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Câmara 9víunicpa(cfe GuzoIândiá 
"l)eolindo de Souza Lima!! 

ESTADO DE SÂO PAULO 

CONTRATO N1 06/2021 

Contrato que entre si celebram a Câmara 
Municipal de Guzolândiae a Telefônica Brasil S.A 
para prestação de serviços de telecomunicações 
nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado). 

Pelo presente  iii siru mento particular, denominado a contratação de empresa especializada pam 

prestação dos serviços de telefonia fixa, de um lado a CÂMARA  MUNICIPAL DE 

GUZOLÂNDIA, de personalização judiciária, inscrita no CNPJ/MF sob n'51.842.326/0001-05, 

com sede na Avenida Paschoal Guzzo, no 1087, centro, nesta cidade de Guzolâdia, Estado de São 

Paulo, CONTRATANTE,  neste ato representado pelo presidente da Câmara Municipal, o Sr. 

SIDNEY CARLOS GONÇALVES, portador do RG n°  19.928.906-2-SSP-SPe do CPF/MF n° 

092.679.618-61, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa TELEFÔNICA BRASIL 

-  S/A, inscrita no CNPJ n° 02.558.157/0001-62, sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini, n° 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo  - SP, CEP 20230-070, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor FÁBIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, procurador, portador da cédula de identidade com 

RG n°27.638.106-3, expedida pela SSP/SP e do cartão de CPF n°267.221.148-56, nascido em 29 

de novembro de 1977, residente a Av . Eng° Luiz Carlos Berrini, n° 1376, São Paulo  -  SP, e pela 

senhora ANDRESSA SJMONE MERTINS DE OLIVEIRA, brasileira, Gerente Sênior de Vendas, 

portadora da cédula de identidade com RG n° 30.791.092-64, expedida pela SSP/SP e do cartão 

de CPF n°822.144.090-68, nascida em 3 de março de 1983, em observância às disposições da Lei 

n°8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas alterações, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n°06,2021, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

Compra por Dispensa de valor - Artigo 24 inciso II 

1. Objeto:- Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de 
Telecomunicações nasmodalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), em conformidad- 
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com as especificações constantes do Anexo 1 nos termos das concessões outorgadas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações — ANATEL, com índice de reajuste com data base e alíquota 
conforme determinação do poder concedente - Anatel, único lote de menor valor Global. 

2. Definições 
Usuário - pessoa que se utiliza da linha fixa, mediante assinatura ou inscrição junto à prestadora 
do serviço. 
Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL  - entidade integrante da Administração 
Pública Federal Indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das 
Comunicações, com a função de órgão reguladordas telecomunicações do Brasil e sede no Distrito 
Federal. 
Área de Registro - região geograficamente delimitada pela operadora para a cobrança de valores 
de comunicação das ligações realizadas pela linha fixa. 
Área de Concessão - área geográfica na qual a Prestadora deve explorar o serviço, nos termos do 
ato de outorga, observando a regulamentação pertinente. 
Plano de Serviço - documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto ao seu 
acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles 
inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação. 
Serviço - serviço de telecomunicações fixa terrestre, de interesse coletivo, prestado em regime 
privado, que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e linhas fixas e outros terminais, 
observando o disposto na regulamentação pertinente. 
Órgão Fiscalizador - considera-se órgão fiscalizador a Diretoria Administrativa da Câmara 
Municipal. 

3. Especificações dos Serviços 
3.1. O Serviço de telefonia fixa será prestado em linhas fixas habilitadas em aparelhos fornecidos 
pela Contratante, na área de registro de Guzolândia-SP, operando em rede de tecnologia 
compatível com os serviços prestados. As linhas serão habilitadas conforme demanda da 
Contratante. 

