ESTADO DE SERGIPE

CAMARA M{TNICIPAL DE LAGARTO

CONTRATO n'07120'15
CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CAMARA
MUNICIPAL DE LAGARTO- E, DO OUTRO, A
EMPRESA MINAS NET LTDA- ME NOS TERMOS
ADIANTE DELINEADOS,

A CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO, localizada d Praga N. Sra. Da Piedade, 97,
nesta cidade de LAGARTO/SE, inscrita no CNPJ sob n" 16.212.094/0001-00, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, a Sf. MARTA
MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO, e do outro lado a Empresa MINAS NET LTDA - ME,
localizada na Rua Dr. Laudelino Freire, 186 - Sala 4, nesta cidade de LagartoiSE, inscrita no
CNPJ sob no 12.022.934/0001-03, doravante denominada CONTRATADO, neste ato
representada pelo seu s6cio propriet6rio o Sr. Edvaldo dos Santos Santiago, tem em justo
acordo firmar o Contrato de Prestagio de Servigos, que se regere pelas Clausulas e
condig6es abaixo:
O presente Contrato tem por objeto Servigo de Internet Banda Larga com velocidade de 5MB
full com dois enderegos fixo para serem instaladas nesta CAMARA MUNICIPAL bem como
na ESCOLA DO LEGISLATIVO.

inciso lll. da Lei n" 8.666/93).

O pagamento serd efetuado em parcelas mensais de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), perfazendo o presente contrato o valor total estimado de R$ 7.800,00 (sete mil e

oitocentos reais).
S1'- O pagamento ser6 efetuado por meio de cheque nominal em favor da contratada, 30
dias ap6s a assinatura deste contrato.
54' - Nao haver6, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
$5o - Os pregos sereo fixos e irreajustdveis, durante o periodo de 12 (meses) meses. Caso o
contrato venha a ser prorrogado, o valor podere vir a ser reajustado, mediante acordo entre
as partes, com base na variagdo do INPC, e desde que compativel com o prego de mercado,
na forma do art. 65, g8o da Lei no. 8.666/93.
560 ' No caso de atraso de.pagamento, sera utilizado, para atualizagao do valor mencionado
no capuf desta clausula, o indice Nacional de precos ao consumidoi - lNpc/lBGE.

presente Conhato tera prazo de vig€ncia
{a partir do dia 02 de fevereiro de 2015 atd 12
meses, podendo haver prorrogagao nas hip6teses do art. 57, $1" da Lei n' 8.666/93.) ou
{de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.)
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As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no orgamento da cAmara
Municipal , conforme classificagdo orgament6ria detalhada abaixo:
.C6digo da Unid. Orgament6ria: 01 .01
o Fung6o/Sub. F Programa: 01.031.1050
. Projeto/Atividade: 200'l
r Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00
o Fonte de Recursos: Recursos Pr6prios

VA.

$1o-opresentecontratopoderdserrescindido,@inistrativa,a
Juizo do contratante, sem que caiba i contratada qualquei agao ou interpelagdo judicial.
$2o - No caso de rescisio do Contrato, o Contratante fica obrigado a comuniclr
Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de anteced€ncia.
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decisao a

$3o - Na ocorr€ncia da rescisio prevista no "caput" desta cldusula, nenhum onus recaira
sobre o contratante em virtude desta deciseo, ressalvado o disposto no 20 do artigo 79 da
$
Lei n" 8.666i93 e alterag6es.

Na hipotese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de

logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo g0
da Lei n'8.666/93.

O presente Contrato fundamenta-se:
| - nos termos da Dispensa que, simultaneamente:
. constam do Processo Administrativo que o originou;
. nao contrariem o interesse publico;
ll - nas demais determinag6es da Lei g.666/93;
lll - nos preceitos do Direito pUblico;
lV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral oos Contratos e nas disposigdes do
Direito Privado.
Par5grafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necess6rios,
em
decorr6ncia deste Contrato. serSo acordados entre as partes, lavrando-se,
na ocasi6o.
Termo Aditivo.

Este instrumento podera ser-iieEdo naEoEniE-de quaisquer fatos
estipurados no artigo
65 da Lei n" 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
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$1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos
e supress6es que se fizerem necessarios, at6 o limite legal previsto no art.65, $1o da Lei n'
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
$2o - Nenhum acrescimo ou supressao poder6 exceder o limite estabelecido nesta condig6o,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art.
65, S2o, ll da lei n'8.666/93

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de LAGARTO, Estado de Sergipe, como
[nico competente para dirimir as quest6es que porventura surgirem na execugio do presente
Contrato, com renuncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento,
presenga
na
de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
LAGARTO(SE),26 de janeiro de 20'15.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERCIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO

JOUZA

PODER LEGISLATIVO

T6c. Legislativo

Mat. 5155

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: CAmara Municipal de Lagarto
Df

SPENSABTLTDADE DE LtCtTAgAO: 07 t2O1 5

OBJETO: Servigos de Internet Banda Larga.
CONTRATADA: MINAS NET LTDA_ ME.
VALOR ANUAL: 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

PRAZO DE EXECUCAO: A partir do dia 02.O2.2015 at6 12 meses, podendo
ser prorrogado por iguais periodos, conforme preceitua o art. 57, inciso ll da Lei
8.666/93.

CLASSTF|CA9AO OngaueruTARlA: 1.01 01.031.1050 2OO1 33.90.39.00
RECURSOS PROPRIOS.

BASE LEGAL DA CONTRATAQAO: Att.24, inciso il da Lei no 8.666/93.
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