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/^1PREVITA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

CONTRATO N° 008/2021

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM-ES

CONTRATADA: PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMÉRCIOS E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE COMPUTADORES MUNDIAL
(INTERNET)

PREÇO GLOBAL: R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 03/01/2022 a 31/12/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 002-002-092720022.002-33903900000
AMPARO LEGAL: ARTIGO 24. INCISO II, DA LEI N. 8.666/93.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAPEMIRIM-ES. Autarquia
Municipal, inscrita no CNPJ. K. 03.129.529/0001-23. com sede à Rua Padre Otávio Moreira. 188 -
Centro - Itapemirim - ES. e a empresa PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMÉRCIOS E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, nome fantasia: WINDX NETWORK, inscrita no CNPJ N°
01.771.952/0001-71, estabelecida na Avenida Simão Soares, n° 365, Barra do Itapemirim, Marataizes,
ES; doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, representados, a
primeira pelo Diretor Presidente Senhor Wilson Marques Paz, nomeado na forma da Lei pelo Decreto
n° 12.389/2017, e a segunda pelo Senhor Jordão de Souza Jamariqueli, CPF n° 111.697.077-50,
brasileiro, casado, residente no Município de Marataizes. ES; resolvem celebrar o presente Contrato
mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de acesso a rede de computadores
mundial (internet IP via PPP e correio eletrônico), via cabeamento de fibra óptica, com velocidade
mínima de 600 MB, com IP Fixo.

1.1. Do detalhamento do objeto:

a) O serviço permite ao IPREVITA, conexão à Internet por meio de um acesso rápido baseado na
tecnologia wireless;

b) aliado às configurações mínimas exigidas conforme cláusula 2.2, permite conexão á Internet na
velocidade mínima de 600 MB, com direito a um IP fixo;
c) o serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana;
d) não haverá limite de tempo de uso do serviço por parte do IPREVITA à intemeL-.5alvo:
interrupções ocasionadas por serviços de manutenção no sistema, falhas operácíonais
empresas fomecedoras de energia elétrica e serviços de telecomunicações, c^drortuito oujcírc
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maior, pelos quais a WINDX NETWORKS não se responsabilizará, ou ainda, ações ou omissões de
terceiros:

e) a WINDX NETWORKS poderá também disponibilizar outros serviços tarifados no futuro, aos
qual o IPREVITA poderá aderir ou não, sem prejuízo do serviço ora contratado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO USO DO SERVIÇO

2.1. Para fazer uso do serviço, o IPREVITA deverá:

a) fomecer todos os dados que lhe forem solicitados no momento do cadastramento;
b) possuir configuração mínima exigida em seu equipamento, conforme previsto no subitem 2.2;
c) estar em região considerada apta para receber os serviços.

2.2. O IPREVITA deverá possuir equipamento com a seguinte configuração: velocidade mínima de
133MHz, com 16MB de RAM e sistema Windows 7 ou superior instalado, caso seja Macintosh deverá
ser Power Macintosh com processador Power PC. O equipamento necessariamente deverá conter
Placa de Rede Ethernet lOBase-t instalada.

2.3. Espaço em disco reservado para armazenamento de dados será limitado a 1 GB para e-mall e 20
MB para páginas pessoais. A WINDX NETWORKS reserva-se o direito de apagar as mensagens
armazenadas nos servidores de e-mail da empresa, que tenham sido enviadas ou recebidas há mais
de 90 (noventa) dias. O IPREVITA desde já reconhece que a WINDX NETWORKS não poderá ser
responsabilizada por possíveis falhas técnicas e/ou perdas no armazenamento de dados da caixa
postal e páginas pessoais do IPREVITA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA ■ DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Compete ao IPREVITA:

a) proporcionar todas as facilidades para que a WINDX NETWORKS possa desempenhar seus
serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros Interfiram na
execução dos serviços ora pactuados;
b) notificar a WINDX NETWORKS imediatamente, irregularidades ocorridas durante a prestação
dos serviços:

c) fiscalizar o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando pela execução a contento dos
serviços pactuados;

d) respeitar a propriedade e os direitos intelectuais, autorais e industriais da WINDX NETWORKS
que protegem as informações, programas, conteúdos, bases de dados e/ou arquivos fomecidos
através do serviço, sob pena de arcar com as responsabilidades civis e penais aplicáveis;
e) a não utilizar o serviço para fins ilegais ou não autorizados pelo presente instrumento,
incluindo, mas não se limitando a publicar, enviar ou distribuir qualquer informação ou m^rial
impróprio, profano, difamatório, abusivo, obsceno, explicitamente sexual ou ilegal; fazer do^ipad
ou enviar arquivos que contenham programas de computador ou qualquer outro materiaf^teí^^do
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por leis ou tratados sobre propriedade intelectual sem autorização de seu titular; fazer down/oad ou
enviar arquivos que contenham vírus, arquivos defeituosos ou qualquer outro programa de
computador similar que possa prejudicar o funcionamento dos servidores da WINDX NETWORKS,
seu conteúdo ou equipamento de terceiros; tentar violar sistemas de segurança de informações de
terceiros ou tentar obter acesso não autorizado a redes de computador conectadas à internet; usar
qualquer dispositivo, programa de computador, ou outro meio que possa interferir nas atividades e
operações da WINDX NETWORKS; anunciar ou colocar à venda produtos ou serviços com fins
comerciais; efetivar ou fazer pesquisas, concursos, planos piramidais ou cartas "em corrente"; fazer
download de qualquer arquivo que configure pirataria de programa de computador; falsificar ou
suprimir indicações de direitos autorais, comunicações legais ou de outro tipo, designações de
propriedade ou etiquetas indicativas da origem ou fonte do programa de computador ou de qualquer
outro material contido em um arquivo obtido através de download pelo serviço; criar, reproduzir,
copiar ou distribuir qualquer parte do conteúdo do Portal da WINDX NETWORKS sem estar

autorizado expressamente pela WINDX NETWORKS ou pelo autor do conteúdo a fazê-lo; e, envio
de mensagens não solicitadas a outros Contratantes ou quaisquer terceiros, tais como
propagandas, "spamming" e mala direta não solicitada ("junk mail");
f) ter somente uma conta de e-mail personalizada com seu nome. Essa conta poderá ser utilizada
em um ou mais computadores, mas não poderá ser usada em mais de um computador ao mesmo
tempo;

g) não utilizar-se de nenhum método ou tecnologia que permita que o acesso conseguido a partir
da sua conta pessoal seja usado para prover conexão com a internet a partir de uma LAN (" Local
Area Network"), quer através do uso da NAT (" Network Address Translaiion"), de um proxy server,
ou qualquer outra forma desde que o mesmo seja autorizado pela WINDX NETWORKS;
h) garantir que todas as informações sobre si fomecidas à WINDX NETWORKS são verdadeiras,
completas e não contêm erros. Obriga-se a manter suas informações cadastrais constantemente
atualizadas junto à WINDX NETWORKS. Caso os dados informados pelo IPREVITA no momento
do cadastramento estejam errados ou incompletos, impossibilitando a comprovação e identificação
do IPREVITA, a WINDX NETWORKS terá o direito de cancelar automaticamente o serviço ficando a
WINDX NETWORKS isenta de qualquer responsabilidade ou ressarcimento ao IPREVITA;
i) possuir o equipamento e os programas de computador necessários para acessar o serviço,
contendo Placa de Rede Ethernet Base-t instalada, assim como deverá se responsabilizar pelos
custos de aquisição de equipamento, instalação, tarifas de energia elétrica, dentre outras;
j) ao utilizar o serviço, o IPREVITA se compromete a não violar a legislação e regulamentação
vigente, bem como a não ceder, transferir ou comercializar o serviço de qualquer forma;
k) concordar em manter a WINDX NETWORKS, seus diretores e empregados indenes de
quaisquer danos, perdas, despesas, reclamações e/ou reivindicações de quaisquer terceiros com
relação a e/ou em decorrência da utilização indevida do serviço por parte do IPREVITA.