4. Condições de Fatura mento e Pagamento 
4.1. A Contratada deverá apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura de Serviço contemplando 
todas as contas telefônicas provenientes das linhas de Estações Móveis, homologadas à Câmara. 
4.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar o resumo dos serviços realizados e o valor final 
faturado, observando as previsões legais de retenção de tributos federais e distritais. 
4.3. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar as informações necessárias à conferência do serviço 
executado, detalhadas por número da linha que originou as chamadas telefônicas, discriminando 
todos os tipos de ligações realizadas, data, hora, duração, número do telefone de origem e destino, 
inclusive com o código nacional da localidade, nome das localidades de origem e destino e valor 
da ligação, incluídos os descontos, todos os custos, despesas e impostos, sendo vedada a inclusão 
de itens que não tenham sido expressamente contratados. 
4.4. Os critérios de apresentação poderão ser alterados de comum acordo com o Órgão 
Fiscalizador.  \ J'  1 
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4.5. A Contratada terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, após o início do contrato, para 
apresentação das contas telefônicas com as características exigidas neste Termo de Referência. 
4.6. O período de apuração (ciclo de tarifação) dos serviços constantes da Nota Fiscal/Fatura, bem 
como de seu detalhamento, deverá ser aquele determinado pelo Órgão Fiscalizador dentre as 
opções oferecidas pela Contratada. 
4.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue na Câinara, até o 100  (décimo) dia útil do mês 
subsequente aos serviços prestados e com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data de 
vencimento. 
4.8. Sendo o detalhamento não apresentado na forma citada no item 4.3 e/ou identificada cobrança 
indevida na Nota Fiscal/Fatura, o Órgão Fiscalizador poderá, a seu juízo, fazer a glosa dos valores 
indevidos, ou solicitar formalmente à Contratada a reapresentação da N ota Fiscal/Fatura, 
devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir 
da nova emissão e entrega ao protocolo geral da Câmara. 
4.9. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, o Órgão 
Fiscalizador comunicará formalmente os fatos à Contratada, a fim de que seja feita a devolução 
do valor correspondente, no próximo documento de cobrança, sem prejuízo das penalidades 
previstas no contrato, garantida a ampla defesa. 
4.10. Os serviços objeto desta contratação deverão ser cobrados no prazo máximo definido em 
regulamentação da Anatel. Quaisquer cobranças de serviços fora do prazo não obrigam a 
Contratante a quitá-las, sendo de inteira responsabilidade da Contratada, em cada caso, o correto 
cumprimento dos prazos. 
4.11. Os preços dos Demais Serviços ("roaming" internacional, chamadas 0300, auxílio à lista 
telefônica, etc.) não poderão ser superiores aos preços divulgados ao público geral. 

S. Obrigações da Contratada 
5.1. Responder pelos danos causados diretamente à Câmara ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ao 
Órgão Fiscalizador ou ao acompanhamento pela Câmara. 
5.2. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas 
por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados. 
5.3. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às nonnas 
legais e regulamentares aplicáveis e as recomendações aceitas pela boa técnica. 
5.4. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz. 
5.5. Comunicar à Câmara, por escrito, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos 
serviços, acrescentados todos os dados e circunstâncias julgados necessário ao esclarecimento dos 
fatos. 
5.6. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência. 
5.7. Manter o sigilo das comunicações telefônicas na rede de responsabilidade da contratada. 
5.8. Prestar o serviço 24 (vinte equatro) horas por d ia. 07 (sete) dias por semana, durante todo o 
período de vigência do Contrato.  ,...\) ) 
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5.9. Fornecer o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana, durante toda a vigência do Contrato, através de chamada telefônica, sem 
nenhum ônus à Contratada a fim de que seja possível registrar reclamações sobre o funcionamento 
do serviço contratado, obter suporte técnico e esclarecimentos. 
5.10. Fornecer ao órgão fiscalizador, sempre que solicitada, descrição dos planos de serviços, com 
preços atualizados, devidamente aprovados pela ANATEL, e relação das localidades 
compreendidas em sua área de cobertura de serviços. 

6. Obrigações da Contratante 
6.1. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à 
continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 
aceitos pelo órgão contratante, não deve ser interrompida. 
6.2. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio da Diretoria 
Administrativa. 
6.3. Emitir, por intermédio da Diretoria Administrativa, relatórios sobre os atos relativos à 
execução do contrato que vier a ser firmado, em especial, quanto ao acompanhamento e 
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência das condições estabelecidas e à proposta de 
aplicação de sanções. 

7. Vigência 
Será lavrado instrumento contratual com vigência de 12 meses, contados da data da habilitação 
das linhas celulares, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes. 

