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CONTRATO 04, DE 04/08/2020.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008, DE 26/06/2020.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÂO ROQUE E A EMPRESA TELEFÔNICA DO
BRASIL S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NA MODALIDADE STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.

EíiírfeS

A CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE gAO ROQUE,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 50.804.079/0001-81, isenta de lnsc||ção Estadual,
com sede na Rua São Paulo n° 355, Jardim Renê, São Roqlf - SP, CEP:
18.135-125, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor Israel
Francisco de Oliveira, brasileiro, casado, Vereador, portador Ijo Documento
de Identidade RG n° 21.875.604-5 SSP/SP, inscrito no Cif/MF sob n°
122.569.718-21, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no cffj sob n°
02.558.157/0001-62, com sede na Avenida Eng. Luiz Carlos B^rini n° 1.376,
26° Andar, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP: 04.571-93|| representada
na forma de seu contrato social por seus Procuradores, SenhoreliRones Alves
Machado Portela, Engenheiro, brasileiro, solteiro, portador do||ocumento de
Identidade RG n° 13.885.009-4 - SSP/SP e inscrito no CPliÍ\/lF sob o n°
031.743.458-63 e Ricardo José Figueira, Engenheiro, braájeiro, casado,
portador do Documento de Identidade n° RG 19.520.511 e insciío no CPF/MF
sob o n° 126.842.408-09, na qualidade de vencedora da Dispeni^ de Licitação
n° 008/2020, ante o permissivo do artigo 24, inciso II, da l|fi Federal n.°
8.666/93,considerando o contido nos autos do Procedimento Alfninistrativo n°
08/2020, doravante denominada CONTRATADA, nos termos d |̂_ei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, firmam o presente
contrato, nos termos do Processo Licitatório n° 08, de 26/06/2020, com as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Visa a presente contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de telecomunicações, na modalidade STFC - Serviço
Telefônico Fixo Comutado, em conformidade com as especificações constantes
desse contrato e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL, conforme as especificações constantes da
proposta apresentada pela CONTRATADA.

1.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões inicialmente pr^vístáÍ B.té o linijt^i|^
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, confoprjie prece^ua o
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artigo 65 da Lei Federal n° 8666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1. Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele
estivesse transcrito, a Proposta Comercial datada de 18 de junho de 2020, da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ||
3.1. TELEFONIA FIXA Si
3.1.1, LINHA TELEFÔNICA: ||

a) Fornecer linhas telefônicas analógicas nas!| quantidades
estabelecidas nesta proposta;

b) Ativar novas linhas telefônicas conforme necessidade da
CONTRATANTE; li

^ O'

0) Desativar linhas telefônicas que estiverem em opei^ção conforme
necessidade da CONTRATANTE; ||

d) Possibilidade de serviços adicionais como icpntificador de
chamadas, busca entre terminais, serviço de acesso a interne||(banda larga)
em ADSL, bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI e c |̂ilar conforme
necessidade da CONTRATANTE; il

e) Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas ncJprazo máximo
de 10 (dez) dias; |i

f) Devem ser tele alimentadas, a fim de garantir âlcomunicação
mesmo na falta de energia elétrica; ||

g) Tecnologias alternativas como FWT (Fixed Wir^|ss Terminal)
serão permitidas somente para endereços rurais ou muito afastajas da cidade
e deverão ser submetidos à análise da CONTRATANTE; ||

h) Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) hora |̂)or dias, 365
dias por ano através de um número 0800;

1) A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente
utilizada (números de telefone) conforme critérios da Portabilidade
regulamentada pela ANATEL, para os números relacionados nesta proposta,
além de outros que tiverem sua inclusão neste certame;

j) A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos de
equipamentos fornecidos e/ou mão de obras necessárias à prestação dos
serviços visando o fornecimento do sinal das linhas telefônicas que deverá ser
disponibilizada no CPD da CONTRATANTE.

