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LEI Nº 1.396, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar 
Termo de Autorização de Uso de Bem Patrimonial 
com a Empresa Sulcom Informática Ltda. 

 
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada autorizado a celebrar Termo de 
Autorização Uso de Bem Patrimonial à Empresa Sulcom Informática Ltda, CNPJ Nº 03.037.778/0001-
63, sendo 01 (uma) torre de 36 metros de altura, triangular, estaiada TEE500, 50cm de lado, construída 
em aço SAE1020 galvanizado a fogo, armada com solda mig em módulos de 6 metros, Registro 
Patrimonial Nº 148. 

Art. 2º A Empresa autorizada a fazer o uso do Bem Patrimonial, após a celebração do termo, 
passa a ter as seguintes responsabilidades: 

I – Ampliar os serviços de Internet no Município visando a inclusão digital aos munícipes; 
II – Fazer qualquer tipo de reparos e/ou ressarcimento de danos que vierem a ocorrer ao 

patrimônio público por ocasião da instalação e manutenção dos equipamentos de transmissão; 
III – Manter regularidade junto a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL em nome 

da Empresa, não sendo aceito documentação diante de participação em Cooperativa, Associação ou 
terceirização; 

IV – Responder por ações judiciais e extrajudiciais decorrentes de quaisquer obrigações 
decorrente da autorização. 

Art. 3º A Empresa em contrapartida a autorização de uso, deverá oferecer ao Município um 
acesso de internet com velocidade de no mínimo 01 Megabits, sem custo de instalação nem de 
mensalidade pela prestação dos serviços, no mesmo período desta autorização. 

Art. 4º O prazo da autorização será de até 120 (cento e vinte) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período em acordo entre as partes, ou cancelado a qualquer tempo, mediante comunicado prévio de 
60 (sessenta) dias da parte interessada no cancelamento. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 07 de Dezembro de 2016. 
 

 
Nelson Dallabrida 

Prefeito Municipal em Exercício 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 