3.2. Compete a WINDX NETWORKS:

a) realizar o serviço segundo as normas prescritas neste instrumento de
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de toda(s) a(s) desp
prestação do(s) serviço(s), bem como todos o(s) encargos sociais, inci
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relativas a direitos trabalhistas e contribuições providenciarias, seguros pessoais e de acidente de
trabalho, impostos, taxa e contribuições de natureza federal, estadual ou municipal ou quaisquer
outras relativas ao pessoal admitido para a execução deste contrato, inexistindo qualquer vínculo
empregatício, entre o IPREVITA e os empregados da WINDX NETWORKS que como tal, tenham ou
venham a ter relação com os serviços de que trata este contrato;
c) assumir a responsabilidade civil e penal por todos os possíveis danos físicos e/ou materiais
causados aos seus empregados e pelos mesmos a terceiros, durante a execução do contrato,
resultante de imprudência, impericia ou negligência às normas de segurança, obrigando-se a
promover a reposição ou indenização correspondente;
d) não estender a terceiros a concessão da execução dos serviços contratados através do
presente contrato;

e) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, conforme Art. 55 Item XIII da Lei
8.666/93 de 21/06/1993;
g) manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
administração;
h) apresentar seus empregados uniformizados, identificando-os através de crachás com fotografia
recente.

3.3. Da limitação de responsabilidade da WINDX NETWORKS:

a) a WINDX NETWORKS se exonera de qualquer responsabilidade que possa derivar das
mensagens ou informações publicadas ou enviadas através do serviço ou dos Portais de sua
propriedade;

b) a WINDX NETWORKS não será responsável por qualquer dano, prejuízo ou perda no
equipamento do IPREVITA causada pela utilização do serviço. A WINDX NETWORKS também não
será responsável por qualquer vírus que possa vir a infectar o equipamento do IPREVITA como
conseqüência do uso do serviço;
c) a WINDX NETWORKS não será responsável por danos de nenhum tipo, incluindo, a título
exemplificativo, danos por perda de uso, dados ou receitas, que sejam derivados ou estejam de
qualquer maneira relacionados com o uso do serviço;
d) o IPREVITA será o único responsável pela qualidade dos seus equipamentos e conexão à rede
através de linha telefônica ou via rádio;

e) o IPREVITA poderá participar de negociações ou promoções com as empresas que anunciam
seus produtos na WINDX NETWORKS. A WINDX NETWORKS não se responsabilizará por estas
negociações e promoções, incluindo a entrega de bens ou serviços, pagamentos ou quaisquer
outros termos, condições, garantias ou declarações associadas a tais negociações/promoções. Ao
conduzir quaisquer negociações ou participar de quaisquer promoções corn^^aa^mpresa^
anunciantes, o IPREVITA estará ciente que o estará fazendo por sua conta e n)
f) o serviço poderá fornecer "links" para outros endereços ou recurso^
NETWORKS contudo, não é responsável, direta ou indiretamente.

na interne

idade d<) tais
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endereços ou recursos externos nem pelos respectivos conteúdos, propaganda, produtos, serviços
ou outros materiais contidos ou disponibilizados através de tais sites ou recursos, bem como por
quaisquer custos, danos ou perdas que efetiva ou alegadamente ventiam a ser causados pelos
referidos conteúdos, produtos, serviços disponíveis em referidos sites ou recursos externos, nem
tampouco pela utilização ou confiança depositada pelo IPREVITA em tais conteúdos, produtos ou
serviços.

g) a WINDX NETWORKS manterá equipe de suporte para esclarecimento das dúvidas relativas ao
serviço e instalação/configuração do computador para o acesso.