3.1.1.2. TRONCOS DIGITAIS El - DDR

a) Fornecer troncos digitais El e faixas DDR com 15(quinze) linhas;
b) Interface tipo G.703;
c) Sinalização de Linha tipo R2D; ..
d) Sinalização de Registro tipo MFC 5C ou 58:/-® -\

fj X .'//

'7-ü
VIVO
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e) Ativar e desativar troncos conforme necessidade da
CONTRATANTE e segundo o limite estabelecido na Lei n° 8.666/1993;

f) Prazo de instalação de até 30 (trinta) dias;
g) Disponibilidade mensal SLA - Service Levei Agreement de 99% ao

mês;
h) Início de atendimento em caso de defeito em até 4 (quatro) horas;
1) Meio de atendimento em fibra-óptica;

j) Em casos onde for constatada inviabilidade de instalação a
CONTRATADA deverá encaminhar as condições de atendimento^ (custo, prazo
e meio) para análise da CONTRATANTE e será objeto de aditivalontratual;

k) Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) hora^ por dia, 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias por ano através de um númei||0800;

I) Mudança de endereço de acessos instalados tem l^mesmo prazo
de instalação de novos acessos; i|

m) A EMPRESA vencedora deverá manter a mesr|fe numeração
atualmente utilizada (números de telefone) conforme critérios dai Portabilidade
numérica para terminais telefônicos, regulamentada pela AN^jTEL, para os
números utilizados pela CONTRATANTE, além de outros qi^ tiverem sua
inclusão neste certame (011) 4784-8441/9, sendo o ra^al principal
4784-8444. li

3.1.1.3. MÉTODO DO TRÁFEGO TELEFÔNICO ||
a) Conforme especificações mínimas estabelecid^ pelo órgão

regulador - ANATEL; fj
b) Informar os custos de mensalidade individuais das linhas

telefônicas, troncos digitais, faixas DDR e serviço 0800; ||
c) A tarifação das chamadas deverá ser realizada em flinutos;
d) As tarifas utilizadas deverão ter como base aquela^ponstantes do

plano básico de serviços ou do plano alternativo de serviços, f^gulamentado
para o setor de telecomunicação e informado através do pre^chimento da
Proposta Comercial, com todos os impostos regulamentadoÍ| e descontos
concedidos a critério da Licitante;

e) As mensalidades para as linhas analógicas deverão contemplar
os custos para ligações local, intra-regional e inter-regional, conforme detalhado
em tabela com o perfil de tráfego com estimativa de valores detalhada no item
7.10 deste contrato.

3.1.1.4. PERFIL DE TRÁFEGO
a) Deverão ser considerados os volumes de chamadas indicadas na

Tabela como referência orientativa para apresentação de proposta;
b) O Perfil de Tráfego e seus custos indicados na Tabela compõem-

se de uma ESTIMATIVA, em minutos e em valores, baseada nas faturas das
contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas originadas em seu
âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados.

VIVÜ

Número de Solicitação 8323/2020.



ocmiara ^ífnici^ia/<la (6:\íajicía tiMúfira r/e ó/ary , orj
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50,804.079/0001-81 - Fone; (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mall: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A CONTRATADA deverá designar por escrito, no ato da assinatura
do contrato, representaníe(s) que tenha(m) poderes para resolução de
possíveis ocorrências durante a execução do mesmo, informando seus nomes,
cargos e formas de contato (telefone, e-mail, endereço).

4.1.1. Através do(s) representante(s) designado(s), a CONTRATADA
deverá prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE no prazo indicado em notificação.

o

4.2. O objeto será recebido definitivamente, pelo Gestor dcegontrato e por
ofício, após 5 (cinco) dias úteis da implantação dos serviços, l^vendo neste
período o Gestor realizar vistoria que comprove a adequação||io objeto aos
termos contratuais. |&

4.3. ACONTRATADA deverá escolher e contratar pessoal^ ser fornecido
em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, observando, l|gorosamente,
todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciária|| contribuições
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, assistenciai^lsecuritárias e
sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única emlfegadora, não
cabendo transferir a responsabilidade, em hipótese alguma, à CC||lTRATANTE.

u, rz

4.4. É de responsabilidade da CONTRATADA as despesa! referentes a
fretes, locomoção, tributos e outros, decorrentes da prestação do||erviço.

