PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Estado de Minas Gerais

Rua

r de Marco,

450 - CEP 37.488-000 - Tel/fax (035) 3274.1122

CONTRATO ADMINISTRATIVO nO
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CONTRATANTE: MUNiCíPIO DEOLlMPIO NORONHA, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no
CNPJ sob o nO18.188.276/0001-00, com sede à 1° de março, 450, Centro, Olímpio Noronha/MG, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alberto de Castro Pereira, portador da cédula de
identidade N° 3.182.142, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o N° 581.271.516-53, residente e
domiciliado em Olímpio Noronha MG.
CONTRATADO:- o Sr. Wilson Sâmia, CNPJ 19.826.402/0001-78 residente e domiciliado à Rua 1° de
Março, nO490, nesta cidade, portador do RG - M - 353.425 SSP/MG e do CPF nO184.737.256-20.
EMBASAMENTO:- Processo nO07/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2017, art. 24, inciso II da Lei
Federal nO8.666/93 e alterações, ficam justos e contratados o que neste instrumento se dispõe, que
será pelas partes cumprido, em conformidade com as cláusulas abaixo especificadas:
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O presente contrato administrativo tem como objeto a prestação de serviços na manutenção dos
aparelhos de retransmissão de sinal de TV, instalados na Serra do Souza para atender a população
desta cidade.

I - Os serviços serão executados onde se acham instalados os aparelhos, com reparos em qualquer
horário em que o CONTRATO for chamado para restabelecer os sinais de TV, canais Globo, Record,
Rede Minas e Alterosa, e com manutenção periódica, duas vezes por semana.
II - Todas as peças e materiais de reposição empregados na prestação dos serviços serão de
responsabilidade do CONTRATANTE.
III - Fica ajustado o valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) divido em 12 (doze) parcelas iguais
de R$ 600,00 (seiscentos reais) e que serão pagas ao CONTRATADO a cada trinta dias, considerando o
mês da prestação dos serviços.
IV - O prazo de duração do presente contrato será de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2017.

As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.05.01.13.392.9032.2027- 3.3.90.39.00 ficha (174) fonte (100)

I - O CONTRATADO se responsabiliza a executar os serviços constantes do objeto deste instrumento,
de forma a garantir a retransmissão dos canais de televisão para atender a população desta cidade.
II - O CONTRATADO se obriga a atender os chamados da Administração a qualquer dia e horário para
restabelecer os sinais de retransmissão de sinais de TV.
III - Os encargos sociais e trabalhistas, bem como para com o INSS e ISSQN serão de por conta do
CONTRATADO.

I - A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os motivos mencionados no art.78 da
Lei nO8.666/93 com comunicação por escrito. Reger-se-á no disposto do art. 79.
II - Este contrato administrativo poderá sofrer alterações e/ou supressões, em forma de T~rmosh~itivos,
conforme arts. 57 e 65 da referida Lei.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Estado de Minas Gerais
Rua 1° de Marco, 450 - CEP 37.488-000 - Tel/fax (035) 3274.1122

I _ O CONTRATADO declara reconhecer os direitos da Administração, em caso de Rescisão
Administrativa, bem como o descumprimento, devidamente comprovado, total e/ou parcial, de qualquer
das obrigações estabelecidas neste instrumento, sujeitará às partes, as sanções previstas na Lei nO

8.666/93.
II _ Fica estipulada multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor deste contrato se não houver
cumprimento
das condições assumidas neste instrumento. Sendo o mesmo percentual caso haja
rescisão contratual motivada.
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I _Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão aplicadas as normas e
regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas.
II _ As partes elegem do Foro da Comarca de Lambari, para dirimir as questões decorrentes deste
instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes legais,
assinam o presente contrato administrativo, em três vias de igual teor e forma para um só e juridico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas e identificadas.
Olímpio Noronha, 01 de janeiro de 2017.

CONTRATANTE
MUNiCíPIO DE OLíMPIO NORONHA
CNPJ: 18.188.276.10001-00
CARLOS ALBERTO DE CASTRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

~·CONTRATADO
Wilson Sâmia

CNPJ 19.826.40210001-78

Dr. Felicio Mesquita Cameiro
OAB/MG - 66.651
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