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Processo Administrativo:       7.527/2022 

Interessada:            Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 

Assunto:            Dispensa de licitação  

    Objeto:                               Contratação de empresa para o fornecimento de link de 

Internet, bem como materiais e instalação para a sede administrativa da Prudenprev. 

 

 

CONTRATO n. 07/2022 

 

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito 

público interno, criada pela Lei Complementar Municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ 

n. 04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, 

Presidente Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato representado 

por seu Superintendente - Senhor Alexandre de Barros Marini, CPF 245.460.078-17, 

RG 23022654-1 que pode ser encontrado no mesmo endereço supramencionado, a 

seguir denominado meramente CONTRATANTE, e a Empresa TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., CNPJ n. 02.558.157/0001-62, pessoa qualificada no respectivo processo 

administrativo, por seu representante legal ao final assinado e nomeado, doravante 

denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo nº 7.527/2022 e da 

Lei n. 8.666/93, que rege a possibilidade de dispensa do procedimento licitatório - 

art. 24, inciso II, RESOLVEM avençar o que se segue: 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste contrato consiste na contratação de 

empresa para o fornecimento de link de internet, IP dedicado 70Mbps com 1 IP fixo, 

conforme descrito na proposta comercial apresentada pela contratada no Anexo I, bem 

como materiais e instalação para a sede administrativa da Prudenprev. Os serviços 

serão prestados pela CONTRATADA diretamente a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA 2ª – MODO DE FORNECIMENTO: O fornecimento dos serviços será 

conforme solicitação da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA 3ª - EXECUÇÃO DO PACTO: O presente contrato será acompanhado por 

servidor público designado, integrante da PRUDENPREV – SISTEMA DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDETE, que descreverá todas as 

circunstâncias consideradas relevantes, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. As 

exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE, em nada restringem a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à 

execução do objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA 4ª – RECEBIMENTO DO OBJETO: O recebimento do objeto deste 

contrato será feito através de termo lavrado pelo servidor acima mencionado, que 

discriminará tudo que entender pertinente. 

 

CLÁUSULA 5ª – MODO DE REMUNERAÇÃO E VALOR: O valor total do contrato é de 

R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais), não sujeito a reajuste, 

porquanto se encontra mantido o equilíbrio econômico financeiro da avença. 

 

Parágrafo único: O pagamento será feito a CONTRATADA em 12 (doze) parcelas, no 

valor mensal de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), mediante pagamento 

através de boleto bancário ou transferência eletrônica, após emissão de nota fiscal que 

será enviada a CONTRATANTE. Consideram-se incluídas nos preços unitários brutos, 

globais, propostos todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas decorrentes do 

serviço tais como: mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, 

fornecimento de todo material para realização do serviço, impostos, taxas, enfim, todo e 

qualquer custo ou despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços, objeto 

deste contrato. 

 

CLÁUSULA 6ª – PRAZO: A contratada responsabiliza-se pela prestação dos serviços 

pactuados nesta avença pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura 

do contrato.  

 

CLÁUSULA 7ª – REAJUSTE DE PREÇOS: O presente contrato não se sujeita a 

qualquer tipo de reajuste de preços durante a sua vigência, salvo em caso de 
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prorrogação, poderá ser reajustado de acordo com a variação de IPCA/IBGE, 

acumulado de 12 (doze) meses ou outro índice que o substitua em caso de extinção, em 

conformidade com a legislação em vigor. Fica garantida a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, na forma da lei.  

 

CLÁUSULA 8ª – CESSÃO DE DIREITOS: É vedada a cessão de direitos relativos a 

presente avença. 

 

CLÁUSULA 9ª – RESCISÃO: O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da 

Lei n.8.666/93, mediante ato unilateral da Contratante, e, ainda nos seguintes casos: a) 

inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato; b) falência ou recuperação judicial, 

insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial; c) subcontratação, cessão ou 

transferência, total ou parcial, do presente contrato; d) quando as multas aplicadas 

atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devidamente ajustado; e) 

recusa em entregar o objeto ou na prestação do serviço; f) nas demais hipóteses 

legalmente admitidas; g) a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no art. 78, da 

Lei nº 8.666/93, ensejará a rescisão do presente contrato; h) os casos de rescisão 

contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o contraditório e ampla 

defesa; i) a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; j) conforme disposto no inciso IX do art. 55 da 

Lei n. 8.666/1993, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 do referido Diploma Legal; k) a 

rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos do art. 78 da Lei n. 8.666/1993, acarreta as consequências 

previstas no art. 87 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das demais sanções 

previstas. O presente contrato rescindir-se-á pelo descumprimento de qualquer de suas 

cláusulas, bem como se houver falência, concordata, insolvência ou ausência da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 10ª – CONDIÇÕES ECONÔMICAS: A CONTRATADA obriga-se a manter 

suas condições de qualificação durante o decorrer da execução contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas.  
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CLÁUSULA 11ª – REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução do presente pacto 

é o de preço global. 

 

CLÁUSULA 12ª – DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO: A CONTRATADA reconhece em 

favor da CONTRATANTE os direitos desta em virtude de rescisão, nos termos do art. 

