
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA zAPECHAL DEODOPO JIA. FONSECA rir IGÕENT80 SANTA LUZ-SÃ 

CGARJ N.0  13.127.459101101-R1 

CONTRATO N-  00812015 
PROCESSO ADMIN:STRP.TIV0 n 00512018 
DSPENSA DE LICITAÇÃO re 006/2313 
DATA DP HOMOLOGA/MAIO 08/02/2018 

CONTRATO POR PREÇO GLOBAL, ODE ENTRE S CELEBREM 
DE UM LADO A CÂMARA LEGISLAI-13A PE EANTALUZ/BA, E DO 
OUTRO A EMPRESA MEGALINri SOLUÇÕES EM INFORMATIOA 
DMA 
CONTRATO ADMINISTRATIVO (JOE FAZEM ENTRE SI COMO 

CONTRATANTE - CAVARA LEGISLATIVA DE SANTALUZIBA - 
BANIA Pessoa Juridice et' Exule Púbico Interno inscrita no CNIcJ 
selo r" GIVPJ i322 7  i MOI 74 com 	Rua Marechal 
Deodato da Fonseca 1 - 	SANTALUZIBA representada 
pala Em" Sr Presidente R- ..G2 SOB REIS ALME 10k aresiletra 
casado residente o /Ice a iod., 	Emicipio Presidente lia 
Poder 	Legislativo 	Vem , 	AI:Jaca-Be 	denominado 
CONTRATANTE 

CONTRATADA - MEGATINK SO_. ODES EM !NFORMATICA 

LEDA ME insonte no CNPJ de 	t A 151 4851000145, cern sede 

Ira Rua 31 de março, 131 1°. Andar Centra, Santeluz —Sabia, 

neste ato representada pela Senhor ROMUEL DIAS DE OLIVEIRA 

Brasileira Maior inscrito no CPF sob ri° 90E TI 3 075-12 Cd n° 

05 979 205.72. SSFVBA. residente e demicifado na Cidade de 

SCNTALUZ- Barita. 

doravante denominada CONTRATADA considerando as expressas disposições da Lei EfIceffal 
AT" 8 656/93, atos consequentes, considerando a Curau:ao a que se proCedeu. Pot, modalidade 
çe DISPENSA DE LICITAÇÃO N'A 003M018. Processe Administrativo n. 005/2015, com todas 
as suas peças clespacriçs. pronunciamentos e pareceres Moas Entegrantes deste instrumento. 
corno se Pensantes estivasseflt resolvem celebrar. MUI:: efetivamente o faiem. o presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, que •se regerá nelas cláusulas e condições adiante 
estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam 

E por terem Moto e contratado assinam o presente insmunento em 02 (DUAS) vias da 
igual teor. os representantes da Contratante e da Contratou:d. einramente cern 02 Aduas) 
testemunhas abaixo assinadas a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais 

CLAUSULA I - OBJETO 

I 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA PARA ATENDER O PODER 
LEGISLATIVO. ACESSO A INTERNET - 13  Me. A presente Dispensa Pe. Linttayde se destina 

â eSCCeiââ de melhor proposta para ft execucao completa e perfeita, sal] regime de "manar . 
preço per ITEM' 

CLAIJSUm1 ti-VALOR DO CONTRATO E °MOEM DOS RECURSOS 

, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODDRO DA FONSECA Ne 16-CENTRO SANTA LIJZ.13P 

CNP.: °1322459M001 

I Pela execução integral dos serviços objete °isole contram 3 CONTRATANTE pagarn a 

ITEM UNO OUANT 	 DESCRIÇÃO 	 UNO-  ' V TOTAL _ 	 _ 1 : 	NI 	 Siri:X11u r'S 	 l'UllSCS:T 	I2ili 	I 127 ui 

OTA 
	 1.127.80 

2 A 
COVCSRATANTE atendem as despesas decorrentes deste Conleato através de reôurScs 

provenientes do Municlpic de SANTALUMBA. 

orçamentaras 
3 As despesas decorrentes do presente contraio odurrrao por

s  conta das seguintes dotaçõesi  
DO rAC,ÃO ORÇAMENTARIA 
ÓRGÃO 	CAMARA MUNlCIFAL 

Dl - ;Sabiam Municipal de Vereadores 

FONTE Or M.EMENTO DE DESPESA - 3Ç903900 - OUTROS S. RUI OS DE TERCEMO- PESSOA .IfIR,C153 

CLAUSULA Iii - PRAZO E ViGENCIô 

I O 
prazo ioaomô pare execução dá contrate e are 3l de dezembro de 20113. contados um dia 

após a data cla assinalara de Contrato expedrdo grela CÂMARA MUNICIPAL de SANTALUZIBA 
A CONTRATADA se obriga a forciar a execucae do contrata Com a entrega dos Cens solicitados 

marçano dois lance) dias 
logo apôs o recebirnenns do eletivo recebimento da Ordem 

de Serviço, e derme de uri prazo 

CLAUSULA ig - PAGAMENTO 

I A CONFRAUANUE pagará a CONTRATADA. eni ale 29 ¡pinte, Mas apôs a aPresentelcUlo da 
neta escaldando por dem correspondentes as entregas efetivamente correltridas, Considerando 
c preço linilanc de cada Iter . comados da data de aprove* das respfectoà3 'aturas pele 
FiscaSzagán e autorizadas pelo UeiOr compe/ente. 
2-A Fiscalização aorovará 09SCE que não exista erro nu omissa° 3 Nenhum pagamento,  lsentara a CONTRATADA das responsabilidades canil-atue:5 ou legais. nem implicara na eicsitemào de SE:PAÇOS eXeCLAdAUS ioi ou parclalnente. 

