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CONTRATO ADMINISTRATIVO 2021SSPREV006 

 

 

 

Termo de contrato que entre si celebram o 
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e 
HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI, 
para EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À 
INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO. 

 

O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com sede 
na Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, nº 48/52, Centro - São Sebastião - SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 15.372.714/0001/06, neste ato representada, na forma de sua Lei 
Complementar nº 241/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Sr. Adilson Ferreira de Moraes, RG nº. 
RG. nº 21.519.128-6 e CPF/MF nº 104.664.188-33, doravante denominado CONTRATANTE, 
e HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI, com sede na Avenida Dr. Armando Salles 
de Oliveira - 347, sala 25, inscrita no CNPJ nº 19.290.142/0001-69, neste ato por seu 
proprietário, Sr. Anderson da Silva Nonato, RG nº 33.010.383-0 SSP/SP e CPF/MF nº 
307.043.438-00, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo 
nº. 6418/2020 e com o disposto no edital de licitação modalidade Pregão Presencial n. 
002/2021, e com os termos da proposta vencedora em todas as suas vias e anexos, firmam o 
presente Contrato sob as seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

I.1. Constitui OBJETO deste Contrato a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO, pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, doravante denominados SERVIÇOS, devidamente 
descritos e estimados nos ANEXOS I e II, do edital, parte integrante deste instrumento; 

I.2. O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 
condições comerciais pactuadas, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
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Cláusula Segunda - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

II.1. Os SERVIÇOS serão prestados pela CONTRATADA na forma prevista neste Contrato, 
com a coordenação do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião; 
II.2. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar esclarecimentos e informações 
acerca das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, que deverá atender ao solicitado no 
prazo máximo de 24 (vinte a quatro) horas, a partir da data do recebimento da solicitação; 
II.3. A subcontratação total ou parcial deste objeto está condicionada a aceitação e autorização 
da CONTRATANTE. 
 
Cláusula Terceira - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
III.1. Cabe à CONTRATADA: 
III.1.1. Responder tecnicamente pela execução dos SERVIÇOS, responsabilizando-se pela 
aplicação da melhor técnica e recursos aplicáveis à espécie; 
III.1.2. Responsabilizar-se pelas condições técnicas de qualidade e demais métodos compatíveis 
com os padrões de qualidade; 
III.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE quanto à execução do Contrato; 
III.1.4. Atender às indicações e solicitações da CONTRATANTE nos prazos que lhe forem 
fixados; 
III.1.5. Indicar na(s) Nota(s) Fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a 
legislação própria, o número do processo; 
III.1.6. Arcar com toda responsabilidade, por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE 
ou a terceiros, provocados por imprudência, negligência, imperícia, ineficiência irregularidades 
cometidas na prestação dos SERVIÇOS; 
III.1.7. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos SERVIÇOS a 
executar, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos pertinentes; 
III.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação; 
III.1.9. Arcar com todos os gastos e despesas decorrentes direta ou indiretamente ao 
efetivo atendimento ao objeto deste contrato; 
III1.10. Arcar com o pagamento dos impostos, taxas e contribuições de âmbito federal e 
municipal incidentes sobre o pagamento; 
III.2. Cabe à CONTRATANTE: 
III.2.1. Atestar e providenciar o pagamento das notas fiscais apresentadas, na forma, prazos e 
preços estabelecidos na Cláusula Quarta; 
III.2.3. Fornecer os documentos e informações que se fizerem necessários para a execução dos 
SERVIÇOS; 
III.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, por meio do Instituto Previdenciário 
do Município de São Sebastião; 
III.2.5. Efetuar a retenção no ato do pagamento do Imposto de Renda eventualmente devido em 
decorrência deste. 
 
Cláusula Quarta - DO VALOR E DO PAGAMENTO 
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IV.1. Pela prestação dos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
total de R$ 5.878,80 (Cinco mil, oitocentos, setenta e oito reais e oitenta centavos),  em 12 
(doze) parcelas mensais de R$ 489,90 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa 
centavos); 

IV.2. O pagamento será efetuado mensalmente, sendo o primeiro pagamento realizado em até 
30 (trinta) dias a contar da data da apresentação das notas fiscais no Setor financeiro da 
CONTRATANTE, mediante depósitos na conta corrente no Banco Santander, Agência nº 0103, 
Conta Corrente nº 13002747-6, indicada pela CONTRATADA. 
 
IV.3. Para realização do pagamento, as notas fiscais deverão estar acompanhadas das 
Autorizações de Fornecimento e do comprovante de entrega e aceitação, emitidos pelo setor 
competente da CONTRATANTE; 
 
IV.4. O valor atribuído ao presente contrato é a única forma de remuneração a CONTRATADA; 
 
IV.5. Do valor das notas fiscais apresentados para pagamento, serão deduzidas, de pleno direito, 
pela CONTRATANTE: 
a) Multas previstas neste Contrato; 
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à 
espécie; 
c) Cobranças indevidas. 
 