77 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA 13ª – PENALIDADES: O descumprimento de qualquer cláusula deste 

contrato sujeita a CONTRATADA as seguintes penalidades, observado o contraditório, 

aplicáveis gradualmente, conforme a gravidade da infração: 

a) Advertência escrita; 

b) Multa administrativa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação na forma da LEI, perante a própria autoridade que 

imputou a penalidade. 

e) Rescisão.  

 

CLÁUSULA 14ª – DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO: Deverá ser observado o 

artigo 57 da Lei n. 8.666/1993. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, de acordo com o que dispõe o artigo 65 da Lei de licitação.  

 

CLÁUSULA 15ª – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: As despesas oriundas do presente 

contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática e categoria 

econômica: 33904099.  

 

CLÁUSULA 16ª – EXPEDIENTE ADMNISTRATIVO: O presente contrato vincula-se ao 

processo administrativo de dispensa de licitação registrado sob n.º 7.527/2022, e todos 

os documentos que compõem (termo de referência, proposta de preço, etc.) 
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consideram-se parte integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, 

independentemente de transcrição, que nortearão a execução contratual. 

 

CLÁUSULA 17ª – LEGISLAÇÃO: Aplicam-se a este contrato os termos da Lei Federal 

n. 8.666/93 e 4.320/64, assim como outras normas referentes à matéria. 

 

CLÁUSULA 18ª DO FUNDAMENTO LEGAL: O certame prescinde a realização de 

processo de licitação, conforme autorização prescrita no artigo 24, inciso II, da Lei 

Federal n. 8.666/93, Leis Municipais nº. 9.364/2017 e nº. 9.594/2018, Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, Resolução nº 033/2019, aprovada pelo Decreto 

Municipal nº 30.328/2019, e legislação correlata, mas formalmente justificado e motivado 

por meio do Processo Administrativo de dispensa de Licitação n. 7.527/2022. 

 

CLÁUSULA 19ª DA PROTEÇÃO DE DADOS: A CONTRATADA deve estar ciente e 

obedecer às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, e do Decreto Municipal nº 30.328/2019, que aprova o Código de Ética na 

Prudenprev, disponibilizado no site http://www.prudenprev.com.br/publicacao/1280.pdf. 

 

CLÁUSULA 20ª DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à luz da 

Lei Federal nº 8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais 

de direito. 

 

CLÁUSULA 21ª DO FORO: O Foro do presente contrato, eleito para dirimir eventuais 

lides judiciais decorrentes da execução ou inexecução deste contrato, é do da Comarca 

de Presidente Prudente/SP. 

 

Assim, estando ambas as partes concordes com as cláusulas acima, firmam o presente 

instrumento, compromissando-se em cumpri-lo integralmente. 

 

 

 

http://www.prudenprev.com.br/publicacao/1280.pdf
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Presidente Prudente, 29 de junho de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

PRUDENPREV 
Contratante 

Alexandre de Barros Marini 

Superintendente 
CPF 245.460.078-17 

RG 23.022654-1 SSP/SP 
 

 

_____________________________________ 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Contratada 

 
Nome: Fabio Marques de Souza Levorin 

Cargo: Gerente de Vendas Governo 
CPF: 267.221.148-56 
RG:  27.638.106 - 3 

Data de Nascimento: 29/11/1977 
Endereço completo: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções  

São Paulo - SP, CEP: 04571-936 
E-mail institucional: relacionamentoempresas.br@telefonica.com 

 
 

Nome: Alex Eduardo de Freitas 
Cargo: Procurador 

CPF: 070.661.598-02 
RG: 21.993.730 

Data de nascimento: 08/11/1974 
Endereço completo: Avenida Belvedere, 550 – São Jose do Rio Preto/SP 

CEP 15056-000 
E-mail institucional: relacionamentoempresas.br@telefonica.com  

 

 
Testemunhas: 

 
 

Alessandra Michelle Chagas Garcia    Pamela Cristina de Sá Barreto 
RG 41.125.054-1       RG 44.090.367-1 
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ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de serviço contém a solução que a TELEFÔNICA oferece com 
o objetivo para a Contratação dos serviços de Acesso a Internet Dedicado nos termos 
das concessões outorgadas pela Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite permitido por 
lei, com base especificação técnica abaixo para a PRUDENPREV. 
O conteúdo desta proposta é estritamente confidencial, sendo a presente 
documentação de propriedade da TELEFÔNICA. 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

LINK INTERNET DEDICADO 

- Acesso Internet Dedicado na velocidade de 70 Mbps com especificações 

mínimas deste item e seus subitens. 

- Acesso: 

- O acesso será fornecido obrigatoriamente em par metálico ou fibra ótica; 

- Vedada a utilização de rádios em qualquer frequência devido a poluição do 
espectro de frequência e interferência; 

- Velocidade mínima de 100% da velocidade nominal; 

- Disponibilidade real mínima de 99,5% (SLA); 

- Taxa de perda de pacotes menor ou igual a 2%; 

- Latência média: menor ou igual a 75 ms; 

- Fornecimento de 1 endereços IP fixos (válido roteáveis na internet); 

- Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação Multimídia 
(SCM) outorgado pela ANATEL; 

- Central de atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de um 

número 0800; 

- Em caso de defeito, o início do atendimento será de no máximo 6 horas; 

- O acesso será realizado sem necessidade de provedor. 
 

