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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº003/2016. 
 

 É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o 
Art.24, Inc. IV da lei 8.666/93 e suas alterações. Proc. Adm. 
Nº 028/2016 de 11/01/2016.  

           
 O MUNICÍPIO DE TAVARES , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Abílio 
Vieira Paiva, nº 228, criado pela Lei Estadual nº7655, inscrito no CGC/MF sob o nº 88.427.018/0001-
15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOU-
ZA , inscrito no CPF/MF nº 169.262.770-87, Carteira de Identidade nº1021136757, com sede à Rua 
Abílio Vieira Paiva, nº228, nesta Cidade, doravante denominado de CONTRATANTE , e de outro 
lado, NET PAL TELECOM LTDA EPP, CNPJ Nº 01499812 /0001-96, com endereço na RST 101, 
KM80/1800- Caixa Postal nº25, Bacupari, município de Palmares/RS, doravante denominado CON-
TRATADO.   
 
            Declaram por este instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e acertado entre si, o 
presente Contrato, mediante Cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
           CLÁUSULA PRIMEIRA:  OBJETO DO CONTRATO E FINALIDADE  
              
          O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de acesso dedicado à 
internet banda larga, com velocidade de 4(quatro) mega, 24(vinte e quatro) horas, 7(sete) dias por 
semana, e/ou demais equipamentos necessários, incluindo cabos, devem ser fornecidos em regime de 
comodato, com compatibilidade tecnológica na rede e com serviços prestados, sendo substituídos em 
caso de defeitos para a Sede da Prefeitura Municipal de Tavares, conforme descrição abaixo relacio-
nado; 
 
Produto Velocidade  Ativação  Mensalidade  
Netpal dedicado 4 MB Isento R$440,00 
Validade da proposta: 10 dias    
IP: 6(seis) IPS Públicos    
Instalação: Imediata    
Prazo contratual: 1 ano    
Equipamento em comodato    
Garantia de banda: 90%    
Rádio transmissor: 5.7 GHZ homologado Anatel    
Suporte técnico: na empresa resposta em até 4(quatro) 
horas, horário comercial, não incluso manutenção em 
rede interna da mesma; 

   

Indisponibilidade do link: solução do problemas con-
forme contrato com a operadora contratada pela netpal; 

   

Validade técnica confirmada.     
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
          CLÁUSULA SEGUNDA:  PRAZO 
         A vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, iniciando em 23/01/2016, e término em 
22/01/2017, podendo ser prorrogado a critério da administração Municipal e em conformidade com a 
legislação aplicável. 
 
       CLÁUSULA TERCEIRA : PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
        Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE  pagará ao CONTRATADO , o valor 
mensal de R$440,00 (Quatrocentos e quarenta Reais). O valor total é de R$5.280,00 (Cinco mil du-
zentos e oitenta Reais).  
 
 
       CLÁUSULA QUARTA:  DA FORMA DE PAGAMENTO 
        O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho junto a Secretaria de Finanças, até o 
10º(décimo) dia útil, mediante a entrega da nota de empenho e atestado do Setor competente. 
 
       CLÁUSULA QUINTA:  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
        As despesas resultantes deste Contrato correrão por conta de dotação orçamentária própria, con-
forme segue: 

        10- SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. PLANEJ. E PROJETOS. 

        ATIVIDADE:  1503 -  Manutenção da Sec. de Coord. e Planejamento.                                

        ELEMENTO DE DESPESA: 1526- 33.90.36.06- Despesas de Tele processamento. 

. 
 

       CLÁUSULA SEXTA:  DAS CONDIÇÕES ACESSÓRIAS 
 
       O CONTRATADO  fica expressamente proibido de ceder parcial ou totalmente o presente pacto, 
sendo que o mesmo poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,  no caso de o 
CONTRATADO não cumprir com o aqui acordado, nos termos da legislação vigente. 
 
       CLÁUSULA SÉTIMA:  DAS PENALIDADES 
 
      O CONTRATANTE  estabelece as seguintes penalidades o CONTRATADO , garantido o seu direi-
to de prévia defesa: 

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato, não sendo caso de força maior: multa no valor de 
15% (quinze por cento) do valor do serviço, sujeito ao impedimento de participar de licita-
ções desta Municipalidade por um período de 02 (dois) anos. 

 
                                                                                                
       CLÁUSULA OITAVA : DAS DESPESAS FISCAIS 
 
     Todas as taxas, despesas, impostos e outros decorrentes do presente contrato correrão por conta do 
CONTRATADO. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

  
     CLÁUSULA NONA:  DA FISCALIZAÇÃO 
 
       O acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA,  ficarão sob a respon-
sabilidade do funcionário Daniel Luiz Terra Ferreira,  Técnico em Informática desta Prefeitura. Não exclui 
nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da Legislação referente às licitações e 
Contratos Administrativos.              
 
      CLÁUSULA DÉCIMA:  DO FORO 
 
       Fica eleito o Foro da cidade de Mostardas -RS, para dirimir quaisquer questões oriundas do pre-
sente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
       E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
                               Tavares, 03 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
NET PAL TELECOM LTDA EPP                                           FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
               CONTRATADO                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
                                                                                                                                        CONTRATANTE   

 
 

 
Examinado e Aprovado 

VALDIR BONIATTI. 
Proc. Jurídico Mun. OAB/RS nº 35.067 

CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios                                                                                           

 
 
 
 

GILSON TERRA PAIVA.  

Sec. Mun. Coord. Planej. e Projetos. 

 

TESTEMUNHAS:  
                              
1- Soraia Machado  
   CPF nº015.706.950-83                                      

                                                                                                                                
2- Santa Regina Sá. 

                                                                                                                           CPF  n°482.890.359-04 
 
 
 