Cláusula Quinta - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

V.1. - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Órgão n.º 06, Unidade n.º 01, 
Sub-Unidade nº 01, Dotação n.º 09.122.4008 Proj./Atividade n.º 2162, Categoria Econômica 
n.º 3.3.90.40.99, ou outra que vier a substituí-la, suplementada, se necessário. 

Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA 

VI.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir do recebimento, pela 
CONTRATADA, da primeira Ordem de Serviço a ser emitida pelo Instituto Previdenciário do 
Município de São Sebastião, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável. 

Cláusula Sétima – DO REAJUSTE 

VII.1. Os preços poderão ser reajustados, observadas as regras estabelecidas no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

VII.2. As solicitações relativas à aplicação de reajuste de valores deverão ser protocoladas junto 
à Administração do São Sebastião PREV, devidamente instruídas e endereçadas ao Instituto 
Previdenciário do Município de São Sebastião. 

Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 

VIII.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, a seu juízo, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, independentemente da rescisão do Contrato: 
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a. Advertência escrita; 
b. Multa; 
c. Suspensão temporária do direito de participar em licitação da CONTRATANTE e 
impedimento de contratar com a Administração Pública; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
e. Demais penalidades previstas na Lei. 
VIII.2 A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver afastamento das condições contratuais estabelecidas; 
VIII.3 As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato e serão: 
a. 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços até o máximo de 20% (vinte 
por cento); 
b. 10% (dez por cento) pelo descumprimento de qualquer das obrigações ora pactuadas, 
excluídas aquelas que ensejam a rescisão do Contrato, relacionadas na Cláusula VII; 
c. 20% (vinte por cento) se der motivo à rescisão contratual. 
 

Cláusula Nona - DA RESCISÃO 

IX.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão ou a ocorrência da 
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, o contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 
80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência;  
IX.2. Este Contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de decretação 
de falência ou deferimento de recuperação judicial, de liquidação ou dissolução da 
CONTRATADA, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
IX.3. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses 
e nas condições previstas no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93; 
IX.3.1. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os 
direitos da CONTRATANTE em aplicar sanções previstas no Edital, e neste Contrato e na 
legislação que rege a licitação; 
IX.4. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da prestação de serviços objeto 
desta licitação, exceto se for de interesse da CONTRATANTE, for expressamente autorizada e 
justificada; 
IX.5. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste contrato, não afasta a responsabilização 
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência; 
IX.6. A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento 
dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 

Cláusula Décima - DO FORO E DO REGIME LEGAL 

X.1 As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião - SP, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer 
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dúvidas decorrentes deste Contrato, o qual é celebrado sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93 
e das disposições complementares vigentes e do Código Civil Brasileiro. 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente em 03 
(três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 

São Sebastião, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Adilson Ferreira de Moraes 

Presidente 

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

 

 

 

________________________________ 

Anderson da Silva Nonato 

Proprietário 

HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI 

 

  

Testemunhas: 

 

 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP 

Órgão ou Entidade: Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião Contrato nº 
2021SSPREV006 

Processo nº: 6418/2020 

Pregão Presencial: 002/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
ACESSO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO 

Contratante: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.  
Contratada: HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI 
Advogado: Luiz Henrique Pereira Erthal da Costa inscrito na OAB/SP sob número – 447.781 
E-mail do advogado luizerthal@hotmail.com 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
e) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

 São Sebastião, 02 de agosto de 2021. 

 

PRESIDENTE DO INSTITUTO: 

Nome: Adilson Ferreira de Moraes 
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CPF: 104.664.188-33 

RG: 21.519.128-6 

Data de Nascimento: 29/08/1967 

Endereço residencial completo: Rua Frei Galvão, 777, Bairro reserva Du Molin – São Sebastião/ SP, 
CEP 11605-509 

E-mail institucional: adilson@ssprev.sp.gov.br 

E-mail pessoal:adilsoncdsssp@gmail.com 

Telefone(s): (12 )996326522 

Assinatura:_____________________________________  

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Adilson Ferreira de Moraes 

CPF: 104.664.188-33 

RG: 21.519.128-6 

Data de Nascimento: 29/08/1967 

Endereço residencial completo: Rua Frei Galvão, 777, Bairro reserva Du Molin – São Sebastião/ SP, 
CEP 11605-509 

E-mail institucional: adilson@ssprev.sp.gov.br 

E-mail pessoal:adilsoncdsssp@gmail.com 

Telefone(s): (12 )996326522 

Assinatura:_____________________________________ 

 

PELA CONTRATADA 

Nome: Anderson da Silva Nonato 

CPF: 307.043.438-00 

RG: 33.010.383-0 

Data de Nascimento: 25/01/1983 
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Endereço residencial completo: Travessa Júlio Prestes de Albuquerque, 85 – Casa 01 – Itatinga – São 
Sebastião/SP, CEP 11600.000 

E-mail institucional: contato@housenet.net.br 

E-mail pessoal: contato@housenet.net.br 

Telefone(s): (12)9.7406-2212 

Assinatura:_____________________________________  

 

 

 


