SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CREA/RN

CONTRATO nº 023/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - CREA/RN E A EMPRESA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO
NORTE - CREA/RN, sediado na Avenida Senador Salgado Filho, nº 1840 - Lagoa
Nova - Natal/RN - CEP 59056-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.025.934/0001-90,
neste ato representado pelo seu Presidente, o Engenheiro Civil FRANCISCO VILMAR
PEREIRA SEGUNDO, portador da cédula de identidade nº 2108597263/CREA/RN e do
CPF nº 967.198.004-00, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta capital,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, sediada na Avenida Engenheiro Luiz
Carlos Berrini, nº 1376 - Cidade Monções - São Paulo/SP - CEP 04571-936, aqui
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelos procuradores, Sr.
CRISTIANO VELOSO SOUZA MENDES, brasileiro, casado, formado em Administração
de Empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 6076799, expedido pelo
SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 037.204.176-03 e Sr. LUIS AUGUSTO SANDER,
brasileiro, casado, formado em Administração, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1035522646, expedido pelo SSP/RS, e inscrito no CPF nº 587.739.750-87, tendo
em vista o que consta no Processo nº 4537769/2020 e em observância às disposições
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro
de 2019, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de
2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19
de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas no Edital, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 014/2020,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Instrumento é a contratação de empresa especializada na
prestação de Serviço Telefônico de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, MóvelFixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN) com área de
registro no Rio Grande do Norte a ser executado de forma contínua, com cessão inicial
de 39 (trinta e nove) aparelhos celulares e 20 chips para dados, que serão prestados
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início
na data de 01/08/2020 e encerramento em 01/08/2021, e somente poderá ser
prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$ 7.161,23 (sete mil, cento e
sessenta e um reais e vinte e três centavos) nos 05 (cinco) primeiros meses de
vigência contratual e de R$ 7.161,22 (sete mil, cento e sessenta e um reais e vinte e
dois centavos) nos 07 (sete) últimos meses, perfazendo valor total de R$ 85.934,69
(oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do CREA/RN, nas classificações
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações e 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet. Em virtude da não elaboração de orçamento plurianual, o
empenho da despesa será feito por exercício fiscal:
Exercício de 2020 - R$ 35.806,15 (trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais e
quinze centavos), sendo R$ 26.650,00 (vinte e seis mil, seiscentos e
cinquenta reais) o valor estimado para os Serviços de Telecomunicações e
R$ 9.156,15 (nove mil, cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos) o
valor estimado para os Serviços de Internet, conforme Notas de Empenho nº
386 e nº 387, emitida em 29/06/2020;
Exercício de 2021 - R$ 50.128,54 (cinquenta mil, cento e vinte e oito reais e
cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 37.310,00 (trinta e sete mil,
trezentos e dez reais) o valor estimado para os Serviços de
Telecomunicações e R$ 12.818,54 (doze mil, oitocentos e dezoito reais e
cinquenta e quatro centavos) o valor estimado para os Serviços de Internet,
conforme Notas de Empenho a serem emitidas no início do exercício fiscal;
Totalizando Valor de R$ 85.934,69 (oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e
quatro reais e sessenta e nove centavos).
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
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9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
11.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Natal - Justiça Federal.
Parágrafo Único - Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de
Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Natal/RN, 01 de julho de 2020.

_______________________________
FRANCISCO VILMAR PEREIRA SEGUNDO
PRESIDENTE DO CREA/RN
Assinado de forma digital por
CRISTIANO VELOSO SOUZA
MENDES:03720417603
Dados: 2020.07.09 10:27:30 -03'00'

___________________________________
CRISTIANO VELOSO SOUZA MENDES
Representante legal da CONTRATADA

Assinado de forma digital por LUIS
LUIS AUGUSTO
AUGUSTO SANDER:58773975087
SANDER:58773975087 Dados: 2020.07.09 12:34:26 -03'00'

___________________________________
LUIS AUGUSTO SANDER
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

____________________________

____________________________

NOME: J OSÉ MARCELI NO J ÚNI OR

NOME: LUCI ANA MENDES RI BEI RO

CPF: 038.256.834-60

CPF: 007.534.054-23
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