4.5. A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuí|i)s que seus
empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da C0NTR||TANTE, ou a
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa, procedendollnediatamente
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decor||nte.
4.6. O objeto deste contrato não poderá ser subcontratado.|i

4.7. A CONTRATADA deverá seguir o padrão de acab|fnento, cores,
textura, layout etc. existente na CONTRATANTE para a execi||ão do objeto
contratual e reparação de qualquer dano, se ocorrer. '"j

4.8. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços não citados
explicitamente neste contrato, mas necessários à entrega dos serviços
acabados e em perfeitas condições de uso e funcionamento.

4.9. Os empregados da CONTRATADA deverão circular nas
dependências da CONTRATANTE devidamente identificados através de
uniformes, crachás ou outros meios de fácil visualização, fornecidos pela
CONTRATADA.

4.10. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda de produtos,
materiais, ferramentas e qualquer outro material fornecido pela CONTRATADA.

4.11. A CONTRATADA deverá manter a limpeza das proximidades do
local, visando minimizar transtornos, e tomar todas as precauções e cuidados
necessários, inclusive instalando sinalização de seguj^aT^áiáívq local,
prevenir as pessoas de acidentes, bem como evitar dano/kou prejuízos.

4^Número de Solicitação 8323/2020. — / /
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4.12. A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços que forem
determinados pela CONTRATANTE em horários fora do expediente, bem como
em finais de semana e feriados, sempre que esta julgar conveniente para que
os serviços não sofram interrupção, cabendo ao Gestor do Contrato agendar
essas ocasiões com a CONTRATADA.

4.13. O contato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizado

através dos números de telefone e fax e do e-mail informados em proposta,
sendo de responsabilidade da CONTRATADA comunicar a alteração dos
mesmos. c

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA i|

5.1. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,!|d objeto que
estiver em desacordo com o Contrato. ||
5.2. A CONTRATADA é obrigada, mediante noti|pção desta
CONTRATANTE, a substituir no prazo indicado, às suas expens§i|, os produtos
que estiverem em desacordo com o exigido em contrato.

5.3. ACONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remo^r, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes execução ou
de materiais empregados. il

-8

5.4. Caso a CONTRATADA deixe de prestar os serviços C^tratados, por
razões que ela der causa, fica a CONTRATANTE no direito de lÍDntratá-los de
qualquer outra empresa, por sua conta exclusiva, ficando a me|^a obrigada a
cobrir despesas não só do objeto contratado, como outras d||orrentes, em
razão de sua inadimplência. li

s

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo para implantação dos serviços de telefonia fixa é" de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente à
CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de vencimento, a
Nota Fiscal/Fatura com a descrição dos serviços cobrados no período.

7.2. As Notas Fiscais/Faturas podem ser encaminhadas via papel ou via
meio magnéticos, individualizada por tipo de serviços prestados no mês
anterior.

7.3. Se forem constatados erros na Nota Fiscal/Fatu.ra, o Gestor dç3_
Contrato comunicará a CONTRATADA para que sejarrf
devidas correções.

•í-y
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7.4. Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura: Processo de Dispensa de
Licitação n° 008/2020, bem como o nome do banco, agência e número de
conta corrente,

7.5. Os quantitativos dos serviços prestados deverão ser comprovados
por meio de relatórios, os quais deverão ser enviados junto e/ou na própria
Nota Fiscal, demonstrando as quantidades e valores unitários e totais.

7.6. Os excedentes dos quantitativos dos serviços previstos na tabela
constante das chamadas telefônicas deverão ser cobrados por consumo e com
preços unitários iguais aos contratados.

si
7.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar d^valor da Nota
Fiscal/Fatura os valores correspondentes às multas que eventi||lmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais. ||

7.8. As estimativas de quantidades previstas neste contraff, constituem
mera previsão dimensionada, não estando a CONTRATAM^ obrigada a
realizá-las em sua totalidade, não cabendo a CONTRATAD|í o direito de
pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização.Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utiligfer ou não as
quantidades previstas. |s

7.9 A CONTRATADA terá direito somente ao ps|amento em
contraprestação às quantidades efetivamente entregues, fp que será
comprovado através das entregas efetuadas pela CONTRATAI^ e aprovados
pelo Gestor da CONTRATANTE. li

ii
7.10. Os quantitativos estimados para a prestação de selviços com os
valores será composto por: II

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

ITEM SERVIÇOS TELEFONIA FIXA QUANT.
R$.

