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CONTRATO N.º 1/2022 
PROCESSO Nº 1/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA E A 
EMPRESA CLARO S.A, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 
FIXA (STFC) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 
 
 
Das partes: 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
 

i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, situada na Rua Bandeirantes, 25 – Marília 
SP - inscrita no CNPJ sob nº 44.478.196/0001-08, neste ato representada por 
seu Presidente, Marcos Santana Rezende, brasileiro, RG 7.564.492 SSP/SP e 
CPF 015.462.338-57, neste instrumento simplesmente denominado 
CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. CLARO S.A., Situada na Rua Henri Dunant, 780 na cidade de Santo Amaro, 
inscrita no CNPJ sob nº 40.432.544/0001-47, neste ato representada por Marcela 
Margarida de Freitas Silva de Cerqueira Braga, RG nº62.130.341-0 e CPF sob nº 
024.969.137-02 denominada simplesmente CONTRATADA.  

 
O presente ajuste é lavrado nos termos do Processo de Dispensa de Licitação nº 1/2022, 
com fundamento legal no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. - Visa a presente contratação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) destinado ao 
tráfego de voz para atender a demanda da Câmara Municipal de Marília, conforme as 
especificações constantes na proposta apresentada pela contratada, consistindo no “Canal 
E1 DDR – Ligações Ilimitadas até 50 Ramais”.  
 
1.2. - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado, conforme preceitua o Artigo 65 § 1º da Lei Federal nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
2.1- Faz parte deste contrato a proposta da contratada que se encontra nas fls.  27 dos autos 
do processo.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E EXECUÇÃO 
 
3.1 - O prazo máximo para execução do objeto contratado é de até 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir da data de assinatura do presente contrato.  
3.1.1 - A critério exclusivo da Câmara, poderão ser tolerados atrasos na inicialização dos 
serviços, se ocorrerem motivos relevantes que os justifiquem.  
3.2 - A contratada deverá designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, 
representantes(s) que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a 
execução do mesmo, informando seus nomes, cargo formas de contato (telefone, e-mail, 
endereço). 
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3.2.1 - Através dos representantes designados, a contratada deverá prestar informações e 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Câmara no prazo indicado em 
notificação.  
3.3 - O serviço deverá ser prestado de forma ininterrupta, durante 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, com disponibilidade anual mínima de 99,90% (noventa e 
nove por cento e noventa décimos) durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas.  
3.3.1 - Na hipótese de ocorrência de interrupções, as falhas deverão ser corrigidas e o 
serviço restabelecido em conformidade com o prazo máximo definido pela ANATEL.  
3.4 - A assistência técnica para soluções de falha e restabelecimento de conexão do sistema 
deverá ter providências imediatas e prazo para normalização, conforme estabelecido em 
normas da ANATEL.  
3.5 - Todo serviço que implicar em desligamento das linhas digitais do prédio só poderá ser 
executado em final de semana ou após o horário de expediente da Câmara, mediante 
autorização e agendamento prévio do serviço. 
 
3.6 - Cabe à contratada:  
a) Disponibilizar uma Central de Atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano, para 
contato e registro de ocorrências do funcionamento do serviço contratado.  
b) Fazer o acompanhamento técnico das atividades e dos serviços contratados, monitorando 
a qualidade dos serviços, de modo a possibilitar a boa qualidade de transmissão, em níveis 
adequados e sem ruídos ou interferências.  
c) Propiciar que o encaminhamento das chamadas seja feito de maneira que o usuário 
receba sinais audíveis e facilmente identificáveis.  
d) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Câmara, garantindo-lhe o 
acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços executados ou em 
execução.  
e) Paralisar, por determinação da Câmara, qualquer serviço que não esteja sendo executado 
de acordo com as especificações.  
f) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente.  
9) Comunicar a Câmara, com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a suspensão 
ou alteração do serviço a ser promovida, quando vier a ocorrer paralisação decorrente de 
manutenção ou de alteração dos meios técnicos operacionais, e o tempo previsto. 
3.7 - A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por 
ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o inicio do detalhamento de um novo ramal 
ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.  
3.8 - Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a Câmara. 
Os serviços subcontratados deverão ter a anuência pressa desta Edilidade. 
3.9 - A contratada responderá única e exclusivamente perante a Câmara, Poderes Públicos, 
Companhias Concessionárias e Terceiros, pelos serviços por ela executados e perante a 
previdência social pelas contribuições de seus funcionários.  
3.10 - A contratada arcará com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais que possam advir dos serviços contratados, 
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições 
competentes, com total isenção da Câmara.  
3.11 - É de responsabilidade da contratada as despesas referentes a fretes, locomoção, 
tributos e outros, decorrentes da prestação do serviço.  
3.12 - A contratada deverá cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho.  
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇO 
4.1 - A contratada deverá encaminhar mensalmente à Câmara, até 05 (cinco) dias antes da 
data de vencimento acordado entre as partes, o demonstrativo detalhado do serviço 
prestado no período, juntamente com o documento fiscal/fatura/boleto com código de barra, 
a Gerencia de Administração e Informática da Câmara Municipal de Marília, como regem as 
regras da ANATEL. 
4.1.1 - O demonstrativo deverá relatar, de forma clara e detalhada, os serviços utilizados no 
período faturado, discriminando-os em chamadas locais para terminais fixos e móveis, 
chamadas de longa distância nacional, chamadas a cobrar e outros serviços, obedecida a 
regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.  
4.2 - A contratada devera disponibilizar via Web o acesso e possibilidade de emissão da 
fatura detalhada de serviços.  
4.3 - Se forem constatados erros nos documentos fiscais/fatura/boleto, o fiscalizador do 
contrato comunicará a contratada para que sejam providenciadas as devidas correções.  
4.4 - A contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar 
os possíveis atrasos de pagamento, no tempo previsto na art. 78, inciso XV, da Lei Federal 
nº 8.666/93.  
4.5 - Por eventuais atrasos de pagamentos não ocasionados pela contratada, a Câmara 
pagará os encargos devidos, dentro das normas estabelecidas pela ANATEL.  
4.6 - O início da cobrança pela contratada ocorrerá após a efetiva disponibilização do serviço 
à Câmara. 
4.6.1 - O pagamento referente ao mês de ativação do serviço será proporcional ao número 
de dias do mês comercial, considerando este como sendo 30 (trinta) dias corridos.  
4.7 - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses; após esse 
período, em caso de reajuste de preços, este deverá ocorrer mediante aplicação de índices 
oficiais autorizados pelos órgãos competentes (Ministério das Telecomunicações e Anatel).  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1 - O prazo contratual será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos no artigo. 
57 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E RESPECTIVA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA   
 
