ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MTINICIPAL DE LAGARTO

CONTRATO n"l4l2O15
CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVI9O^S QUE
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CAMARA
MUNICIPAL DE LAGARTO- E, DO OUTRO,.A

EMPRESA SIATUS

E

SONORIZ,p.QAO

FILMAGENS NOS TERMOS
FOTOGRAFIAS
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'16.212.094i0001-00' doravante
denominada CoNTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, a sF. MARTA
MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO, e do outro lado a Empresa SIAIUS
SONORIA7AO FOTOGRAFIAS E FTLMAGENS, localizada na Av. Cel. Souza Freire, 61 centro, nesta cidade de Lagarto/SE, inscrita no CNPJ sob no 11.069.640/0001-74, doravante
denominada CONTRATADO, neste ato representada pelo seu s6cio proprietdrio o Sr.
Domingos de Souza Oliveira, tem em justo acordo firmar o Contrato de Prestagao de
Servigos, que se regeri pelas Clausulas e condig6es abaixo:

cLAusuLA PRIMEIM - DO OBJETO (art. 55. inciso l. da Lei n: 8.666/93).. ..
i9odetransmiss6odeimageme6udio/videodas
Sess6es via monitor de TV locaiizado na sala para portadores de necessidades especiais
dEStA CAMARA MUNICIPA-.

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

@mparce|asmensaisdeR$880,00(oitocentoseoitentareais)'
de R$ 7.9200,00 (sete mil novecentos

perfaiendo o presente Contrato o valor total estimado
e vinte reais).
30
S1" - O pagamento serd efetuado por meio de chegue nominal em favor da contratada,
dias ap6s a assinatura deste contrato.
$4" - Nio haver6, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
o
lS" - Os pregos serao fixos e irreajust6veis, durante o periodo de 09 (nove) meses. Caso
Contrato venha a ser prorrogado, o valor poder6 vir a ser reajustado, mediante acordo entre
as partes, com base na variigdo do INPC, e desde que compatlvel com o prego de mercado,
na forma do art. 65, $8o da Lei no. 8.666/93.
56o - No caso de atraso de pagamento, ser6 utilizado, para atualizagao do valor mencionado
no capuf desta Cldusula, o lndice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE.
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O presente Contrato ter6 prazo de vig€ncia

{da data de sua assinatura at6 09 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.)

As despesas com o pagamento do referido objeto estao previstas no orgamento da C|mara
Municipal , conforme classificagAo orgamentaria detalhada abaixo:
o C6digo da Unid. Orgament6ria: 01 .01
o Fung6o/Sub. F Programa: 01.031.1050
o Projeto/Atividade: 2001
. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00
. Fonte de Recursos: Recursos Pr6prios
a
51o - O presente Contrato podera ser rescindido, tamb6m, por conveniCncia adminishativa,
Juizo do Contratante, sem que caiba A Contratada qualquer aqao ou interpelagSo judicial.
tal decisio
S2o - No caso de resciseo do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar
Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de anteced€ncia.
recaird
$3o - Na ocorrencia da rescisao prevista no "caput" desta cl6usula, nenhum 6nus
79 da
20
do
artigo
iobre o Contratante em virtude desta decisdo, ressalvado o disposto no $
Lei n'8.666/93 e alterag6es.

i

55. inciso lX. da Lei n" 8.666/93).
Na hip6tese de rescis6o administrativa do oresente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80
da Lei n" 8.666/93.
OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso Xll. da Lei n'8.666/93)'
O presente Contrato fundamenta-se:
| - nos termos da Dispensa que, simultaneamente:
. constam do Processo Administrativo que o originou;
r n6o contrariem o interesse p[blico;
ll - nas demais determinag6es da Lei 8.666/93;
lll - nos preceitos do Direito Publico;
lV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposigdes do
Direito Privado.
ParSgrafo Unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necess6rios, em
decorrdncia deste Contrato, ser6o acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasi6o,
Termo Aditivo.
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Este instrumento poder6 ser alterado na ocorrGncia de quaisquer fatos estipulados no artigo
65 da Lei n" 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
$1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos
e supress6es que se fizerem necess6rios, at6 o limite legal previsto no art. 65, $ 1o da Lei n'
8.666/93. calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
g2o - Nenhum acr6scimo ou supressao poder6 exceder o limite estabelecido nesta condigao,
salvo as supress6es 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
Unico competente para dirimir as quest6es que porventura surgirem na execuqao do presente
Contrato, com ren[ncia expressa por qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento,
na presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
LAGARTO(SE),19 de fevereiro de 2015.

de Lagarto
TANTE

TESTEMUNHAS:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MTJNICTPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: C6mara Municipal de Lagarto
DfSPENSABtLTDADE DE LtCtTAgAO: 11t2015

OBJETO: Servigos de Transmissdo de imagem e 6udio/videos das Sess6es.
CONTRATADA: STATUS SONORIZAQAO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS.
VALOR ANUAL: 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

PRAZO DE EXECU9AO: Da data da assinatura ate 09 (nove) meses, podendo
ser prorrogado por iguais periodos, conforme preceitua o art. 57, inciso ll da Lei
8.666/93.
GLASSTFTCA9AO OngruUenTAntA: 1.01 01.031.1050

2001

33.90.39.00

RECURSOS PROPRIOS.

BASE LEGAL DA CONTRATAQAO: Art. 24, inciso ll da Lei

no

8.666/93.

FLS,
RUB.
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