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TERMO DE CONTRATO  
(COMPRA e SERVIÇO) 

 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018, QUE 

FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE BAGÉ E A EMPRESA A.T.NEDEL 

& CIA LTDA. 

 

O Município de Bagé, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ, com 

sede na Avenida Sete de Setembro, 812, na cidade de Bagé/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Presidente Edimar Fagundes Cardoso, inscrito no 

CPF nº 581.905.030-49, portador da Carteira de Identidade nº 1050981024, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa A.T. Nedel & Cia Ltda. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

14.062.718/0001-17, sediado(a) na rua Félix da Cunha, 705 loja 24, centro, em Pelotas-RS, CEP: 

96010-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Augusto 

Torres Nedel, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2069740872, expedida pela (o) SJS/TI RS, e 

CPF nº 002.907.970-55, tendo em vista o que consta no Processo nº 35/2017 e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 

2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 

017/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e instalação de uma central 

telefônica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão 

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
VALOR 
TOTAL 

1 

Central Telefônica, com capacidade de 60 ramais analógicos, 04 ramais digitais, 

08 troncos analógicos e interface E1 (30T), com as seguintes características: 

- Entroncamento E1 (R2D/ISDN); 

- Chamadas IP e GSM; 

- Gravação de chamadas em ramais TDM e IP; 

-Atendimento automátivo (DISA) incorporado; 

- Identificação de chamadas (DTMF/FSK) incorporada; 

- Protocolo CSTA para aplicações CTI; 

- Plano de numeração flexível; 

- Siga-me externo em todas as portas; 

- DDR (Discagem Direta Ramal); 

- Seleção automática de linhas; 

R$ 7.500,00 



 

2 
 

- Conferência com até 5 participantes;  

- Agenda Individual Coletiva e  

- Música de espera personalizável. 

- Garantia de no mínimo 12 meses. 

Marca: Intelbras Telecomunicações 

2 
Terminal de Telefonista, garantia de no mínimo 12 meses, 

Marca: Intelbras Telecomunicações Modelo TI 5000 
R$ 1.000,00 

3 

Serviço de instalação e programação da central e treinamento de funcionários para 

utilização. 

- Deverá ser prestado treinamento para até 03 (três) funcionários da câmara de 
Vereadores, abrangendo o funcionamento de forma geral.  
 

- Todo material didático necessário aos treinamentos e orientações dos usuários, 
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e devem estar redigidos sempre em 
português.  
 

- No primeiro dia útil da utilização da central, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
técnico para esclarecimento de dúvidas por parte dos usuários do sistema. 

R$ 6.300,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 14.800,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 22/01/2018 e 

encerramento em 21/01/2019, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) 

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. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Câmara de Vereadores, para o exercício de 2018, na 

classificação abaixo: 
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3.4. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital. 

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

5.1. O preço consignado no contrato não será reajustado. 

6. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

7. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

8. CLÁUSULA NONA – 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. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do 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. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1. 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. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Bagé - Justiça Estadual. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Bagé, 22 de janeiro de 2018. 

 

 

Ver. Edimar Fagundes Cardoso 
Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

Augusto Torres Nedel 
A.T. Nedel & Cia Ltda. 
 

 
 
 

 

TESTEMUNHAS: ____________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: ____________________________________________ 


