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ESTADO DE SERGIPE
MultrcÍpro DE ARErA BRANcA

FUNDo MUNrcrpAL ot lssrsrÊncrA socrAL

coNTRATO No 08/ 2020

coNTRATo Dt PtlEsrAÇÀo DL st-ttvl!;os QUL tNlttÉ sl
CELEBRAM, DE UI'I LAD:). O FUI,II)O I'IIINICIPAI I)L
esstsrÊucttt socIAL, E, r)o ouÍt?o. 

^ 
r14PRt:s^ sDsÍ:ltv

PRI:SI-ADOI?A DE SERVIÇ()'' I,IRTI !, I UNDAML I\IIADO NA

ATA DE RLG$\RO DE Ptil OS Na )) .)0!i, I)t t t'\l?Rfllrt
Do pREGÃo PESENCIAL N' 1)/20tt):,tt!i

o FUNDO MUNICIPAL Oe lSSrsrÊnclA socIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ

sob o no 74.787 .720/OOO1-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, Centro, doravante

denominadoCoNTRATANTE,nesteatorepresentôdoporsuaGestora,-"ST.aIRANIBATISTA
ãÃxiós, portadora do RG no 609.699 ssP/sE e do cPF no 405.i76 505-63; e a cÍnpresa

sDsERv PRESTADoRA DE sERvIços EIRELI, inscrita no CNPJ sob a no 26,415.966/0001-83,

€,.,t.jDelociLla rr.i Rua Prôletada n, no 39, Loteamento santa celina, (-cntro, sirrlãa_?fjl lE:
(l(lravartte <j0nor inacla CONTRATADA, neste ato represenlada pelo tir' LUAN FABRIcIO DE

^NDRADE 
sÂNTOS, portuJol. do R ê. no 3.300'453-6 SSP/SE e 'i<: CPF t)4)374'145'50'

(.]iebÍam o |]i ]:iente contrato de prestaÇão de serViçoS, decorrente da Ata de Registro de PreÇoS

n.,22/2OtE, rlue será regido pela r"i nJa.666/g3 e suas alterações, Lei Federal no 10.192101 e

as Clárrsr:las e condições elencadas:

B] ETO ( ãrt.55, inciso L da Lei n o u.666 / 93)

1.1. o prescnte instrumento
CLA USULA IT TTIMEI DOO

tem por objeto a Iocação de equipamentos,

nr ontagem/desmontag em, entreqa, transporte e mobilização, em aterl
compreendendo
às r<:ct'ssid atles

r::i;,:txo.
r(]sente Corl Irat3,
, e seus anexos e
Lei no 8.666/93,
a todos os fins de

iimento
i]lanilhclc Fundo Municipal de Assistência Social, conforme o quanto disposto n.'

ParágraÍo único Os serviços se rão executados em estrita obediôt'' :..] ao ,-i

dcvendo ser crbseTvados integralme nte a Ata de Registro de Preços no 22/2019

osta elaborada Pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI daa prop
passa n
direito.

do tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento par

TI: N1

r0

Detector de metal portátil, com chave

DESCRIÇÃO

liga/desliga, coÍn
luindo alimentação
s climáticas entre -
(sgq col d_e19-qç{q)

rlát0s, em perfeito estado de
rl rot) llização e desmobilização

UN ID. Ql ir

Diária I

úlrvrr T v.Tôinu-
__(R$)-_ ] (R.$) _

carregador rle baterias, inc
9v, que opere nas condiçõe
rle 20()'o à 90'%, de úmidade

e bateria de
10 à + 55oc e

820.lilt)
l?.i d iô. (:omunrcadores po

:)ri r(: r)Lo. lncluida
ii i<lS.

i 1 ,00 0

EG NDA DOR EGIME DE EXEC U CAO (art. 5 5, i,rciso tl Lei no

a.666 / 93 )
2.1.oSerViço,objetodesteContrato,teráSuaExecuçãolndireta,sob.:,RegirnCdt]EÍnprcitada
por Preço U nitá rio;

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PRECO. pAS CONDICÓES DE PAGAMENTO (art. 55 i n ç]js.qIIIa

s rea is ), sendo
observância ao

eguir disposta:

ipal, alóm das

dr-tslflB.666/93)
allõ rr"l", qlrb-l d"sta contratação será de R$ 1'600,00 (um mil ( ciscent'l

iutrruan r..,,:,ante a execução de cacla ordem de serviços concedida, em estrita

,onaru,u .rc lroras trabalhadas por rnáquina utilizada na prestação dos serviços

3.2. Pata tazor.lus aos pagameitos, a contratada apresentará a documci''tilção a s

I - Nota fiscal (àevidamente atestada pelo fiscal do contrato);
it - co.prouução de Regularidade para com as Fazendas Federal' Esta{liial c Mtlrl

