
 

CONTRATO Nº 13.022/2022 

           

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO 

- FUNDARTE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Capitão Porfírio, 

nº 2141, Centro, Montenegro – RS, CEP: 95.780-000, inscrita no CNPJ sob nº 

90.896.275/0001-48, neste ato representada por sua Diretora Executiva, Sr.ª Júlia Maria 

Hummes. 

 

CONTRATADA: HTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.131.220/0001-30 com sede na Rua 

Apolinário de Moraes, nº 1.958, Centro, em Montenegro/RS, representada por sua 

procuradora Sra. Juliana Golembieski, portadora da CI-RG nº 9079305828, CPF nº 

006.953.230-32 

 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas, doravante somente designadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, ajustam o acesso à rede mundial de 

computadores (Internet), através da Conexão Via Cabo de Fibra Óptica tendo como 

fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante 

do Processo 05841/2022, regendo-se pelo art. 24, II da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores, assim como pelas condições da proposta e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

1) DO OBJETO: 

 

O presente contrato tem por objeto a interligação da CONTRATANTE à Internet, e 

para tanto será implantado circuito de dados via Cabo de Fibra Óptica. A interligação 

consiste na disponibilização de um sinal óptico convertido para sinal ethernet e entregue 

em terminal ETHERNET “Conector RJ-45” na ponta, devendo ser ligado ao servidor 

de Internet (Proxy) que distribuirá o acesso para os computadores interligados 

fisicamente na rede LAN.  

 

1.1- Características da Conexão  

  

1- Internet Via Cabo de Fibra Óptica Corporativa Semi-dedicada Profissional; 

2- 2 IP’s Fixos; 

3- Acesso Banda Larga Estatístico de 60MB (Conexão GTC-Cliente); 

4- Acesso Banda Larga determinístico CIR de 30MB (Conexão Cliente-

Internet); 

5- Gerência de Rede Pró-Ativa (monitoramento de anormalidades e interrupções);  



6- Tempo de resposta ao cliente de 4 horas a partir da abertura do chamando; 

7- Dispensa do uso de linha telefônica, modem e de outro provedor. 

 

1.2-     Meio de Acesso Físico  

     

Para acesso físico da rede da CONTRATANTE à CONTRATADA, será utilizada uma 

conexão Via Cabo de Fibra Óptica. A CONTRATADA disponibilizará à 

CONTRATANTE acesso através de um cabo de rede UTP com conector RJ-45, padrão 

Telecom. O equipamento instalado no prédio da CONTRATANTE, definido como 

conversores ativos de rede, fontes de alimentação, cabos de rede, antena de rádio e 

conectores serão cedidos para uso em forma de comodato pela CONTRATADA para 

a CONTRATANTE, sendo cobrado apenas o valor mensal, conforme a Cláusula 5, 

deste contrato. O comodato vigorará durante o período de vigência do presente contrato. 

No cancelamento deste instrumento, os equipamentos serão retirados pela 

CONTRATADA sem que caiba indenização por qualquer das partes, exceto se estes 

estiverem danificados, ficando neste caso, a CONTRATANTE responsabilizada pela 

indenização, de acordo com a previsão constante da Cláusula 10.2 do presente contrato. 

A CONTRATANTE é constituída fiel depositária dos bens deixados em comodato 

para todos os efeitos legais. 

 

2) DA INSTALAÇÃO: 

              

2.1 – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalação, bem como o 

fornecimento de materiais e mão-de-obra especializada que se fizerem necessárias para 

tal. 

 

2.2 – A CONTRATANTE deverá disponibilizar para a instalação um ponto de 

alimentação AC junto à fonte de energia, aterrado e estabilizado, mantido por um No-

Break. 

 

3) DO SUPORTE: 

 

3.1 -  O suporte tem o objetivo de manter a conectividade entre a rede Wireless da 

CONTRATADA e a da CONTRATANTE. O acionamento do suporte ocorrerá 

mediante contato telefônico, para o telefone (51) 3649-8199, em horário comercial, ou 

através de envio de mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço 

suporte@gtctelecom.com.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:suporte@gtctelecom.com.br


4) DOS SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: 

 

4.1 – Não fazem parte do objeto do presente contrato os seguintes serviços: 

 

a) Instalação de equipamentos ou manutenções físicas (hardware) dos 

equipamentos da CONTRATANTE; 

b) Cópia de segurança dos dados instalados no equipamento de acesso da 

CONTRATANTE ou dos computadores interligados ao equipamento de 

acesso, os quais são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE; 

c) Licenças dos softwares utilizados em sua sede; 

 

5) DOS CUSTOS: 

 

5.1 – Em conformidade com a proposta ofertada a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA mensalmente o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), pelo 

fornecimento de internet por fibra óptica, sem qualquer custo de instalação.   

