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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 

 
Contrante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
 
Contratada: ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 
 
Objeto: É objeto deste contrato , Prestação de Serviço de Acesso á Internet, com suporte técnico de um link de 
20 mb de velocidade de internet para o escritório de Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Guaçuí, com a-
cesso a internet ,velocidade de Upload (envio) e Downloads (recebimento) iguais á velocidade contratada, isto 
é, sincronismo de banda, garantia que a banda mínima disponibilizada não será menor do que a velocidade 
contratada, reparo de circuito deverá ser de no mínimo 24 hrs, comodato dos equipamentos necessários, suíte 
com capacidade para 04 computadores, durante o exercício financeiro de 2017. 
 
Preço: O valor global deste contrato é R$ 596,50 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) cujo 
pagamento a CONTRATADA, será efetuado em seis parcelas sendo a primeira parcela  no valor de R$ 
97,00(noventa e sete reais ) e as demais o valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) O pa-
gamento mensal deste contrato será realizado todo dia 30 do mês.  
 
Vigência: O presente contrato terá vigência na data da assinatura deste instrumento e encerramento em 
31/12/2017. 
 
Reajustamento: Os preços poderão ser alterados, nos termos da legislação vigente, respeitando, sempre o prin-
cípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. Caberá a Contratada solicitar as 
alterações devidas, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem variação significativa dos preços. 
Caso o contrato seja aditado o reajuste do valor do contrato será realizado anualmente em conformidade com 
o índice acumulado nos últimos 12 meses do INPC. 
  
Dotação Orçamentária:  As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de dotação orçamentária 
própria da autarquia para o exercício de 2017, conforme a seguir:  
 

Órgão Ficha Nº Dotação Orçamentária 
SAAE 014 1501.17.512.0004.20130. 3.3.9.0.39.00 

 
 
Guaçuí-ES, 17 de julho de 2017. 