8. Recursos Orçamentários 

01 -Poder Legislativo 
01 01 00- Câmara Municipal 
0 1.03 1.0001.2001.0000 - Manutenção das Funções Legislativas 
06-3.3.90.39.0 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

9. Dos Acessos 

9.1 	Linhas telefônicas (Terminais Analógicos) 
Possibilidade de serviços adicionais como identificador de chamadas, busca entre terminais, 
bloqueio de ligações a cobrar ou DDD, DDI e celular conforme necessidade da CONTRATANTE 
e disponibilidade nas centrais CPA. 
Novas linhas telefônicas deverão ser instaladas no prazo máximo de 10 dias; 
Devem ser tele alimentadas, a fim de garantir a comunicação mesmo na falta de energia elétrica. 
Tecnologias alternativas como WLL (Wireless local loop) e FWT (Fixed wireless Terminal) serão 
permitidas somente para endereços onde não houver disponibilidade de par metálico, ou muito 
afastado da cidade e deverão ser submetidos a análise da contratante uma vez informada pela 
contratada. 
Central de Atendimento 24 li por dia, 365 dias por ano através de um número 0800; 	2) 
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A CONTRATADA deverá manter a mesma numeração atualmente utilizada ((17) 3637-1 102 
conforme critérios da Portabilidade regulamentada pela ANATEL e manter o mesmo meio físico 
de atendimento, para os números relacionadosno Anexo 1, além de outros que tiverem sua inclusão 
neste certame. 

10. 	Perfil de tráfego 

O Perfil de Tráfego compõe-se de uma ESTIMATIVA, em minutos e em valores, baseadas nas 
faturas das contas telefônicas da CONTRATANTE relativa às chamadas originadas em seu 
âmbito, bem como outros serviços atualmente utilizados; 

li. Da fatura 

11.1 As faturas de cada serviço deverão ser encaminhadas via papel, ou por meio magnético 
individualizadas, por linha seja analógica ou digital, com valor total e o respectivo descritivo com os valores 
das ligações; 

12. Responsabilidades da contratante 

12.1  Prazo e condições de instalação 
12.2. O prazo de instalação é de 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato, prorrogáveis por 
mais 30 (trinta) dias; 
12.3. Condições de manutenção 
Os serviços especializados de operação, manutenção, configuração e ampliação dos equipamentos 
são de responsabilidade do CONTRATANTE; 

13. Do valor e dos preços 

13.1 Composições Tarifárias dos Serviços Propostos: 

Terminais (Local) 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

mensal 

Valor 12 

Meses 

Minuto Fixo  -  fixo (local) com conexão  / 
Terminais 

300 R$ 0,13 R$ 38,50 R$ 462,05 

Minuto fixo  -  móvel Local 

(VCI) 

Vivo 50 R$ 0,81 R$ 40,84 R$ 490,06 

Av. Pschoal Guzzo, N°. 1087 -FONE (17) 36371102 - FAX 363711d2 -09- 53E000 
CNPJ (MF) N°. 51.842.326/0001-05 e-mail: cniguzolandia©yo.com.br 	
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Minuto fixo - móvel Local Claro 30 R$ 0,81 RS 24,50 R$ 294,03 

(VC1) 

Minuto fixo - móvel Local Tim 20 RS 0,81 RS 16,34 R$ 196,02 

(VC1) 

Minutofixo - móveiLocal Oi 10 RS-  0,81 RS 8,16 R$98,01 

(VC1) 

Minuto fixo - móvel Local NEXTEL 10 R$ 0,81 R$ 8 9 16 R$ 98,01 

(VC1) 

S U B TOTAL 1 R$ 136,50 R$ 1.638,18 

Terminais (DDD) 

Minuto fixo - fixo Intra-regional Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

mensal 

Valor 12 

Meses 

Minuto fixo - móvel Intra-regional (VC2) 100 R$ 0564 R$ 64 5 17 RS 770,09 

Minuto fixo -fixo Inter-regional 50 R$ 1,88 R$ 93,93 RS 1. 1275 13 

Minuto fixo — móvel Inter-regional (VC3) 60 R$ 05 76 R$ 45 5 51 R$ 546,06 

Minuto fixo — fixo Intra-regional 15 R 	2,15 R$ 32,20 R$ 386,44 

SUBTOTAL2 

VALOR GLOBAL 

(Sub Total 1+2) 

R235,81 R$2.829,72 

R$ 327,31 R$ 4.467,90 

( - ,- 
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ANEXO 1 

Tabela 1 - Linhas Telefônicas (LT) 

