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CONTRATO Nº 13/2021 
Vinculado a Dispensa por Justificativa N.º 05/2021 

No sistema dispensa nº 851/2021 
Processo n.º 869/2021 

 
Contrato celebrado entre o município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-50, neste 
ato representado pelo Senhor Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal do 
município de Formigueiro, doravante denominada Contratante e Vipturbo Comércio e 
Serviços de Informática Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 
02.365.386/0001-60, com sede à Rua Coronel Sezefredo, n.º 1025, bairro Centro, CEP 
97.300-000, cidade de São Gabriel - RS, doravante denominada CONTRATADA,  ajustam e 
acordam o presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que será regido 
pelas cláusulas e disposições seguintes, bem como com o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, 
com suas devidas alterações e supletivamente, com as normas legais de direito privado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

I- O presente Contrato tem por objeto, Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Locação de Infraestrutura de Comunicação para transportar as imagens de 
videomonitoramento do município de Formigueiro, de acordo com as especificações e 
condições constantes no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES 
 

Item Descrição do Serviço Quantidade 

1 

Locação de infraestrutura de Comunicação com capacidade 30 
Mbit/s Full Duplex para transportar as imagens de 
Videomonitoramento das câmeras 1, 2 e 3 até central da 
Brigada Militar do Município de Formigueiro. 

03 

 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS: 
 
I- A implantação do sistema deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após a assinatura do 
contrato proveniente deste processo licitatório.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO: 
 
I- O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços contratados, 
por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
correndo a despesa nas seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
Unidade: Secretaria Municipal da Administração 
Despesa: 4114 (4113) 
Ação: 2005 
Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 01 Livre 
 
II- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do pregão Presencial e o da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de prestação de serviço e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
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III- O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dias úteis a contar da 
liquidação da Nota do Empenho. 
IV- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
compensará a contratada com juros de 1% ao mês, pro rata.  
V- O pagamento será efetuado através de transferência bancária. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 
 
I- O valor ficou em R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) mensais, ou seja, 
totalizando o valor anual de R$ 5.364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 
 
I– O valor da mensalidade será reajustado, após um ano de vigência, pelo índice médio 
acumulado da variação do índice IGPM. Na hipótese de alteração da norma legal vigente 
permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá 
com a menor periodicidade admitida. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
I- Executar o objeto conforme especificações, características e prazos estabelecidos no 
presente Termo de Referência, e em consonância com a proposta de preços; 
II- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
III- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
IV- Não transferir a terceiros as obrigações assumidas; 
V- Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, por dolo ou 
culpa, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
VI- Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outras 
obrigações fiscais/legais, decorrentes da execução do objeto, que correrão por conta 
exclusiva da contratada; 
VII- Fornecer todos os equipamentos e meios necessários para promover os serviços a 
serem disponibilizados completamente operacionais; 
VIII- Fornecer em regime de locação/comodato, todos os equipamentos necessários para o 
funcionamento dos serviços de transmissão das imagens. 
IX- Instalar, configurar e manter/substituir os equipamentos necessários para a 
operacionalização dos serviços, do sistema de transmissão das imagens. 
X- Disponibilizar os serviços de transmissão de dados durante as 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, todos os dias do ano, com disponibilidade mínima de 99,00% (noventa e nove por 
cento) ao mês. 
XI- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
contratante, durante o período de implantação; 
XII- Fornecer painel de transparência dos serviços prestados, contendo todos os indicadores 
solicitados neste Termo de Referência, possibilitar a consulta on-line a qualquer tempo de 
todas as solicitações, com detalhes de data/hora de abertura, classificações, ações 
executadas e prazos de atendimento; 
XIII- Comparecer através de seu representante em todas as reuniões e outras atividades de 
coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocadas 
previamente pela Prefeitura. 
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XIV- Visita técnica para vistoria da totalidade dos pontos de instalação dos circuitos de 
dados e demais serviços, a fim de mensurar a necessidade de adequações para a ativação 
dos serviços e outras demandas necessárias para atender integralmente os requisitos do 
presente Termo de Referência. 
 
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
I- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 
servidores especialmente designados; 
II- Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
III- Dar a contratada as condições necessárias a regular execução do contrato; 
IV- Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada; 
V- Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de qualquer tipo de sanção. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES: 
 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação;  
 b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
 c) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 d) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor total 
atualizado do contrato; 
 e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor total do montante do 
contrato; 
 f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor total atualizado do 
contrato; 
 g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor total atualizado 
do contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
III- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA: 
 
I- A empresa garante que o objeto será executado no prazo, na qualidade e nas quantidades 
solicitadas nas respectivas Ordens de Compras/Notas de Empenhos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 
 
I- É facultado ao Município o direito de rescindir o presente Contrato sem qualquer 
Notificação Judicial ou Extrajudicial, caso sobrevierem no curso de sua execução, quaisquer 
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das hipóteses elencadas nos incisos I a VII e XVII do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
 
I- A Empresa reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS SOCIAIS: 
 
I- Os Encargos Sociais serão de conformidade com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO: 
 
I- Durante o prazo de validade do Contrato, todos os atos praticados pelas partes, deverão 
manter estrita observância à Dispensa nº 05/2020 e às normas que lhe deram embasamento 
legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
I- O Contrato remanescente deste processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos idênticos a este, até 
o máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO: 
 
I- O fiscalizador será nomeado através de portaria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
 
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé para dirimir quaisquer dúvidas que possam 
surgir sobre a interpretação deste Termo, rejeitando-se qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
II- E, por estarem ajustadas e de pleno acordo com o expresso neste instrumento, as partes 
o assinam este termo em três vias de igual teor, forma e efeito, na presença de duas 
testemunhas que também o assinam. 
 
 

 
                                                   Formigueiro, 17 de junho de 2021. 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso 
Prefeito Municipal – Contratante 
 
  
 
 
 
Vipturbo Comércio e Serviços de Informática Ltda 
Empresa Contratada 
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CNPJ nº 02.365.386/0001-60 
              
 
Testemunhas: 
 
 
 
___________________________ 
CPF nº 
 
 
 
___________________________ 
CPF nº 

 


