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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET  

 
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços de Acesso à Internet, nos termos do que dispõe os 
Artigos 55 a 76, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do 
Município de Estação, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa 
jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede 
administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 
056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, nº 265, nesta cidade de ora em diante 
denominado de Município, e de outro lado, a empresa RIO GRANDE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 
MULTIMÍDIA LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº01.896.198/0001-04, com sede na Rua 
Jahir Boeira de Almeida, n° 411, bairro Centro, nesta cidade, portadora de termo de autorização para 
exploração do Serviço de Comunicação Multimídia de Interesse coletivo junto a ANATEL sob nº 
091/2008 e ato de autorização sob nº 1.096 de 27/02/2008,, neste ato representada por Sr. Elton 
Paulo Teixeira, portador do CPF n° 470.622.150-15, de ora em diante denominada simplesmente 
Contratada, em conformidade com o edital da  Tomada de Preços nº 007/2017, têm entre si certo e 
ajustado, as seguintes cláusulas e condições: 

 
I - Do Objeto 

 
a) OBJETO: Contratação de prestação de serviço de Internet, com fornecimento de link 24 horas, 
homologado pela ANATEL, sem limite de tráfego, com a disponibilização de IP Público e Fixo para 
atender às necessidades da Prefeitura de Estação-RS, nos locais abaixo listados, em conformidade 
com as especificações descritas. 
 
b) LOCAIS: 
- Centro Administrativo da Prefeitura – Rua Fiorelo Piazzeta, 95, Bairro Centro. 
Acesso à internet por meio de fibra óptica, com velocidade de conexão de 50Mbps (cinquenta 
megabits por segundo) de download e 50Mpbs (cinquenta megabits por segundo) de upload para uso 
compartilhado com os pontos abaixo: 
 
PONTOS INTERLIGADOS COM O CENTRO ADMINISTRATIVO: 
Acesso à internet por meio de fibra óptica, interligados ao Centro Administrativo da Prefeitura por 
estrutura de rede própria ou via VPN (Virtual Private Network) com garantia no mínimo de 10Mbs 
(dez megabits por segundo) de capacidade de trafego de internet. 
- UBS 1 – Rua Fiorelo, n° 545, Bairro Centro 
- UBS 2, Rua Guerino Beledelli, n° 200, Bairro Centro 
- Garagem Municipal de Obras, Rua Claudino Dalastra, n° 14, Bairro Centro 
- Secretaria de Educação, Rua Fiorelo Piazzeta, 95, Bairro Centro 
 
PONTOS INDIVIDUAIS (10/3Mbps):  
Acesso á internet por meio de fibra óptica, com velocidade de conexão não dedicada de 10Mbps (dez 
megabits por segundo) de download e 3 Mpbs (três megabits por segundo) de upload disponibilizado 
em cada ponto abaixo listados. 
- Secretaria de Assistência Social – CRAS, Largo Adão Flores de Oliveira, n° 200, Bairro Centro 
- Casa da Cultura, Rua José Dalpizzol, n° 85, Bairro Centro 
- Escola Municipal Aurélio Castelli, Rua Ernesto Marchetto, n° 125, Bairro São José 
- Escola Municipal Pedro Cecconelo, Rua Arcangelo Giacomazzi, n° 1065, Bairro Santuário 
- Escola Municipal Anjinho da Guarda, Rua Lido Giacomoni, n° 150, Bairro Centro 
- Academia de Saúde, Rua Luiz Antoniolli esquina com a Rua Euclides Scalon, Bairro Centro 
 
c) Sistema de monitoramento e mapeamento da rede interna da prefeitura instalados no local. 



                                       Contrato Administrativo nº 103/2013 
Visto da Procuradoria Geral 

 

___________________ 

                                     Estado do Rio Grande do Sul 
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 

 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 
Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação - RS 

Contrato Administrativo n° 003/2018 
Visto da Procuradoria Geral 

______________ 

 
d) SLA - Tempo técnico para resolução do problema de no máximo 1h (uma hora) após chamado. 
 
II - Das Condições de Prestação dos Serviços 

 
1. Os serviços ora contratados são para uso privativo e exclusivo do Município, destinando a 
interligação de suas dependências à Internet. 

 
2.1 As alterações na Internet, por solicitação do Município, que envolvam mudanças na topologia 
e/ou nas características do Internet poderão implicar em alterações dos valores a serem pagos. 

 
2.2. Quando o Município solicitar mudança de velocidade, de meio de transmissão ou de endereço de 
instalação - interno ou externo – poderá ser cobrado valor adicional, a ser combinado entre as partes. 

 
III - Dos Deveres da Contratada 

 
2. A responsabilidade da Contratada perante este contrato não excederá ao valor mensal da 
Internet ora contratada. 

 
2.1. Em caso da Internet constituída pela Contratada ou sob sua responsabilidade, a instalação e a 
manutenção da Internet são de sua atribuição exclusiva ou de seus prepostos. 

 
2.2. A Contratada fornecerá os equipamentos, em regime de comodato, reservando-se o direito de 
substituí-los sempre que considerado necessário. 
 
