864.377-89 