UNITÁRIO
R$. !|

MENSAL "1
R$.

ANUAL

1 Troncos Digitais 15 Canais 1 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 2.400,00

2 Ramais DDR 10 • - •

3 Minuto Fixo - Fixo (local) 800 R$ 0,07 R$ 56,00 RS 672,00

4 Minuto fixo - móvel Local (VC1) 10 R$ 0,40 R$4,00 R$ 48,00

5 Minuto fixo - fixo Intra-regional 700 R$0,30 R$210,00 RS 2.520,00

6 Minuto fixo - fixo Inter-regional 20 R$0,30 R$ 6,00 RS72,00

7 Minuto fixo - móvel Intra-regional (VG2) 10 RS 0,60 R$ 6,00 R$ 72,00

8 Minuto fixo - móvel inter-regional (VC3) 10 R$ 0,60 R$6,00 R$ 72,00

TOTAL: RS488,00 R$ 5.856,00

VIVD r>
ot
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CLAUSULA OITAVA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

8.1. Pela execução integral do objeto constante do presente contrato, a
CONTRATANTE pagará o valor total estimado de R$ 5.856,00 (cinco mil,
oitocentos e cinqüenta e seis reais), em doze parcelas mensais com valor
estimado de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) conforme Nota
Fiscal/Fatura referente aos serviços prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS ^
9.1. Os preços estabelecidos pela CONTRATADA para asirestação dos
serviços, de acordo com a proposta apresentada, ser^f atualizados
anualmente, com base no IST - índice de Serviços de Telecomunicações,
informado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicaço^) acumulado
nos últimos doze meses desde que FORMALMENTE justificado^ ressalvando-
se a possibilidade de alteração do valor contratado em face à pjperveniência
de normas federais sobre a matéria. |i

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ||
10.1. As despesas decorrentes da execução do presente ccÍ|trato correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 - Ouilè Serviços de
Terceiros-Pessoa Jurídica. II

Isõ|

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRApO
11.1. O prazo da vigência contratual será de 12 (doze) meseá, contados da
data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critél|o das partes,
nos limites legais permitidos no artigo 57 da Lei n° 8.666/1993. ||

|8

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ^
12.1. A recusa injustificada da licitante convocada em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no
edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o
as seguintes penalidades:

12.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida: ou

12.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova
licitação para o mesmo fim.

12.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida,
aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término d^.pg^^..estipuladO|̂ -$^--..^
seguinte proporção: ,.v"

V V Ü

VIVO
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12.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso; e

12.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia de atraso até o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso.

12.2.3. A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a
inexecuçâo total ou parcial da obrigação assumida.

12.3. Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à
CONTRATADA as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ^brigação não
cumprida; ou

12.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorgnte de nova
licitação para o mesmo fim. ||
12.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicipão de outras
sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/1993. li

- 5

12.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso Ifjustlficado ou
caracterizada a inexecuçâo parcial, a Câmara Municipal da Es^ncia Turística
de São Roque reterá, preventivamente, o valor da multa dos ev^jtuais créditos
que a CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva,Ipssegurada a
ampla defesa. ií

12.4.2. Se a Câmara Municipal da Estância Turística de São||̂ oque decidir
pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à (||3NTRATADA,
devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. |i
12.5. Ovalor das multas aplicadas com fulcro neste item se|| devidamente
corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido gos cofres da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque dentro d^'03 (três) dias
úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento ápal.

8 =

CLAUSULA DECIIVIA TERCEIRA - DA RESCISÃO I

13.1. A rescisão dar-se-á, também, automática e independentemente de
qualquer aviso judicial ou extrajudicial, caso ocorra alguma das hipóteses
elencadas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/1993.

