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1º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE 
CONEXÃO À INTERNET, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO E 
A EMPRESA NET G3 INTERNET LTDA – ME 

 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), nesta  cidade  de Matão, 
Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, compareceram  
as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO, 
com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ sob nº 
64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente representada pelo seu Presidente, o SR. VALTER LUIZ 
TREVIZANELI, brasileiro, solteiro, portador  do   RG nº  16.137.410 SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, 
daqui   por   diante   denominada   CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa NET G3 INTERNET 
LTDA – ME, empresa devidamente constituída,  inscrita no CNPJ  sob o nº 10.360.474/0001-06,  com 
sede na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, 308 – Bairro Alto, Matão – SP, neste ato 
representada pelo Sr. FÁBIO AUGUSTO MORETTI, sócio proprietário, portador do RG nº 24. 221.470-8 
- SSP/SP e do CPF nº 181.007.458-46, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e 
avençado, e celebram por força do presente instrumento, na forma constante no Processo Licitatório 
Dispensa de Licitação, de acordo com as normas estabelecidas  na Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:  

 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de conexão de acesso à Internet (link) para 
proporcionar que os internautas acessem o servidor do site da Câmara Municipal de Matão (instalado no 
CPD) e que os usuários do Telecentro da Câmara Municipal de Matão realizem a navegação web 
através do mesmo link. 
 
1.2 - A conexão deverá possuir – no mínimo – as seguintes características: 
a-) Utilizar-se de meio físico através de cabeamento metálico ou fibra ótica desde o provedor de acesso 
à Internet até o servidor do site instalado no CPD da Câmara Municipal de Matão. 
b-) Possuir velocidade de – no mínimo - 5 Mbps de download (taxa de transferência de dados vindo da 
Internet para dentro da Câmara); 
c-) Possuir velocidade de – no mínimo - 1 Mbps de upload (taxa de transferência de dados vindo da 
Câmara para a Internet). 
d-) Possuir todas as portas de comunicação desbloqueadas (inclusive a porta 80 que responderá pelo 
site); 
e-) Fornecer – no mínimo – um endereço IP fixo e válido na Internet para que os servidores DNS do 
mundo redirecionem todas as requisições realizadas para as URLs www.camaramatao.sp.gov.br, 
camaramatao.sp.gov.br e ftp.camaramatao.sp.gov.br. 
f-) Possuir todas as características necessárias para que o endereço IP fixo e válido seja instalado no 
servidor do site para responder as requisições na porta 80 e o site ficar disponível para a população, 
Internet, etc; 
g-) Fornecimento de todos os equipamentos e meios necessários para que a comunicação Internet 
necessária às atividades de hospedagem de site, serviços de FTP e navegação web funcione 
adequadamente bastando a Câmara Municipal de Matão conectar o cabo de rede (vindo dos 
equipamentos da contratada) na porta RJ-45 do servidor WEB (WEB, FTP, NAT, Navegação WEB, etc); 
h-) Possuir todas as características e permissões necessárias para que a Câmara Municipal de Matão 
utilize-se desta conexão para serviços de hospedagem de sites WEB, FTP, HTTP, TELNET e demais 
atividades necessárias para divulgação das informações do site da Câmara Municipal de Matão na 
Internet, bem como a manutenção do mesmo através dos técnicos da empresa Contratada para 
manutenção do site (inclusive com acesso remoto) e também a inserção de informações pelos 
funcionários da Câmara Municipal de Matão (através de rede interna ou externa); 
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CLAUSULA 2ª – DA EXECUÇÃO 
 
2.1 A CONTRATADA deverá fornecer o serviço obedecendo estritamente as características contidas 
no Objeto descrito na Cláusula 1ª. 
 
2.2     O prazo máximo de instalação e início das atividades é de 3 (três dias) úteis após a assinatura do 
contrato. 
 
CLÁUSULA 3ª - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1 O Valor Mensal do presente contrato é de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais noventa) 
perfazendo um Valor Global de R$ 1.750,80 (hum mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos). 
 
CLÁUSULA 4ª – DO PAGAMENTO 

 
4.1 O prazo máximo para a efetivação do pagamento (depósito em conta ou boleto) será em 10 (dez) 
dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente discriminada e atestada por servidor 
designado. 
 
4.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
4.3 Se for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à 
empresa prestadora a devida correção, no prazo de vinte e quatro horas. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA 
 
5.1 Os serviços, objeto do presente, deverão ser executados pelo prazo de 12 (doze) meses a partir 
da data de assinatura do contrato, podendo essa duração ser prorrogada respeitando os limites do art. 
57, II da Lei Federal nº 8.666/93, se for do interesse da Câmara Municipal de Matão. 
 

CLÁUSULA 6ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 As despesas com a execução do presente contrato, correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente,  classificadas  e codificadas sob   nº 3.3.90.39.00  -   Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica -  ficha 14.1, sendo oneradas dotações  dos orçamentos vindouros, de acordo com a 
duração do contrato. 
 
 
CLÁUSULA  7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir as clausulas contidas neste contrato; 

 
b)  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, em virtude de 

imperfeições detectadas na execução do serviço; 
 

c)  Não transferir a outrem, total ou parcialmente, a execução do serviço, objeto deste Contrato, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
 

 
CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
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a)  Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 

aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando para a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela; 
 

b)  Efetuar o pagamento para a CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos neste 
Contrato; 
 

c)  Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato; 
 
 
CLÁUSULA 9ª - DAS PENALIDADES 
 
9.1 Em caso de descumprimento das condições contratuais ou não veracidade das informações 
prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 
 
I - advertência; 
 
II - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer cláusula 
contratual, que será dobrada em caso de reincidência; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
 
Paragrafo Primeiro: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
 
Paragrafo Segundo: A CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
 
CLÁUSULA 10ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
  
10.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a necessidade de aditamento, 
desde que justificado o interesse público, em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO 
  
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 79 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA 12ª - DA DISPENSA DA LICITAÇÃO 
   
12.1 A Dispensa da licitação para o fornecimento do objeto que trata o presente contrato foi feita de 
acordo com o preceituado no art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA 13ª - DA PUBLICAÇÃO 
 
13.1 De conformidade com o disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o presente 
contrato será publicado, na forma de extrato em jornal de circulação local. 
 
CLÁUSULA 14ª - LEI Nº 8.666/93 
 
14.1 Fica o presente contrato sujeito ao efetivo cumprimento de suas cláusulas contratuais, ao regime 
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da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA 15ª - DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Matão, competente para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
   
CLÁUSULA 16ª) - DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
Integram complementarmente o presente contrato o Anexo I (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM) que será válido em todas as cláusulas que não 
contrariem este contrato, bem como a proposta, declarações da Contratada que, devidamente  
rubricadas,  encontram-se  arquivadas   na   Câmara Municipal de Matão. 

 
 

E, por estarem assim  justas  e  contratadas, assinam as partes o presente contrato, em  04  vias  de  
igual teor, e para um único efeito de direito, na presença  de  duas testemunhas adiante assinadas. 
 
 

Câmara Municipal de Matão, aos 19 de dezembro de 2017. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
VALTER LUIZ TREVIZANELLI 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 

NET G3 INTERNET LTDA – ME  
FÁBIO AUGUSTO MORETTI  

RG Nº 24. 221.470-8 
CONTRATADA 

DANIEL JOSÉ BARROS DE TOLEDO 
RG Nº 20.320.379-SSP/SP 

Testemunha 

MARCO ROGÉRIO ROMANELLI 
RG Nº 30.330.513-7SSP/SP 

Testemunha 