4. CLÁUSULA QUARTA: DA POLÍTICA WINDX NETWORKS DE PRIVACIDADE DO IPREVITA

4.1. Ao utilizar o serviço, o IPREVITA estará autorizando a WINDX NETWORKS a manter um cadastro
de seus dados pessoais e de seus movimentos de navegação na internet. A WINDX NETWORKS não
divulgará nentiuma informação pessoal que identifique diretamente o IPREVITA ou seus movimentos
de navegação na Internet sem o consentimento prévio do IPREVITA, exceto, nos casos em que a
divulgação seja necessária para:

a) o cumprimento de requerimentos judiciais;
b) proteger e defender os direitos da WINDX NETWORKS;
c) proteger os interesses dos demais Contratantes; ou,
d) a utilização em campanhas mercadológicas da WINDX NETWORKS e/ou de seus parceiros

comerciais, tais como elaboração de dados estatísticos, campanhas e políticas de vendas de
produtos e serviços, sem contudo disponibilizar as informações pessoais de cada Contratante a
tais parceiros.

4.2. Ao utilizar o serviço, o IPREVITA estará autorizando a WINDX NETWORKS a acessar o conteúdo
de seus e-mails caso isso seja necessário para solucionar problemas técnicos do próprio IPREVITA.

4.3. A WINDX NETWORKS envidará seus melhores esforços para que as informações do IPREVITA
estejam protegidas da ação de hackers. Ainda assim, a WINDX NETWORKS não se responsabilizará
por danos ou prejuízos que o acesso ilegal de terceiros às suas bases de dados possa causar ao
IPREVITA.

5. CLÁUSULA QUINTA: DA NOVAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO E/OU DIREITO

Qualquer liberalidade entre as partes, no que se refere a exigir o estrito cumprimento dos termos deste
Contrato ou a exercer prerrogativa estabelecida por esta avença, não poderá ser alegada como
novação, aceitação ou, sequer, precedente. Igualmente, os direitos e créditos decorrentes deste
instrumento não poderão, em hipótese alguma, ser, negociados com instituições financeiras, não se
responsabilizando o IPREVITA por quaisquer conseqüências oriundas de tais transações, respondendo
ainda o infrator por perdas e danos.

6. CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO
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6.1. Não obstante a WINDX NETWORKS seja o único e exclusivo responsável pela execução de todos
os serviços que se trata o presente contrato, o IPREVITA reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços, por intermédio do Diretor Administrativo Financeiro, que poderá ser assistido por terceiro
para esse fim, com poderes de:

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da WINDX
NETWORKS, considerado com conduta inconveniente pela administração;
solicitar a WINDX NETWORKS e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providencias necessárias ao bom andamento dos serviços;
documentar as ocorrências havidas, e a freqüência dos empregados, em registro próprio,
firmado juntamente com o preposto da WINDX NETWORKS;
emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do Contrato, em
especial aplicação de sanções, alterações e repactuação do Contrato.

b)

c)

d)

7. CLÁUSULA SÉTIMA; DO PREÇO

7.1. Pela execução do objeto deste CONTRATO, o IPREVITA pagará a WINDX NETWORKS, a
importância de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), correndo as despesas à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento do IPREVITA/2022, DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 002-002-092720022.002-33903900000.

7.2. Pelo serviço de acesso a internet, o IPREVITA pagará o valor mensal de R$ 290,00 (duzentos e
noventa reais) referente ao plano de 600 MB.

7.3. No preço estipulado no subitem anterior, já se encontram computados todos os encargos,
impostos, taxas, seguros e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o
objeto deste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de Ordem bancária, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante
apresentação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo Setor competente:

a) a Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreção será devolvida;
b) será descontado do pagamento a ser efetuado o valor da multa aplicada, de acordo com o

previsto na Cláusula Décima Segunda;
c) o IPREVITA não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se de quaisquer

conseqüências surgidas e responsabiíizando-se a WINDX NETWORKS por perdas e danos em
decorrência de tais transações.

9. CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE

Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, sendo comprovado o
financeiro, poderá haver ajuste de preço, após análise, aceite e aditivo a est

equilíbrio eco

trato peloJPFÉVn

jL

028 3529-6151 (928 99993-7372
@www.iprevita.com.br Q iprevita@iprevita.com.br

(S)R. Podre Otávio Moreira, 188, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29330-000
Autarquia Municipol - CNPJ 05.129.529/0001-23 /



^ PREVITA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

\'

/^i
10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES

10.1. O presente contrato vigorará pelo período de 03 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022,
podendo ser prorrogado por mais iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses,
nos termo do art. 57. II, da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/1993.

10.2. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n°
8.666/93, republicada em 06-07-94, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem
crescente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato será rescindido de pleno direito, Independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previsto no Inciso 1 Artigo 79, e nas demais situações
previstas nos Incisos XIII e XVI do Artigo 78, ambos da Lei n. 8.666/93.

11.2. Qualquer um das partes poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato e
consequentemente sua execução independente de qualquer aviso, interpelação notificação judicial ou
extra judicial nos seguintes casos:

a) falência, liquidação judicial, extra judicial ou concordata requerida, homologada ou decretada
de qualquer uma das partes;

b) transferência total ou parcial para terceiros, das obrigações assumidas neste instrumento, sem
expressa autorização da outra parte;

o) alteração no controle acionário por qualquer forma alienado ou negociado, bem como se
submeter a CONTRATADA a qualquer tipo de reestruturação societária que resulte na sua
cisão, fusão ou incorporação;

d) ter a WiNDX NETWORKS, se auto declarado falido, ter sua falência decretada ou ter requerido
concordata preventiva;

e) descumprimento de quaisquer outras disposições deste contrato.

11.3. No caso de rescisão de contrato não fundamentada nos itens acima, fica a WINDX NETWORKS,
condicionada a comunicar a referida rescisão por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, sob pena da aplicação de multa.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS MULTAS

12.1. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, particularmente aquelas mencionadas no art.
87 da Lei n. 8.666/93 (republicada em 06/07/94), a WINDX NETWORKS ficará sujeita as seguintes
penalidades, garantida defesa prévia:

a) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, pelo descumprimento de
quaisquer das obrigações pactuadas, inclusive impontualidade e/ou atraso na^-^rStãçâoN^os
serviços, exceto se motivado o inadimplemento, comprovadamente, por casg/fáluito ou motiv£
força maior;
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b) multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado, limitada a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, pela rescisão determinada por ato unilateral do
IPREVITA, no caso de inexecuçâo parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas, sem
embargo da cobrança de perdas e danos adicionais, comprovadamente verificadas e judicialmente
apuradas.

12.2. Na hipótese da ocorrência da impontualidade e/ou atraso referida na alínea "a" do subitem
anterior, o IPREVITA poderá, a seu exclusivo critério, optar pela aplicação de multa diária a razão de
0,40% (zero vírgula quarenta por cento) sobre o faturamento mensal.

12.3. O termo inicial e final para incidência da multa estipulada no item anterior será, respectivamente,
a data fixada para o adimplemento da obrigação e a do seu efetivo cumprimento.

12.4. Em qualquer caso de aplicação de multa ou mesmo de indenizações a que o IPREVITA venha
fazer jus, a correspondente quantia será descontada dos pagamentos eventualmente devidos a WINDX
NETWORKS e, se insuficientes os mesmos, a garantia por ela apresentada será convertida em
pagamento parcial ou total da obrigação, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.

12.5. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, alem da perda desta, responderá a
WINDX NETWORKS pela sua diferença, a ser cobrada administrativa e judicialmente.

12.6. No caso de inadimplência de qualquer mensalidade, a WiNDX NETWORKS contatará o
IPREVITA e poderá após o 7° (sétimo) dia do seu vencimento, bloquear o serviço do IPREVITA. Se
mesmo assim, passados mais 07 (sete) dias, o IPREVITA ainda continuará em débito com a WINDX
NETWORKS, esta poderá cancelar o serviço e rescindir unilateralmente este contrato.