ãurtiãá". a" Rógularidadã de quitaÇão junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas'

w

-l-
1

I
i r9,oo: 780,00
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610 - As fatLtras serão apresentadas com indicações das quantidades c .,ieços trnrrários em Reais

itr$), u* o.t, ,ia observância às ordens de Serviços concedidas;

;2;'-1. r,rLi.,as serão on.uÀinhudu. à fiscalizáção do lvlunicipio, para análise c aprovação' crn

soguid.r 5cr.io r-epassadas ao setor financeiro, quà disporá de ate 3O (tÍrÍrla) dias para cfetivaÇão

do pagamento;
§30 - ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município para o ' -erviÇÚ' [aturados' sorá

de imediato comunicado a.ànirutáOu para retificação e apresentação de rtova íatura, escoimada

das causas de seu indeferimento;
§5o - o não pagamento al 

-ãturu 
no prazo estipulado no § 20 acarretará IndcnilaÇão por

inadimplêrrcia pela variação io-ir.lpt, áni.e a data _final c1o períotlo , ndiÍll)l{'r'ror)t.r (lc cada

parcela .rr Cata do efetivo p,,q,tt'i"nLo, ou outro 
-ín-dice 

que venlla ir ser fix'l(ic pelÔ Goverrro

i ,,-1,,,., rlra do ert 40, X1\I, 'r " d'l Lei n' ÍJ 666/93'

5à. - ilo pag.rrnerltos Poderão scr sustados pelo Munit;í1lio' nos scgulnli: r'n^so:'

I - O Não cumprimento Ju,- oOr.iquçO"s da Contratada para com i 'íceirÜ " 
ri' llos5tlni' (lc

qualquer forma, prejudicar o Município;

II - Inadimplência de obrigaçôes ai'Cóntrataaa-para com o Mún-icípio por conta.do Contrato;

iif - 1ãl .,l.piir"nto oo iüpo.Ünat tnttrrçõ"s fornecidas pélolMunicípio e dispostas no tcrírro

de referência;
iv - rrros ou vícios nas faturas.

ÇtÂ-u.§!Ia.QuiRra-:
.1.1. A vi(lirrliiã ,lir C

VIGÊ NCIA (A rt. 5 5, inciso IV, da Le i no ,n.çs6/931
ontrato serai de 12 (doze) Ín eses, contados .r Partir

e sucessivos Periooos, ate
57, da Lei n'o E ó66/9:],

ía da Lar ce sua
o limlle de 60
com a lteraçõesIr,,de ndo ser proÍrogacio, por iguais

meses, conforme o disPosto no art

!lil"J,itf;l"",..oo pretensão de prorrogar o prazo conrraruar, deverão ser atendi(ros cs r.quisiros

abaixo enumerados de forma.-si,I rlia nÉu, e autorizado formalmente pela autoridarlu conlpetcÍrte:

a.Z.f . ql',on,ln os scrviços forenl prcstados regularmente;

a.ã.i. n- ir.rn,,,,istração ainda tenha interesse na realização dos serviços;

4.2.3. í) viio; dc Contrato p"i*untçu economicamente vanl-ajoso parà ^drninistr"rÇã";

atssirtaLura,
(scssenta )

4 .2.4
4.2.5

O contrataCo col
A prorrogaçào

osidade para a A

)corde expr
dependerii

eljsamente com a Pro r!-oq ação;
(l.r rcalização de Pesqu isa

v.l rltal d ministração, das condi ções e dos Preços contrôt'i

U IN

UNIDADE
ORCAM ENTÁR,IA

o M A

AÇAO

33903900
de das ordens d

ência deste Contrato, compromete-se a:

tn -V, da Lei no.

8.666 / 93 )
finaàceiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correTao

-1. Os recu rsos
or conta da t)ota ãoO amentária abaixo es ecificada:

5
n FONTE DE RECURSO

l- ju;
5. Z. O contrat 'l qerai empenhado medianle a concessao

100 t
e Serviço, obse r

.---..1
vando-se

estritarnente os cluantitaLivos tlelas dispostos

CLÁ EXTA - Do DrRErro E REsPoNsABTLTDÀD!-p^s--PÀíi Írg llu:t' 55. !r c-Ls--o \tr-I
USULA S

. f4anter, durante toda a execução do contrato, as cxlge

dctermin adas rro procedimento licitató rio, sob pena de sua resctsao e'

forma direta e só podendo ' "'riilar

6.1. A CorrtraLada, durante a vi9

or..l p
lrn.r ite

ncias de 'rbilil'açi r 'rrr
.: i)iicaÇa !