Serviço Quantidade 

LT 

Tipo 

Log Logradouro N° Telefone 
Avenida Paschoal (htzzo, 	1087 	— 

centro. 1 17363711-02 

- ri 1.1 
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14 - Observações:  Declarar expressamente que: 
1) quando os quantitativos acima forem excedidos, serão mantidos os preços unitários finais 
obtidos sem nenhum acréscimo. 
2) os preços comidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos 
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, em especial para a prestação de 
serviços previstos no Objeto - Termo de Referência. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos 
ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos 
nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
serviços serem fornecidos sem ônus adicionais. 
14.1 - Nos preços fixados, estão inclusas todas as despesas necessárias à plena execução dos 
serviços e todos os encargos, incidentes sobre o serviço. 
14.2 - Com relação às tarifas e valores excedentes que não estão contempladas no valor global do 
contrato, é de responsabilidade do contratante o pagamento dos valores referentes a estes serviços 
caso eventualmente sejam utilizados. 
14.3 — O contrato será reajustado, de acordo com a poder concedente na data e no índice definido 
pela Anatel. 

Cláusula  Décima Quinta -  Do Reajuste e da Repactuação  de Preços: 
15. 1 - Os valores dos preços telefônicos, cujos serviços correspondentes estejam compreendidos 
no contrato, poderão ser reajustados em decorrência de autorização da ANATEL, mediante 
aplicação dos índices ou percentuais divulgados por esta. 
15.2 - O preço mensal será mantido fixo durante o período da contratação, ressalvada a previsão 
contida no art. 65, 11, ,.'d"', da Lei 8.666/93, relativamente à manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro inicial do contrato. 
15.3 - A possibilidade de repactuação ou de reajuste do contrato deverá observar, contudo, o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta ou, no caso de 
ocorrência reincidente, da data da última repactuação, salvo expressa disposição legal em sentido 
contrário. 
15.4 - Caberá à Contratada efetuar os cálculos referentes à repactuação desejada e, por meio de 
ofício ao Contratante, acompanhado de nova planilha de preços, solicitar a adequação de preço 
reputada necessária. 
1 5.5 - Na hipótese de majoração de preços decorrente de reajuste, a Contratante se obrigará ao 
pagamento dos novos valores a partir da data de sua vigência, respeitado o interregno de 1 (um) 
ano, independente da celebração de termo aditivo ou de novo contrato. 
15.6 - Ocorrendo o reajuste autorizado de preços, deverá a Contratada encaminhar ao Contratante 
o novo Plano de Serviços (Básico ou Alternativo) em que se baseou sua proposta, para que ao 
Contratante proceda a correta fiscalização do contrato, levando em conta o(s) desconto(s) 
ofertado(s). 
15.7  - Caso seja determinada a reducão dos precos nela ANATPL. ficará n (ntratada, de igiiJ 

modo, obrigada a repassá-la ao Contratante. 	 / 

Cláusula Décima Sexta - Valor do Contrato 
(. 

Av. Paschoal Guzzo N° 1087 FONE ( 7) 36371102 - FAX 36371  ld2d_ QI 534000 
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16.1 -  O valor total deste Contrato é de R$ 4.467,90 (quatro mil quatrocentos e sessenta e sete 
reais e noventa centavos); incluídas as despesas com impostos e demais encargos incidentes sobre 
o objeto deste contrato. 
16.2 - Os preços são fixos e irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no período 
de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial. 

Cláusula Décima Sétima -  Da Fiscalização 
17.1 -Nos termos doart. 67, §  l°,da Lei n° 8.666, de 1993, fica designado a servidora KENlA 
VIEIRA LOFEGO DIAS  - PORTARIA N° 02/2021 para acompanhar e fiscalizar a execução do 
serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
17.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n°8.666, de 1993. 
17.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

Cláusula Décima Oitava  -  Das Multas e Penalidades 
18.1  -  Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7° da lei federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei 
federal n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 
a) Pelo atraso injustificado na entrega dos bens e serviços em pleno funcionamento, na prestação 
de assistência técnica preventiva/corretiva, e demais obrigações resultantes da contratação, até 30 
(trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de 
atraso; 
b) A partir do 30° (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação; 
c) Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
d) Pela inexecução total do ajuste, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
18.2 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à 
Contratada, após a sua imposição. 
18.3 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente 
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 

Cláusula Décima Nona -Da Rescisão Contratual 
19. 1- O Contratante poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, nas 
hipóteses previstas no artigo 78, incisos 1 a XII, da lei n.° 8.666/93, sem que caiba à Contratada 
qualquer indenização e sem embargo da imposição das penalidades previstas na cláusula anterior. 