12.7. Persistindo o atraso no pagamento da(s) mensalidade(s) por um período superior a 45 (quarenta
e cinco) dias, o nome do IPREVITA estará sujeito a ser inciuso nos mecanismos de proteção ao crédito
(SPC, SERASA, etc.) e sua divida encaminhada ao Departamento Jurídico para execução legal.

12.8. Será cobrada uma taxa de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) de juros simples por dia de
atraso no pagamento da mensalidade.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A WINDX NETWORKS se reserva o direito de modificar os termos deste Contrato a qualquer
tempo, sem a necessidade de aviso prévio, servindo como notificação suficiente ao IPREVITA uma
publicação no Portal da WINDX NETWORKS sobre a alteração, devendo o IPREyiTA''cancèlar o
serviço, na forma prevista neste contrato caso não esteja de acordo com as alteraçôé^ A continu^ãq,
da utilização do serviço por parte do IPREVITA implicará a aceitação de
efetuadas neste Contrato.

das as modifl
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13.2. O IPREVITA expressamente declara e garante, para todos os fins de direito, possuir capacidade
jurídica para celebrar este contrato e utilizar os produtos e serviços objeto deste contrato, e que é
financeiramente responsável pela utilização dos produtos e serviços objeto deste contrato, tendo
condições financeiras de arcar com os pagamentos, custos e despesas daqui decorrentes.

13.3. Os casos omissos e/ou não previstos neste contrato serão resolvidos em comum acordo entre as
partes (IPREVITA E WINDX NETWORKS).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA; DA PUBLICAÇÃO

O IPREVITA, no prazo disposto no Artigo 61. Parágrafo Único da Lei 8.666/93, providenciará a
publicação deste Contrato na Imprensa Oficial.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de ITAPEMIRIM, ES, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais
foram lidas e assinadas pelas partes contratantes para proceder à publicação.

emírim, ES, 23 de dezembro de 2021.

Pela CONTRATADA:IPREVITA:

Wilson Marquesj^z
DlretoNEresidénte

Joj;áao de Souza Jamaríqueli
Empresário
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Comarca

Certifico e dou fé, atendendo requerimento verbal da parte
inieiessada que revendo em meu poder e cartório os livros destinados a lavraturas de
instrumento de procurações, dentre eles, no de número cinqüenta e três "pê" (53-P), nele às
folhas noventa e sete (97), verifiquei constar o instrumento do seguinte teor:
S A I B A M os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos
dezesseis dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove (16.10.2019), em Cartório à
Avenida Rubens Rangel, n° 1.740, Cidade Nova - Marataízes, Estado do Espírito Santo,
República Federativa do Brasil, perante mim, Tabelião compareceu como outorgante, PENHA
DE SOUZA JAMARIQUELI COMÉRCIOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
LTDA., CNPJ 01.771.952/0001-71, empresa situada na Avenida Simão Soares n'' 365 -
Barra de Itapemirim - Marataízes - ES - CEP. 29345-000, inscrita no NIRE sob o n°
32202585871 e representada por sua proprietária Penha de Souza Jamaríqueií, CPF.
917.626.507-20, CI.SSP.ES 261.387, natural de Alegre - ES, nascida em 17.08.1953, filha de
Antônio Domingos de Souza e Eva Ferreira de Souza, brasileira, casada, empresária, residente
e domiciliada na Avenida Simão Soares, n® 365 - Barra de Itapemirim - Marataízes - ES -
CEP. 29.345-000 - endereço eletrônico: arautodoescriba@hQtmail.cnTn. Identificada por mim
Tabelião pelos documentos que me foram apresentados e cujas capacidades jurídicas
reconheço do que dou fé. Então me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e
constitui, seu procurador, FÁBIO BARBOSA BARBIRATO, CPF. 104.741.567-45,
Cl SPTC.ES 1.794.811, natural de Itapemirim - ES, nascido em 22.07.1985, filho de Afonso
Celso Cordeiro Barbirato e Mirna Barbosa Barbirato, brasileiro, casado, analista de sistemas
residente e domiciliado à rua Newton Braga, n® 12 - Bairro Monte Cario - Barra de
Itapemirim - Marataízes - ES - CEP. 29345-000 - endereço eletrônico:
arautodoescriba@,hotmail.çnm, a quem confere os mais amplos poderes para representar a
empresa constituinte junto a qualquer agência bancária, pública e/ou privada, bem como,
cooperativas de crédito, e para tanto receber quaisquer tipos de pagamentos e assinar os
respectivos recibos, juntar, requerer, receber e retirar documentos, abrir, movimentar e
encen-ar contas bancárias, efetuar depósitos, solicitar saldos e extratos de valores emitir e
endossar cheques, requerer talonários para uso da firma outorgante. assinar guias,
requerimentos, transferências de numerários, contratos diversos e em geral, inclusive de
aber^ra de conta, fianças, empréstimos, financiamentos, aditivos contratuais, cadastros,
recadastramentos, cancelamentos, justificações, requisições, formulários, livros, termos,'
acordos, parcelamento de dívidas, solicitações, declarações, ordens de pagamento, cheques
administrativo e ao portador, pedidos de saques, penhoras, hipotecas, notas promissórias,