6.1.- É dado ao presente contrato o valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em 12 
parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
6.2 - As despesas com a execução deste contrato correrão por conta da dotação do 
orçamento vigente, 3.3.90.39.58 – 01.02.01.02.01-01-031-0102-01 - Manutenção do Corpo 
Administrativo – Verba 28 – Subelemento 58 – Serviços de Telecomunicações – fonte 
tesouro. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES E 
SANÇÕES 
 
7.1 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
serão aplicadas à contratada as seguintes penalidades, separada ou conjuntamente:  
I - Advertência, nos casos de inexecução parcial com consequências de menor gravidade à 
Câmara Municipal de Marília;  
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que der causa, no caso de 
inexecução parcial;  
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III - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total ou reincidência de inexecução parcial;  
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Marília, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante o Presidente da Câmara, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 
7.2 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execução da obrigação 
de serviço, sujeitará a contratada à multa de mora, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado na ata de registro de preços, na seguinte proporção:  
I - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela que der 
causa, limitada a incidência a 10 (dez) dias corridos; ou  
II - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela que der causa, em caso de 
atraso com período superior ao previsto no inciso anterior;  
7.3 - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, a Câmara reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais 
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 
7.4. - As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas dos Documentos Fiscais 
emitidos pela contratada. 
7.5 - Decorrido o prazo determinado para quitação da multa sem o devido recolhimento, a 
Câmara informará o débito a Dívida Ativa do Município de Marília.  
7.8 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste contrato e nas normas 
legais, realizar-se-á comunicação escrita a contratada e a publicação no órgão de imprensa 
oficial do Município (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constatando 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
8.1 - A rescisão dar-se-á desde que, ocorra falência, dissolução da contratada ou deixe a 
mesma de cumprir qualquer exigência desta Ata, ficando a rescisão neste caso a critério da 
Câmara. 
8.2 - A rescisão dar-se-á, automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou 
extrajudicial, caso ocorra alguma das hipóteses elencadas no Artigo 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
8.3 – A rescisão poderá ocorrer nos termos Artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
9.1.  - O presente contrato é regido pelas normas da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei Federal 
8.883/94, e nos casos omissos, subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do 
Consumidor.  
 
CLÁUSULA DEZ - DAS CONDIÇOES DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato 
todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do contrato. 
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CLÁUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 - Em conformidade com o art. 67 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, constará no 
processo o nome do servidor da Câmara para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 
deste contrato.  
11.2 - O fiscal do contrato será responsável por acompanhar a execução do objeto, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do 
contrato;  
 
CLÁUSULA DOZE - DO FORO 

 
12.1 - Elegem o Foro da Comarca de Marília para a solução de quaisquer dúvidas oriundas 
do presente contrato. 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento de Contrato em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para fins e efeitos legais. 
 

Marília, 7 de janeiro de 2022 
 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE: 

 
 
 
 
 

Marcos Santana Rezende  
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

 
 
 
 

CONTRATADA: 

 
 
 
 
  

Gerente de Contas Claro S.A. / Embratel  
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________  
RG _____________ 

 
 
 
 

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
RG 24.359.814-2 

 
ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 
Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
 
 

Daniel Alexandre Bueno 
Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Marília 

OAB/SP 161.222 


