
CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 
CASA MAJOR AGUSTINHO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 

RUA PETROLINA Nº 18, CEP.: 56.360.000 AFRÂNIO-PE 
CNPJ.: 01.721.892/0001-82 TELEFAX: 87.3868-1120 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022 
CELEBRADO ENTRE A INFONET TELECOM COMERCIO E 

SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP E CÂMARA MUNICIPAL DE 

AFRÂNIO 

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante denominada CONTRATADA, a 
pessoa jurídica de direito privado INFONET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE 

INTERNET LTDA EPP (INFONET TELECOM), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
27.239.217 /0001-05, com estabelecimento sede na Avenida Francisco Rodrigues, nº 334 

A, Centro, Afrânio, Estado de Pernambuco, neste ato, por seu sócio-administrador 
RAFAEL DAMASCENO DA FONSECA, inscrito no CPF/MF sob nº 044.587 .034-63, e, de 
outro lado, doravante denominada CONTRATANTE, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

AFRÂNIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.721.892/0001-82, com sede na Rua 
Petrolina, nº 18, Centro, Afrânio, Estado de Pernambuco, neste ato representada pela 
presidenta MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.707.834-

60 ,acordam em contratar como ora o fazem, o adiante descrito na forma seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Constitui -se objeto do presente instrumento a prestação, pela CONTRATADA em 
favor da CONTRATANTE, dos serviços de conexão à internet, a serem disponibilizados 
nas dependências da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O prazo de vigência deste contrato para execução dos serviços será de 12 (meses) 
meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período 

ou fração, por interesse das partes. 

2.2 Peças e/ou componentes dos equipamentos necessários a prestação dos serviços, 
bem como todo material de consumo (suprimentos) utilizado nas instalações, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. 

2.3 Caso se constate, nas instalações, a necessidade de substituir quaisquer peças e/ou 
componentes, estes deverão ser definitivamente substituídos pela CONTRATADA. 

2.4 A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante a vigência contratua l. 

-
2.5 O pessoal da CONTRATADA, por ela recrutado em seu nome e sob sua inteira e 
exclusiva responsabilidade e designado para a execução dos serviços, deverá atender, 
dentre outros, os seguintes requisitos mínimos: 

Z.5.1 Ter qual ifi cação para o exercício das atividades que lhe foram~iadas; -~A..~~\ 
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