Av. Rubens Rangel n° 1740 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP: 29345-000 - Fone: (28) 3532-2412
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Wallace Cardoso da Hora
Registrador a Notório

Av. Rubens Rangel - 1740- Bairro Cidade Nova
MAR ATA IZES
CEP 29345-000

Espirilo Santo - Fone/Fax OXX(28> 3532-2412
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LIVRO: 53 P

FOLHAS: 97/100
notas fiscais, duplicatas e demais papéis, autorizar débitos e créditos em contas, aceitar e
avalizar títulos, contrair empréstimos e financiamentos, promover descontos de cheques
nominais à empresa outorgante, endossando no verso, elaborar senhas e receber cartões
magnéticos, promover desbloqueio de cartões, sustar e dar contra ordem em cheques, requerer
laudos, perícias, certidões diversas e segundas vias de quaisquer documentos, pagar custas,
taxas e emolMentos, concordar e/ou discordar com cálculos e valores, nomear terceiros,
desde que seja funcionário da empresa outorgante, como preposto através de Carta de
Credenciamento autorizando-o a participar de licitações, pregões e leilões, o qual poderá
propor ̂ preços e condições, apresentar produtos e serviços, negociar prazos, assinar
formulários, propostas, solicitações, contratos, retificações, aditivos, formulários, declarações,
credenciamentos, homologações, acordos, anuências, requerimentos, ofícios, desistências,
tabelas, ordens de serviços e quaisquer outros papéis que forem necessários, bem como ainda,
com poderes da cláusula "ad judicia" para representar a empresa outorgante junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), em qualquer Grau, Instância ou Tribunal, bem
como, em seus postos, agências, secretarias e departamentos, e para tanto, propor e contestar
ações, variar delas, interpor recursos, confessar, transigir, recorrer, juntar, requerer e retirar
documentos, arrolar e inquirir testemunhas, desistir, pagar custas, honorários, taxas e
emolumentos, assinar guias, assentadas, editais, requerimentos, formulários, solicitações,
petições, livros, termos, ofícios, declarações, acordos, homologações, justificações e demais
papéis, efetuar pagamentos, receber e dar quitação parcial ou integral, concordar e/ou
discordar com cálculos e valores, fazer e homologar acordos, elaborar defesas e apresentar
provas, requerer Alvarás, constituir advogados em nome da empresa outorgante concedo-lhes
poderes para o foro em geral, e também, com poderes para representar a empresa constituinte
em iodas as modalidades de licitações a serem promovidas por Prefeituras e Câmaras
Municipais, companhias prestadoras de fornecimento de energia elétrica, água potável,
telefonia fixa ou móvel, provedores de internet, agências bancárias públicas e/ou privadas e
demais autarquias, rep^ições públicas ou outros órgãos aqui não especificados, podendo em
todas as situações analisar e avaliar mercadorias, fazer cálculos e orçamentos, juntar, requerer
e retiiai documentos, oferecer lances verbais e por escrito, impugnai* propostas e editais,
apresentar recursos administrativos, receber quantias, assinar os respectivos recibos e dar
quitação, assinar também guias, requerimentos, contratos diversos e em geral inclusive de
rerratifícação, cadastros, recadastramentos, cancelamentos, justificações, requisições,
formulários, livros, termos, acordos, solicitações, declarações e demais papéis, requerer
laudos, perícias, certidões diversas e segundas vias de quaisquer documentos, pagar impostos,