2.3. A Contratada disponibilizará dos equipamentos necessários para a execução dos serviços 
contratados, responsabilizando-se pela manutenção dos mesmos. 

 
IV - Dos Deveres do Município 

 
3. A utilização da Internet é de responsabilidade do Município, não sendo a Contratada 
responsável por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, que o cliente venha a sofrer em 
virtude da utilização da Internet ora contratada, e pelo não cumprimento das obrigações assumidas 
neste contrato em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou má utilização da Internet por parte 
do Município. 

 
3.1. É de exclusiva responsabilidade do Município, prevenir-se contra a perda de dados, invasão de 
rede e outros eventuais danos passíveis na utilização do serviço, bem como manter sua rede interna 
responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes. 

 
3.2. Comunicar à Contratada o mais prontamente possível qualquer anormalidade observada nos 
equipamentos/sistemas que possam comprometer o desempenho da Internet. 

 
3.3. Não desconectar, reparar ou introduzir quaisquer alterações nos equipamentos/sistemas da 
Contratada. 

 
V - Da Vigência 

 
4. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo haver 
prorrogação por iguais períodos, até o limite fixado pela Lei nº 8.666/93, respeitado como índice de 
reajuste o IGP-M(FGV), ou outro índice que o venha substituir. 

 
4.1. Caso alguma das partes tenha interesse em cancelar o presente contrato, deverá fazê-lo de 
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forma expressa, através de carta ou e-mail, endereçado à parte contrária, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. Sendo que os custos decorrentes da utilização do presente serviço, até a data da 
sua efetiva rescisão, serão de responsabilidade do  Município. 

 
4.2. O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só será efetuada 
mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste 
instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais 
permitidas ao Município na forma estipulada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
4.3. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos daquele 
diploma legal. 

 
VI - Dos Preços e Condições de Pagamento 

 
6.1. O Município fará jus à regular utilização dos serviços, de forma ilimitada, sendo que pela 
prestação dos serviços a Contratada receberá o valor de R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e 
noventa reais) mensais pelo serviço prestado de forma centralizada. 

 
6.2. O pagamento será efetuado após a apresentação do documento fiscal de prestação de serviços, 
até o décimo dia do mês subsequente. 

 
VII - Das Condições Gerais 

  
7.1. A Contratada declara e garante possuir capacidade jurídica para celebrar este contrato, sendo 
responsável civil e financeiramente pela utilização dos serviços e demais obrigações decorrentes do 
presente. 

 
7.2. A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer 
sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados. 

 
7.3. A Contratada compromete-se a manter durante a execução dos serviços, todas as condições de 
habilitação apresentadas na ocasião da contratação. 

 
7.4. No período de vigência do presente contrato, a Contratada terá garantido o livre trânsito nas 
dependências do Município, nas quais estejam instalados os equipamentos constituintes da Internet, 
como forma de preservação das condições contratuais, da qualidade e do funcionamento da Internet. 

 
7.5 O Município zelará pela guarda e integridade dos bens de propriedade da Contratada ou de 
terceiros sob responsabilidade desta, que possam ser cedidos para a constituição da Internet, e  será 
responsabilizado por eventuais danos ou extravios. 

 
7.6. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras 
atinentes às contratações com a Administração Pública contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste 
instrumento. 

 
7.7. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta, neste exercício, pelas 
seguintes dotações orçamentárias: 
03 – Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 
03.01.04.122.0004.2006 – Manutenção das atividades da Sec. De Adm. e Desen. Econômico 
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03.01.04.122.0004.2006.3.3.90.39.57 (6618-4) Serviços de Processamento de Dados 
Recurso – 1 Livre 
 
05 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
05.01.04.122.0009.2016 – Manutenção das atividades da Sec. De Obras e Serv. Públicos  
05.01.04.122.0009.2016.3.3.90.39.57 (6619-2) Serviços de Processamento de Dados 
Recurso – 1 Livre 
 
07 – Secretaria de Saúde  
07.01.10.301.0017.2035 – Manutenção das atividades da Sec. De Saúde  
07.01.10.301.0017.2035.3.3.90.39.57 (6620-6) Serviços de Processamento de Dados 
Recurso – 40 ASPS 
 
08 – Secretaria de Educação Cultura e Desporto  
08.02.12.361.0022.2054 – Manutenção das atividades da Sec. De Educação Cultura e Desporto 
08.02.12.361.0022.2054.3.3.90.39.57 (6621-4) Serviços de Processamento de Dados 
Recurso – 20 MDE 
 
09 – Secretaria de Assistência Social  
09.01.08.244.0028.2070 – Manutenção das atividades da Sec. De Ass. Social 
09.01.08.244.0028.2070.3.3.90.39.57 (6622-2) Serviços de Processamento de Dados 
Recurso – 1101 SCFV 

 
7.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 
contrato. 
 
E por assim estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

 
Estação, RS, 04 de janeiro de 2018. 

 
 

 
 

 
MUNICÍPIO CONTRATADA 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
_________________________________________ 
CPF: 
 
 
_________________________________________ 
CPF: 


