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CONTRATO N2 036/2015/EMATER/RO

a

CONTRATO QUE CELEBRAM A EMPRESA DE

ASSISTÊNCtA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA - EMATER/RO E A
EMPRESA UZZY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Paragrafo Unico. A CONTRATADA irá fornecer os equipamentos necessários à instalação.
CLÁUSUU SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
" ■"*» ■"=•'«=—»-
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CLÁUSULA TERCEIRA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato vigerá por l^((ioze):meses:a contar da assinatura deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Recursos-R^anpFi
' . de Despesa:
Programa:
2015; Programa de Trabalho: 19.025.20.606.2054.1176; Fonte de
Recursos. 3240 e Elemento
33.90.39.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E DOCUMENTOS SUPORTES PARA PAGAMENTO
Apresentar até o 5= dia útil do mês subsequente a execução dos Serviços a Nota Fiscal.
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° Pagamentoatestada
será efetuado
até o 15=
(décimo quinto) dia útii, após a entrega da Nota (s)
Fiscal
(ais) '"'i"'®'™
estar (em);devidamente
pela Gerência
da GESER.
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pagamento, a contratada deverá apresentar as Notas Fiscais, discriminando

tal situaçao comprovada através dos
documentos
a seguir
LTstoaciIcom£vaH^^
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"''®=P°"derá
aosreiacionados:
serviços efetivamente reaiizados mensalmente, sendo

'^fi'®^.8iscais,.eaiitidasremt02.-(duas)rvias;
discriminando,
os serviços
reaiizados,
acompanhadas da"respectiva
Autorização de Serviço, certidão negativa
ou positiva
com efeito
negativodevidamentl
da fazenda
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CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

CLÁUSUU SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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resultantes da execução ou de materiais^e e°quiparen?o's°de" armSão e rec"^^^
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CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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legais, a

Parágrafo Segundo - Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à execução dos seus serviços;
Parágrafo Terceiro - Efetuar mensalmente o pagamento dos serviços executados, a empresa vencedora através

instromero
instrumento, beTcl''^^
bem como apitcaçoes
'''-'" de
h"'sanções,se for o caso;

®

estabelecidas no presente
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Parágrafo Quarto - Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto deste CONTRATO;Data _
Parágrafo Quinto - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no CONTRATO.
Parágrafo Sexto - Acompanhar a entrega dos serviços, de acordo com o Termo Contratual, podendo recusar
qualquer parcela de má qualidade do sinal ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no CONTRATO,salvo se ensejada por motivo de força
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garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as seguintes

a) multa de 0,5%(cinco décimos por cento) ao dia, do valor do CONTRATO, limitada a 30% (trinta por cento) pelo

pago'peTcÕN™fANTEf

importância ser deduzida do valor a ser

b)P^ Inexecução total ou pyclal do CONTRATO, a CONTRATADA,além da perda das cauções e demais garantias
prestadas, estará sujeita a multa compensatória de 10%(dez por cento) do valor global do CONTRATO.

c) advertência;

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

AS alterações no valor deste CONTRATO obriga a CONTRATADA a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas
condições, os acréscimos ou supressões decorrentes de modificação de quantitativos, que no decorrer dos
serviços se tornem necessários, ate o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global avençado
com pronunciamento expresso do (a) Titular do (a) EMATER-RO, devidamente formalizado. As alterações ení
preços serão analisadas pela Assessoría Jurídica -EMATER/RO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente que

o s e o cumprimento pela CONTRATADA dos prazos e demais obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a
mesma isenta das muitas e penaildades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
«ra 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades
° complementem,
as seguintes multas,sem prejuízo das sanções legais, Art.
ob
civil e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ilcitado, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadlmplida, até o limite de 9,9%(nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato
exceto prazo de entrega.

Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral da CONTRATANTE;

f)

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; /
CLÁUSÜU DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA El, ,GMATKS.RO'^
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDOr^»^'

EMATER-Rd^

^Data OJ/Tu(}^__ J
com base no Código Civil Brasileiro e na Constituição Federal, bem como na Lei Federal ns 8.666/93.
Havendo casos omissos neste CONTRATO, a CONTRATANTE decidirá com base no ordenamento

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto^o,^Càpital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e
quaisquer questões oriundas do presente contra/o, Aom VenWia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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Parágrafo Único - E, por estarem justos e contratad is, assinam c presente termo em 04(quatro) vias de Igual teor

e forma na presença das testemunhas abaixo nomin adas. 1
Porto Velho/RO,03 de novembro de 2015.
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1ERCI0 E SERVIÇOS LTDA

ntada por^SENILTON LOPES DE ARRUDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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FiávioTjcspYr 0b C. Jimloi
Assessor Jurídleo-Chefe
EMATER-RO
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