custas, taxas e emolumentos, concordar e/ou discordar com cálculos e valores, requerer
certidões negativas ou quaisquer outros documentos junto as repartições públicas que forem
precisas, assinar contratos de compra e venda, promessa e compromisso de compra e venda,
alienação fíduciária, servidão de passagem, rerratifícação e permuta, baixas, cancelamentos,
declarações, justificações, solicitações, formulários, aditivos de contratos, desmembramentos
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fusões e unificações, plantas, croquis, planilhas e guias de ART, pagar custas e taxas
representar a empresa perante Cartórios de Notas, Registrais, Prefeituras e CREA, concordai
e/ou discordar com cálculos e valores, fazer declarações, e, finalmente com poderes também
para, representar a empresa junto ao Ministério do Trabalho, Escritórios Contábeis e onde
mais preciso for relativamente a admissão e regularização de funcionários, assinatura de
carteira profissional e contratos de trabalho, demissão e admissão de pessoal, bem como,
efetuar venda e/ou cornpra de quaisquer tipos de veículos e motocicletas, e para tanto assinar
recibos de transferências e dar quitações, juntar, requerer, receber e retirar documentos,
assinar também guias, requerimentos, transferências, contratos diversos e em geral, cadastros!
recadastramentos, cancelamentos, justificações, requisições, formulários, livros, termos,
acordos, parcelamento de dívidas, taxas e multas, solicitações, declarações e demais papéis!
requerer laudos, vistorias, perícias, certidões diversas e segundas vias de quaisquer
documentos, inclusive DUA e quitação de IPVA/Licenciamento, e tudo mais que se fizer
preciso, podendo praticar todos os demais atos ao bom e fiel desempenho do presente
mandato, podendo substabelecer e ficando reservado era favor da representante da firma
outorgante os mesmos poderes contidos nesta procuração. A qualificação do procurador e a
descrição do objeto do presente instrumento foram declarados pela proprietária da empresa
constituinte a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por
qualquer incorreção, isentando desta forma o notário de toda responsabilidade civil e criminal.
Foi apresentada e fica arquivada nessa Serventia a Certidão Simplificada da empresa
outorgante fornecida pela JUCEES em 09.10.2019 e contendo o seguinte Código de Controle:
D9A6D9084A3B551F. Assim o disse do que dou fé e me pediu este instrumento que lhes li,
aceita e assina, tendo sido dispensadas a presença de testemunhas seguindo o que preceitua o
artigo 626 — parágrafo único do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste
Estado. Eu, Wallace Cardoso da Hora, Tabelião que a digitei, subscrevo e assino. Marataízes-
ES, 16 de outubro de 2019. a) Wallace Cardoso da Hora. a) Penha de Souza Jamariqueli. É o
que consta com relação ao que me foi requerido. Certifico e dou fé.

Marataízes - ES, 14 de junho de 2021.
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Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização
022Q53.WBT1920.01156

Emolumentos: R$
Total: R$ 55,89

42,99 Taxas: R$ 12,90

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização
022053.DYP2108.01418

Emolumentos: R$ 52,22 Taxas: R$ 15,67 Total: R$
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
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•Wat/hcc Cardoso da dfora
Registrador Civil e Notárlo

Público Concursado

Av. Rubens Rangel, 1740 - Marataizes-ES
cartmar@tefTa.com.br
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