
  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 

Município de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

CONTRATO FMS n. 024 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INTERNET JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DA RESERVA 

INDIGENA INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, 

CNPJ/MF 95.993.028/001-83, com sede na Rua Zanella, 818, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr DENILSO CASAL, Prefeito Municipal de Ipuaçu-SC, brasileiro residente 

no município de Ipuaçu e o Sr. IVO DE FREITAS, CPF n. 714.603.309-00, RG n. 1.699.874 

SSP/SC, Secretário Municipal de Saúde – Gestor do FMS (CNPJ n. 11.395.801/0001-10), 

denominados para este instrumento simplesmente de CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA:  HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Cunha Porã 58-E, cidade de Chapecó - SC, CNPJ nº 

12.925.121/0001-23, neste ato, representada pelo Sócio Administrador  VANDERLEI 

BRESCOWIT, residente e domiciliado na Rua da Conquista 420-E, Bairro Efapi, Chapecó SC, 

CEP nº 050.220.909-70, RG n. 4.733.671-4 SSP/SC, brasileiro, empresário, ou pelo Sr. 

GLAUBER ROZO, CPF n. 016.826.420-03, RG n. 9099143852 SJS/RS, conforme Capitulo III 

do Contrato Social, denominada para este instrumento particular simplesmente de 

CONTRATADA,  conforme as cláusulas e condições adiante estabelecidas: 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALORES 

Contratação de empresa para a prestação de serviços instalação e disponibilização de internet junto 

a unidade de Saúde da comunidade da Sede da Reserva Indígena, para atendimento aos Programas 

da área da Saúde entre eles o Bolsa Família, conforme itens e valores abaixo descritos: 

a) Pacote/internet 3 (três) Mbps – Valor mensal de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 

centavos); 

b) Equipamentos: 01 (uma) antena, e, 01 (um) roteador, valor dos equipamentos entregues 

devidamente instalados, testados e em pleno funcionamento – R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Direta, vedada subcontratação sem prévia anuência do Município. 

Manutenção: sem custos adicionais e em caso de problemas a empresa se responsabiliza sob de 

multa de R$ 100,00 (cem reais) por hora de atraso após transcorrido o tempo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar do momento de abertura do chamado o qual será obrigatoriamente feito via e-mail 

no seguinte endereço eletrônico: contato@hypernettelecom.com.br. 

Parágrafo único: Em casos fortuitos ou força maior onde o caso não poderá ser resolvido pela 

contratada no tempo acima previsto, deverá a mesma efetuar comunicado ao município explicando 

a situação apresentada e indicando o tempo mínimo necessário para a realização de eventual 

manutenção ou reparo a ser feito, o comunicado em primeira mão deverá ser realizado nos 

seguintes endereços eletrônicos: licitacoes@ipuacu.sc.gov.br; nfe@ipuacu.sc.gov.br e 

contabilidade@ipuacu.sc.gov.br. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. Os valores serão pagos da seguinte forma: 

1.1. R$ 400,00 (quatrocentos reais) de uma única vêz; 

1.2. R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) de forma mensal. 

2. O pagamento será efetuado através de crédito em conta da Empresa ora Contratada,  Conta 

Corrente n. 38463-1 Agência Bancária n. 3069 - Praça de Pagamento Chapecó – SC, Banco – 756 

– Sicoob Maxi-Crédito, ser sempre até o décimo dia do mês subsequente. 

3. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e mediante documento fiscal 

hábil no qual haja descrito o serviço prestado e conste o número deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE REAJUSTE 

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 

aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 

consolidada. 

Parágrafo Único: Em casos de prorrogação de prazo contratual será indexado/acrescido o 

percentual acumulado/aferido dos 12 (doze) meses do Índice Nacional de Preços Médios – INPC. 
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CLÁUSULA  QUINTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA 

A vigência deste instrumento terá início no dia da assinatura que é de 15 de setembro de 2015 e 

término previsto para 31 de dezembro de 2015. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA 

Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto deste contrato, serão utilizados recursos 

consignados na Lei Orçamentária Anual para este exercício financeiro de 2015 que melhor convier 

o empenhamento da despesa feito pelo Setor de compras e pela Contabilidade do Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com os Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, consolidada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O Município por seus responsáveis fornecerá informações úteis, boas e necessárias, à perfeita 

prestação dos serviços com vistas à execução do objeto deste contrato, bem como, efetuará o 

respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, obriga-se a executar, nas condições estipuladas, os serviços objeto deste 

contrato, na forma das solicitações, bem como são de sua inteira responsabilidade as obrigações 

trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, ficando o Contratante isento de qualquer 

vínculo empregatício, inclusas as contribuições sociais bem como todas as obrigações tributárias 

e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato. É ainda A CONTRATADA responsável 

também em arcar com eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à 

Contratante e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou 

irregularidades cometidas na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO 

Nos termos da Legislação, o CONTRATANTE pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do 

contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não seja 
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comprovadamente conforme previsto na clausula primeira, indenizando A CONTRATADA pelos 

serviços até então efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO 

Este contrato vincula-se para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei n. 

8666, de 21 de junho de 1993, consolidada, especialmente em relação a dúvidas, contradições e 

omissões. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES 

- Ao CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas além das demais 

sanções previstas neste instrumento, serão aplicadas as sanções abaixo descritas de forma isolada 

ou conjuntamente, conforme segue: 

a) advertência; b) rescisão contratual; c) multa administrativa, o equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor do contrato; d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, á 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução deste Contrato deverá ser confirmada mensalmente por um representante do 

CONTRATANTE, em anexo ao relatório circunstanciado dos serviços prestados, nos termos do 

art. 67 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n. 8.6666 de 

21 de junho de 1993, consolidada, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem 

crescente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este contrato é intransferível, não podendo A CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência 

do contratante, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Abelardo Luz, para dirimir questões decorrentes deste contrato, 

com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição Federal, 

com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 19/98. 

E, para que este contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, 

em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o firmam. 

 

Ipuaçu - SC, em 16 de setembro de 2015. 

 

 

CONTRATANTE: Mun. de Ipuaçú – SC Denilso Casal - Prefeito Municipal_______________ 

 

     Mun. de Ipuaçu– SC Ivo de Freitas – Gestor FMS____________________ 

 

 

CONTRATADO: HYPER NET TEL LTDA – ME.  

Vanderlei Brescowit/Glauber Rozo________________ 

 

De Acordo. Assessoria Jurídica. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18445______________ 

 

 

Testemunhas:  

 

 

1. Sandra M. Muller     2. Francieli da Silva Carneiro  

Comissão de Licitações        Comissão de Licitações 

 