CLAUSULA V - CBRiGACOMen DA CONTRATAI.,;-FE 

fornecimento 
• Dersort precisamente 	at:3310 deste Graniram 	 da emissào da Ordem 
• 

Realizar as pagamentos de acorde coro a Claes:era IV !rum Dl Deste contrato 
• Promover c acompanhamento e fiscalizaçMr da um:meg° co contrato 

CLAUSULA V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• 
Obra-se a CONTRATACl/A a executar rimos pouse: rz e supera terneestrvamenle 

deterrnrnagôeS constantes do Esblel de Dispensa de l'cimeac ra C05:2013 e seus anexos: 
r Ocorreria° imprimes paralisação do (ornem-nardo de permeais ora contratados sem que a 
Câmara PAunieusel, para rel, lerras °minisWeb e sem, que tenham ocorrido fatos urr premeu:o ou 
imereosivers cue amparem 3 511.33,;é30 da CONTRATAM',  fil3330 meu:Mudo prejuízo para n°-
PODER LEGISLATIVO. U.?SpC313Uía a CONTRATA.DA, inlegralnienle pelas mladoc emulo:o 
obrigando-so. expressamente a ressercuics, de lima sô 'fez. 

v',II:~ ' 

%gr 



RcEplar incapacidace 
. rEipique:indepizaçãn 

ue atol ler monvo 

InOrtraEãE. 
JPErnartenle 

E por 
ILt :CIOS ei 

pEnzias e es iftteresses. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
R.JA MARECHAL RECORRO DP PONSECA N° 15.CENTRO SANTA UZ-

CNPJ N.° 11227459/0001-74 

Obern rieste Ccnralo, r-ra iscaliracro por ps-rpoal Eredenc.;.Jus r:22 
illERTRETE RE,  im.Pere.s para renfEar e fE R:El:Pimento Pesle enl tOdos os lermos, e 

IncluEve ri-pilem., e 	 pr--it 	Evenivari omissão nâo emnirrE e 
:IRATRDA cios rn 	p:Eisso.., e 1,Pri: 	 : 	ppropre P CONTRATANTE ERE 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
tu dA MARECHAL tgEODORD DA FONSECA 10 ta-CENTRO SANTA LUZ-0A 

CNP./ N.° 13.227.459/0001-74 

ed par medir/pieme tio da Contratante, quanoo Ditar com o pagamento tà Contratada no mago 
de 90 !noventa: dias cia Gala estabelecida 
bi per madimplemento da Contratada guando ugrapassar o prazo  para inicio da menção do 
contrata a pedir de 20 dona]) dias 
ct por concordata falência ou liquidação da Contratada 
2 A Contratante pudera alterar ou rescindir unllateralMente o Contrato por despacho motivada 
sem direito a ressarcimento ou indenzaogo a Contratada 
u A maxecuçâo total ou parcial ou Imperfeita execuovno do objeto contrawal proporcionam a 
tesos:Uo do pactua:10 obedecendo-se o disposta na Lei Federal O.666.'93,caril as 
ectisequanuas oratmlas no seu Artigo 80 
C Dna motives subcrentes para rescls/to contraia' sem preitszo quando for o caso, de 
apurais:2e de responsabilidades civil e penal ou de sanções outras, inclusive, de natureza 
administra:Iva os constantes dos glosas 1 a XVIII. do AO 78 do retro mencionado Lei 
5 A resczata poderá ser adnurrstratova amigável ou Judicial, na forma previsto na Lel 0 666/93 

CLÁUSULA XI - SUBCONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS 

I É expressamente vedada a CONTRATADA transfeur ou subcontratar, na todo ou em pane, 
os serviços deste Contrato rests alvados os casca °e expressa e prêvta ablormacátt da 
CONTRATANTE 

CLÁUSULA Xil - FORO DO CONTRATO 

I Fica eleito o .Foro da Comarca de SANTALULÇA.. renunciando as parles a qualquer Outro 
por mais pdvilegiado que seta para apreciar e dirimir as dl:IVIddá e controvérsias porventura 
decorrentes da interpsotacao e engasta° Oeste contrato 

E por terem justo e contratado, assinam c presOnte instremento em 02 (duas) vias de Igual 
leor os representantes da Contratante e ao Contratada juntamente com 02 (duas t 
tumemunbas abaixo assinadas a tudo prasente para que procárza os seus eleitos levtais 

SANTALUZIEA 09 DE PEVEREIRO DE 2019 

7- 	- 

PEDRO DOS REIS ALMEIDA 
Presidente Legislativo 

rv, LL/,• - 
CONTRATADA 
ROMUEL DIAS DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHAS 
D I 	'  

/ 	 Á - 23ÁXOte 2 vs 17/4.9%,CH' _ / ' 27E.) riC  
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