- ROTEADOR 

- O roteador será fornecido pela contratada com instalação, configuração e 
gerência; 

- A configuração será executada para que a rede de computadores da 
contratante possua acesso à internet; 

- Possuir quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e 
funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do 
fabricante; 

- Possuir protocolo de gerenciamento SNMP; 

- Todos os roteadores deverão ter capacidade para suportar o tráfego com 
banda completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização de CPU e 
memória; 
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- Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL; 
 

 
3. INSTALAÇÃO 

 

- Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos 
(Cabos, equipamentos, conectores, etc.) do acesso à Internet dedicado não 
deverá possuir qualquer ônus para a contratante;  

- O prazo máximo de instalação é de até 90 dias prorrogáveis por mais 30 
mediante justificativa a partir da assinatura do contrato; 

- A contratada irá fornecer a contratante acesso a portal WEB com no 
mínimo as seguintes informações: 

- Identificação do ponto de acesso e respectivo número de acesso; 

- Velocidade de acesso; 

- Informações do tráfego de entrada e saída; 

- Taxa média de ocupação do link (throughput); 

- Visualização de gráfico detalhando a utilização de banda; - A solução 
de gerência da rede da contratada deverá atuar de forma pró-ativa, de 
acordo com o Nível de Serviço (SLA), realizando o acompanhamento 
dos defeitos e desempenho do serviço; 

- Manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes 
operacionais, estabelecendo as – políticas de segurança a serem aplicadas 
aos serviços de telecomunicações contratados; 

- Quando solicitada, a contratada deverá demonstrar para análise as 
configurações dos roteadores e ou outros equipamentos que se fizerem 
necessários para a interligação objeto deste edital, instalados no ambiente da 
contratante; 

- Quando solicitada, a contratada deverá configurar, em conjunto com técnicos 
da contratante, os parâmetros do roteador e ou outros equipamentos que se 
fizerem necessários para a interligação objeto deste edital, fornecendo 
informação referente aos parâmetros de configuração dos equipamentos; 

 

- BACKBONE 

- Possuir ao menos uma saída para backbone internacional própria; 

- Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps; 

- Perda de pacotes: menor ou igual a 1 %; 

- Disponibilidade mensal: maior ou igual a 99,2%; 
 
 

4. VANTAGENS DE CONTRATAR SERVIÇOS DA TELEFÔNICA 
 

- Experiência e conhecimento do mercado de telecomunicações e das 
necessidades do mercado empresarial; 

- Cobertura de atuação em todo o Estado de São Paulo, tanto em recursos 

técnicos como humanos; 

- Garantia da prestação dos serviços oferecidos, respaldada na solidez e 
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credibilidade da empresa no mercado brasileiro e mundial; 

- Comodidade de contratar todos os serviços de telecomunicações (voz e 
dados) com uma única operadora, utilizando um único canal de atendimento; 

- Interlocutor único para atendimento das solicitações comerciais (pré-venda e 

pós-venda); 

- Parceria com os principais e mais conceituados fabricantes de equipamentos; 

- Canais de atendimento e manutenção/reparo, disponíveis 24 horas por dia, 
7 dias por semana, através de ligação gratuita pelo número 0800 
 

5. CONDIÇÕES DA PROPOSTA 
 

- De acordo com os valores da política comercial vigente à época da contratação, 
novas contratações terão cobranças definidas pelos itens abaixo: 

- Instalação* - Isento. 

- Assinatura Mensal - Cobrada por acesso IP Dedicado; ATIVADO 
 
 

6. VALORES DA PROPOSTA 

 
 

 
DESCRIÇÃO 

QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

12 MESES 

Acesso Internet - IP 

Dedicado 70Mbps com 1 
IP fixo 

1 R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 2.988,00 

Roteador IP 1 R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 1.560,00 

Serviço Smart Flex 1 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 240,00 

 Subtotal: R$ 399,00 R$ 4.788,00 

 

 

(Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais) 
 

Av. Washington Luiz, 1345 - Vila do Estadio, Pres. Prudente - SP, 19015-150 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 
A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data indicada 
neste documento. 
A presente documentação é propriedade da TELEFÔNICA e possui caráter 
confidencial, o que impede sua reprodução total ou parcial, tratamento por meios 

 

R$ 4.788,00 

 

VALOR TOTAL ANUAL 

Endereço Instalação do Link  

Dedicado : 
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de informática, ou transmissão por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico, por 
fotocópia, gravação e outros. 
Também não poderá ser objeto de empréstimo, locação, ou qualquer forma de 
cessão de uso sem a permissão prévia e escrita da TELEFÔNICA, titular do 
copyright. O não cumprimento das limitações determinadas acima por qualquer 
pessoa que tenha acesso à documentação será punido conforme a lei. 

Permanecemos à disposição para maiores informações. 
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