
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Compromisso celebrado entre o Município de Novo Xingu, pessoa Jurídica, inscrita 
no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, com sede na Avenida Emílio Knaak, n° 1160, Centro, 
em Novo Xingu – RS, representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 
MARTINI, e a empresa Viva Telecomunicações Ltda, estabelecida na Rua Ângelo Tesser, 
nº 678, na cidade de Constantina - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.001.854/0001-09, 
representada neste ato por MARCOS ANTONIO CAZAROTTO, brasileiro, solteiro, inscrito 
no CPF sob nº 995.791.200-30, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
Este contrato está sendo assinado em caráter precário, a fim de atender uma 
necessidade emergencial do município, até a realização do pertinente processo 
licitatório, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O objeto da presente contratação é o fornecimento dos seguintes serviços, com seus 
respectivos preços mensais: 

 
Item 

 
Discriminação Dos Serviços Quantidade 

Valor 
Unitário (R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 

Serviços de internet com capacidade de 
10Mb dedicado e simétrico entregue no 
Centro Administrativo. 

  
10 250,00 2.500,00 

2 

Manutenção de software para 
administração de serviços de internet: 
Cadastros: usuários, grupos web, grupo de 
regras, controle de banda, pop up’s web, 
cota de utilização de tráfego, perfil de 
usuário, sincronismo active directory. 
Configurações: domínios, servidor DNS, 
endereços ip’s, hosts, rotas, data/hora, 
interfaces, mensagem do dia, redundância 
automática, balanceamento de carga, 
bloqueio de serviços criptografados, 
mensagem desbloqueio. 
Proxy: configurações, grupos, categorias, 
intervalo de tempo e pesquisa por categoria. 
Firewall: configurações de regras, NAT, 
servidor virtual. 
E-mail: configurações, getmail, apelidos, 
anti-spam, monitoramento, webmail, 
quarentena, restrições de envio. 

01 100,00 100,00 



Monitor: monitor online, navegação, 
usuários online, fila de e-mail, getmail, 
acessos bloqueados. 
Relatórios: acessos, e-mail, gráfico de 
consumo, e-mail’s arquivados, top sites mais 
acessados, top users que mais acessam 
internet, top tráfego de navegação por 
usuário, acessos bloqueados, bloqueio de 
serviços criptografados, logins efetuados. 
Serviços adicionais: servidor PPTP, 
servidor dhcp, open VPN, DDNS, 
atualizações automáticas, FTP. 

Total mensal ==> 2.600,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento das mensalidades será efetuado, sempre até o décimo dia do mês 

subsequente à prestação dos serviços, após a emissão de nota fiscal correspondente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATENDIMENTO 
Os atendimentos para fins de atualização de sistemas, melhorias e ou manutenções 

ordinárias, deverão ser executados em horário comercial no local. 
Os serviços que visam a manutenção do funcionamento dos serviços contratados, 

deverão ser executados imediatamente, a qualquer momento, independente do dia e horário 
em que apresentaram o problema.  

Fica estabelecido que toda e qualquer despesa proveniente de viagem, pedágio, 
alimentação e hotel fica a cargo da contratada. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato é de 3 (três) meses, a contar de 02 de janeiro 

de 2017. Após esse prazo, sem que caiba qualquer reclamação, indenização, multa ou 
pagamento extra de qualquer natureza, o presente contrato estará encerrado. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE 

Correrão por conta e responsabilidade exclusiva da contratada todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho, decorrentes da relação 
empregatícia entre ela e seus prepostos ou empregados, que forem designados para execução 
dos serviços ora contratados.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para fins de empenho das despesas advindas da presente contratação, serão utilizadas 
as dotações orçamentárias específicas, em cada órgão da Administração Municipal que se 
utilizar dos serviços contratados, de forma proporcional. 



   
 CLAUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente instrumento, que não forem administrativamente sanadas. 
 

Estando justos e contratados firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor 
e forma, diante de duas testemunhas para que produza efeitos legais. 

 
Novo Xingu/RS, 02 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

 
 JAIME EDSSON MARTINI                                  MARCOS ANTÔNIO CAZAROTTO 
         Prefeito Municipal                                                  Viva Telecomunicações Ltda 
           CONTRATANTE                                                               CONTRADADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1) ______________________________ 2) ______________________________ 

Nome:         Nome: 

CPF:          CPF: 