13.2. A aplicação das penalidades supra não exonera o inadimplente de
eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM
CASO DE RESCISÃO

14.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente
direitos da CONTRATANTE, previstos no artigo 77 da Lei Federal
n° 8.666/1993 alterada pela Lei
indenização por perdas e danos que
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei n° 8.666/1993,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/1994, normas da ANATEL, e nos casos
omissos, subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do
Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO
16.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante to^ a execução
deste contrato todas as condições de habilitação e de qualificaç||) exigidas por
ocasião do processo licitatório. l|

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTpATO

17.1. Em conformidade com o artigo 67 da Lei n° p.666/1993, a
CONTRATANTE indica como Gestor o Coordenador Admiffistrativo para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato. ||
17.2. OGestor do Contrato será responsável por: ||

a) Acompanhar a execução do objeto, observandl-se o exato
cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do clintrato;

5.S

b) Orientar a CONTRATADA quanto ao cumprimenjl da Cláusula
Quarta deste contrato; ||

c) Conferir se os preços apresentados em Nota Fiscà|/Fatura estão
de acordo com os valores contratuais, bem como solicitar a coifeção, quando
necessário; i|

1 ®

d) Atestaras Notas Fiscais/Faturas. |l

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Elegem o Foro da Comarca de São Roque para a solução de
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento de
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para fins e efeitos legais.

São Roque, 04 de agosto de 2020.
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ISRA&t-Fl^ANCTSCO DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal da

Estância Turística de São Roque

RONE8'AL ACHADO PORTELA

ca Brasil S.A

iuração Pública

(ItíãE FIGUEIRA
o h-

yáefôniciiBrasil S.A
Pór Procuração Pública
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(Contratos)

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

CONTRATADO: Telefônica BrasiL S.A.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 04/2020

OBJETO: Contratação de serviços de telecomunicações rfâ modalidade

STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado).
°x

ADVOGADO (S)/ N" OAB: Virgínia Cocchi Winter - OAB: 25||91.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: i|
gl
o I

1. Estamos CIENTES de que: §|
21

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e jul|amento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmife processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico; d,

li
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extrainfio cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, meliante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conformê|dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resoluçãdti" 01/2011 do
TCESP; li

o F

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos osjpespachos e
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao alu|ido processo,
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Po'fer Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Pauio, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar n° 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
conseqüente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e naj^ formas legais_e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recú'̂ S)s''̂ ^ o que/^Ç"
couber.

V Vü
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LOCAL e DATA: São Roque, 04 de agosto de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: J
Nome: Mauracy Moraes de Oliveira

Cargo: Coordenador Administrativo 11
o H

CPF: 122.502.588-56 RG: 21.199.462- á|

Data de Nascimento: 06/01/1969 |i

Endereço residencial completo: Rua São Paulo, 355 - Jarcltfi Renê - São
Roque, SP Cep: 18135- 125 S|

o|

E-mail institucional: mauracy(gcamarasaoroque.sp.gov.br §|

E-mail pessoal: maurayc(@camarasaoroqüe.sp.gov.br

Telefone(s) (11) 4784-8444 /(II) 94394-2050 /(II) 94372-54|7

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Israel Francisco de Oliveira

Cargo: Presidente

CPF: 122.569.718-21 RG: 21.875.604-5

Data de Nascimento: 11/03/1969

Endereço residencial completo: Rua Governador Carvalho Pinto n° 330,
casa 30, Jardim Boa Vista, São Roque - SP, Cep: 18132-380

E-mail institucional: madeli(gcamarasaoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: israeI.f.d.oliveira(ggmail.com --y"--
Telefone(s):(11) 4784-8444 /(II) 94394-2050 IA^^) 9/^72-54^,

VIVO
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Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: Ricardo José Figueira

Cargo: Gerente

CPF: 126.842.408-09

Data de Nascimento: 27/06/1970 M
o?

Endereço residencial completo: Avenida Engenheiro Luiz ^arlos Berrlni,
1376 - Cidade Monções, São Paulo - SP CEP: 04571-936 sj
E-maii Institucional: relacionamentoempresas.br@telefonica.(i|m

>1

E-mail pessoal: rjfigueira@telefonica.com 2|

Telefone(s):(13) 3229-6566

Assinatura:
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