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Contrato 06/2021 
 

“Contrato de prestação de serviços de conexão a 

internet, que entre si Celebram, de um lado, a 

Câmara Municipal de Nova Aurora e, de outro, 

WGO TELECOMUNICACOES LTDA, nas 

condições abaixo descritas”. 

 

Por este instrumento particular de contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado 

de Goiás, pessoa Jurídica de direito público interno, CNPJ Nº 03.102.736/0001-69, com endereço na 

Rua do Comercio, nº 282, Centro, Nova Aurora – Goiás, neste ato, legalmente representada por seu 

presidente Vereador JERRY FALEIROS DOS SANTOS, brasileiro, casado, agente político, inscrito 

no CPF/MF sob nº 002.766.061-32, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Aurora – Goiás, CEP: 

75.750-000, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e WGO Informática Eireli EPP, 

CNPJ: 09.640.326/0001-58, com sede a Rua Wison da Paixão nº 150, Jardim Paulista – Catalão-Go, 

representada neste ato por seu sócio proprietário, Sr. SERGIO JOSE FERREIRA, portador da 

Carteira de Identidade nº 2131683 PC-GO e inscrito no CPF: 644.035.991-68, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, neste instrumento contratam entre si a   prestação de serviços técnicos 

contábeis, conforme cláusulas e condições seguintes: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui-se objeto do presente instrumento a prestação, pelo PROVEDOR DE INTERNET em 

favor do CLIENTE, dos Serviços de Conexão à internet (Serviços de Valor Adicionado), a serem 

disponibilizados nas dependências do CLIENTE, de acordo com os termos e condições previstas 

no presente instrumento e no "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO 

À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA", registrado junto ao 

Cartório da Comarca de Catalão/GO, sob o n.º 9999 parte integrante deste instrumento. Para a 

disponibilização dos Serviços de Conexão à internet (Serviços de Valor Adicionado) nas 

dependências do CLIENTE, a OPERADORA SCM obriga-se à prestação dos Serviços de 

Comunicação Multimídia (SCM), também objeto deste Contrato, de acordo com os termos e 

condições previstas no presente instrumento e no "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

MULTIMÍDIA", registrado junto ao Cartório da Comarca de Catalão/GO, sob o n.º 9999, parte 

integrante deste instrumento. 

 

2. DO PLANO DE SERVIÇO 

 

2.1. Plano Empresarial Ultra - 100Mbps + 100Mbps - Velocidade de download: 200Mbps - 

Velocidade de upload: 30Mbps - IP Dinâmico. 
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3. DO VALOR 

 

3.1. A contratante pagará ao contratado a importância global de R$ 900,00 (novecentos reais), 

divididas em 9 (nove) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais) cada, pelos serviços prestados. 

 

4. DA VIGENCIA 

 

4.1. Este contrato vigorará no período de 1 de abril de 2021 à 31 de dezembro de 2021, podendo ser 

aditado por interesse de ambas as partes, de acordo com o artigo 57, inciso l, da Lei nº 8.666/93, 

de 21/06/93 e modificações posteriores. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. Para o pagamento das despesas decorrente do presente Termo Aditivo serão utilizados os 

recursos previstos no orçamento programado para o Poder Legislativo no exercício de 2023, sob 

a seguinte rubrica: 

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal 

3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

6. CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS: 

 

6.1. A CONTRATANTE fica ciência dos motivos que podem culminar na degradação dos serviços 

de comunicação multimídia prestados, são eles: 

a) Ações da natureza, tais como: chuvas, descargas atmosféricas e outras que configurem forças da 

natureza; 

b) Interferências prejudiciais provocadas por equipamentos de terceiros; 

c) Casos fortuitos; 

d) Interrupção de energia elétrica; 

e) Falhas nos equipamentos e instalações; 

f) Rompimento parcial ou total dos meios de rede; 

g) Interrupções por ordem da ANATEL, ordem Judicial ou outra investida com poderes para tal; 

h) outras previstas contratualmente; 

 

7. DA SUSPENSÃO, RESCISÃO DO CONTRATO: 

 

7.1. Em caso de inadimplência ou infração contratual a CONTRATANTE estará sujeita as 

penalidades previstas em contrato, bem como sujeito às seguintes sanções: 

a) Recebimento de notificação extrajudicial para o pagamento de débitos em aberto ou 

regularização da infração contratual; 

b) Ultrapassados 10 (dez) dias do recebimento da notificação extrajudicial, e permanecendo inerte, 

a CONTRATANTE está sujeito automaticamente à suspensão parcial dos serviços, 

correspondente à redução da velocidade contratada; 

c) Após 5 (cinco) dias de suspensão parcial dos serviços, e permanecendo inerte, a 

CONTRATANTE está sujeito automaticamente à suspensão total dos serviços; 

d) Após 15 (quinze) dias de suspensão total dos serviços, e permanecendo inerte, a 

CONTRATANTE está sujeito automaticamente à rescisão contratual; 
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e) Poderá a CONTRATADA valer-se de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive, 

utilizar-se de medidas de restrição ao crédito e/ou protesto de títulos; 

f) Operada a rescisão contratual, será enviado a CONTRATANTE, no prazo de até 7 (sete) dias, 

comprovante escrito da rescisão, informando da possibilidade do registro do débito em sistemas 

de proteção ao crédito, bem como das penalidades aplicáveis. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

8.1. Obedecer às normas gerais estabelecidas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, 

de modo a garantir a prestação dos contratados, e ainda mais: 

a) Entregar serviços de internet de qualidade; 

b) Não realizar cobrança sem prévio conhecimento da CONTRATANTE; 

c) Evitar a interrupções dos serviços sem justificativa motivada; 

d) Realizar atendimento e reparos de forma eficiente. 

 

9. DO FORO 

 

9.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes interpretação ou cumprimento deste 

contrato, ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o foro da comarca do Município de 

Catalão - GO, por mais privilegiado que seja. 

 

Nova Aurora, Estado de Goiás, em 31 de março de 2021. 

 

 

 

WGO TELECOMUNICACOES LTDA 

SERGIO JOSE FERREIRA 

Contratada 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA-GO 

JERRY FALEIROS DOS SANTOS 

Contratante 