 

6) DOS PAGAMENTOS: 

 

6.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA mensalmente o valor de R$ 

660,00 (seiscentos e sessenta reais) com vencimento todo dia 05 (cinco) do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, após a entrega da respectiva nota fiscal, que 

deverá ser emitida pela própria CONTRATADA. 

 

6.2 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente, indicada pela 

CONTRATADA na nota fiscal ou por boleto bancário, que deverá ser entregue 

juntamente com a nota fiscal na Tesouraria da CONTRATANTE.  

 

7) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

7.1 – As despesas oriundas do presente contrato correrão por meio da seguinte dotação 

orçamentária: 3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados. 

 

8) DOS REAJUSTES: 

 

8.1 - Os valores do presente contrato, serão corrigidos anualmente. Para correção dos 

valores será adotado o IGPM – Fundação Getúlio Vargas, ou por outro que venha a 

substituí-lo. 

 

 

 

 

 



9) DA VIGÊNCIA: 
   

9.1 - O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar do dia 01 de julho de 

2022. 
  

10)  DA GARANTIA: 

   

10.1 - A CONTRATADA é responsável pela garantia da Conexão Via Cabo de Fibra 

Óptica durante toda a vigência do contrato. 

 

10.2 – Exclui-se da garantia os serviços decorrentes de acidentes, negligência, mau uso 

ou imperícias, bem como aqueles causados por anormalidades da rede elétrica, força da 

natureza, anormalidades climáticas e ambientais ou atos de terceiros ou ainda defeitos 

ocasionados por equipamentos de terceiros interligados aos equipamentos. 

 

11) DO PRAZO DE ENTREGA: 

 

11.1 – O prazo de implantação/entrega do sistema é de 24 horas após a assinatura do 

presente contrato e deve ocorrer durante o horário de funcionamento da 

CONTRATANTE, ou seja, de segunda à sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas e das 

13:30 às 18:00 horas. 

 

12)  DA LEI QUE REGE O CONTRATO: 

 

12.1 - O presente contrato é regido em todos os seus termos, pela Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

 

13)  DA RESCISÃO: 

 

13.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

 

a) Se, por culpa da CONTRATADA, esta não prestar os serviços, objeto deste 

contrato, garantida a defesa prévia; 

b) Alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 

que prejudique a execução do contrato; 

c) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas por lei, exaradas no competente processo administrativo; 

d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

e) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato; 



f) Por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo 05569/2021, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 

g) Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo CONTRATANTE, 

salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 

h)  
 

14) DAS PENALIDADES NA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 

CONTRATO: 

 

14.1 – À CONTRATADA serão aplicada as sanções previstas na Lei Federal n° 

8.666/93, nas seguintes situações: 

 

14.2 – Pela recusa injustificada para a entrega ou para assinatura do contrato, por parte 

da CONTRATADA, no prazo previsto neste contrato, contados da data de convocação, 

feita por escrito pela CONTRATANTE, será aplicada multa na razão de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da proposta. Após esse prazo, poderá ser imputada à 

CONTRATADA, ainda, a pena prevista no inciso III do Art. 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

14.3 – Pelo atraso ou demora injustificados para a implantação/entrega do sistema 

ofertado, além do prazo estipulado no Processo 05569/2021, ou demora para 

atendimento às impugnações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, aplicação de 

multa na razão de 0,50% (cinquenta03 centésimos por cento), por dia, de atraso ou 

demora, calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos de 

atraso ou demora. Após esse prazo, poderá ser rescindido o contrato e imputada à 

CONTRATADA a pena prevista no Art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo prazo 

de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

14.4 – Será facultado à CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no 

subitem 14. 

 

15) DA FISCALIZAÇÃO: 

 

15.1 - O presente contrato será fiscalizado pela servidora efetiva, Srª Marília Costa 

Santana. 

 

16) DO FORO: 

               

16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes elegem o 

Foro da Comarca de Montenegro - RS, expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 



 

17) DO TERMO: 

 

17.1 - E por estarem assim contratados assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor. 

 

 

 

Montenegro, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

   

CONTRATANTE  CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 