Cláusula Vigésima - Das Disposições Finais 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1087— FONE (17) 36371102 - FAX 3637110—C'Ç535.000 
CNPJ (MF) W. 51.842.326/0001-05 e-mail: em guzolandiaypo.com.br  
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20.1  —  Todos os encargos tributários, sociais e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acidentes 
de trabalho, o transporte e todas as demais despesas decorrentes da execução dos serviços objeto 
do presente Contrato, serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
20.2  —  Será permitida, a subcontratação de serviços conforme artigo 72 da lei 8.666/1993. 

Cláusula Vigésima Primeira  —  Do Foro 
2 1. 1 — A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, responderá perante a 
outra, por perdas e danos que forem apurados em liquidação. Se houver Procedimento Judicial, a 
parte faltosa, ainda responderá pelo pagamento de custas e honorários do advogado contratado 
pela parte fiel. 
21.2- Fica eleito o Fórum da Comarca de Auriflama/SP, para dirimir divergências ou causas 
oriundas do presente contrato. 
E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste contrato digitado em 03 (três) 
vias de igual teor, assinam-no, juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para 
que surta seus devidos efeitos jurídicos. 

Câmara Municipal de Guzolândia/SP, 05 de novembro de 2021. 

Pela Contratante 

Sidney C;Gones 
Presidente da  Câmara Municipal 

Pela Contratada 

Fabio Marques de Souza Levorin 
Representante da TELEFÔNICA BRASIL S.A 

74iiLJyteçça Si4n 	 "De, Okitta 

Andressa Simone Mertins de Oliveira 
Representante da TELEFÔNICA BRASIL S.A 

'\ 
Av. PaschoalGuzzo N° 1087-FONE(17)363711Q2 -FAX  363711d'— 0535.000  lo 
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Testemunhas: 

02 
Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 

RG: 25.955.515-0 

M. rli So - za de Oliveira 

RG: 26.249.772-4 

Visto Procurador Jurídico: 
Juliana Amaro da Silva 

OAB/SP 190241 

Av. Pascho al Guzzo, N°. 1087— FONE (17) 36371102 — FAX 363711d—c535OOO 
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ANEXO LC-01 — TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂN DIA 
CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 06/2021 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) PARA O PODER LEGISLATIVO". 
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*) JULIANA AMARO DA SILVA N° OAB/SP 190241/ 
procuradpriajuridica@cmguzolandia.sp.gov.br  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem  corno  o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise ejulgamento 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, em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP; 

C) 	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 ri' 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) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das 
Instruções n° 01/2020, conforme "Declaraçâo(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
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 defe, interpor reeuro  e o que mcig  aoiiher. 

Guzolândia, 05 de novembro de 2021. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE.. 

(7 
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Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente/Vereador 
CPF: 092.679.618-61 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME  OU RATIFICAÇÃO DA  

DISPENSA/1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  
Nome: Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 

Cargo: Diretor Administrativo 

CPF: 151.658.748-00 

Assinatura: 	 "  o 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  

Pelo contratante: 

Nome: Fábio Marques de Souza Levorin 

Cargo: Procurador /Administrador 

CPF: 267.221.148-56 	 £ g 
Assinatura: 

Pelo contratante: 

Nome: Andressa Simone Mertins de Oliveira 

Cargo: Gerente de Sênior de Vendas 
CPF: 822.144.090-68 	si 	tti De  Eieuiw 
Assinatura: 

Pela contratada: 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente/Vere. z er 
CPF: 092.679.6 : 

Assinati 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Preside nte/Verea 
CPF: 092.679 	e 

Assina 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente 

CPF: 092.679.618-61 

Período de gestão: 0 1/0 1/2021 a 31/12/2022 

Obs: 1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 

3. Anexar a 'Declaração de Atualização Cadasiral" emitida pelo sistema "Cadastro 
orporativo TC'ESP - C'adTC'ESP ", por ocasião da remessa do presente documento ao TC'ESP. 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro 
TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das Instruções n° 01/2020, conforme "Declaração de 

Atualização Cadastral" ora anexada (s). 

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 

Assinatura do responsável pelo preenchimento 

ÇT 
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