riti o
,dad

via e ex Prcs

.:;

!.rrevistas. executando os serviços de

de 40 o/a (quarenta Por cento)
autorazação dir contrata nte;

do objeto contratual e mediante

@

CLASSIF]CAÇAO
ECONÔMICA
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§ Alocar toóo:; os recursos necessários para se obter uma perfeita cxccução, dc Forma plena e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza o Município;
. R"iponau 6itiru r-se por todas as despesas, obrigações ê tributos deLuí,-entes .la execução do

Contiato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa bilizar-se por eveniuais multas, municipais, estaciuais e íedc' ' s, dcc'r: í{'ntec íle l'altas

por ela cor'lrelrCas na execução do Corltrato;
. ?,:s1;or,,,,,1r !,,,ar-Se pctos dãnos causados diretanlen[c ao Mtrnicípio oU r terceiro:i dêcorrent(]S de

!. r.l ci.rri,.t .J-r rjoi! Íta exccrrção do contrato não exclilrtttlo ou reduzini; rssa I"'(il i,lsilblllaiadc a

Íiscalização ott o acompanhamenlo pela Contratante;
. ReSpOnsabilizar-Se pela obtenção de AlvaráS, LiCenças Ou quars.irr.r orrt Js l(]rr:lo! 1l''l

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executár fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
.Não realizar associaçãó com Outrem, cessão Ou tranSferência total ou parcl.rl, b.rrr .oÍno a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do contrii;,nte.
6.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato. compromete-se a:

. i:-fetuar o Da(lamento nas condições e preço pactuados;
5 rrop.rr!rori.rr à cot! ll<AÍADA todas as condições necessárias ao 1)icno .irmpriÍx. Írtc das

.l)rigaçoe9 ilc:orrctrtes.lo presontc Contrato, consoante esrabelecc a t"' iro 8 6í)J"!'-';

. tro-signar ur'I feDresentante pilr.r aCompanhar e fiscalizar a execuçãO .lu prc:ir-'r-llri ConLIato, qtle

deverã anotar cnr registro própric, todas as ocorrências verificadas;
.Comunicar à CONTRATADA toàa e qualquer ocorrência relacionada com â execrlçàJ dos

serviços, diligcrrciando nos casos que exigem providências preventivas c corretiv l

Érrn DAS ULTAS E PENALIDAD ES (Art. 55, inciso vII, da Lci noCLAUSULA S

666 93
7.1. Ao atraso no
(rneio por cettto)
ro;rsecu tivos r;crá

§1o-AmulLapr
Contratada, sendo

do Contrato, cm decorrência
III - l4ulta cje 10o/o (dez Po

curnp!-intento cie qualquer obrigação assrtrnida, scr' -:plicil/-i r ;lrilrlil !!r: 0'5("ô

do '/alor do corltrato, por dia de atraso. O atraso : i 'r'')rior ' 'i' ir ' r":r) (lrós

considcrado cr.riro inexecução total do contrato.
evista no item ant"erior será deduzida dos pagamentos a serern eíctuarlcs à

restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificado"

§2o - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos:

il r*ÀiGà'aos serviços erndesacordo com as diretrizes do termo dc ,,,ierôrtcr.r

rI - DificulLar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
iil - À éã"i.iaaà íià sujeita a muttá de 100/o (dez por cento) do valor'Jeste Terrno se irênsícrir

o objeto contratado a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autori/.'lção (la co.ntrat(rr)Le.

§3o'- Serão considerados casos de força maior, para isenção de mrill':s, qtlarrdo o atraso na

crr:cuç;io dos gerviços contratados decorrer de:
f - Perio(lL.,l. :,'ir\l,or\al rlc Chuva'
Ii - i],(lCir ..:j.fiti) pai-<r paraiisar ou restringir a execução dos trabalhos, (i(' intirrcssil .1.1

Cóntr(lt.lnte.
§40 - No c.t..o de ficar comprovada a existência de i,rregularidadcs c.r ucol'f or 'rradlrllpieíLl(rÍlt!)
átntiatuitl q'o possa ser resp.nsa bilizada a Contratarla, o, ainda, em '.iàSo de itrcxectrí.ãír, iotdl

oU parcial, do Contrato, o Contratante poderá aplicar à Contrata(J ..|s sc,J!lintCS ..ltlr,õC:,

p.urittut no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia dcícsa:

I - Advertêhcia;
II - Multa de 0,5'lo (meio por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por cen"c'; sobre o valor

de atraso injustificado na obra;
r cento) soúre o valor total deste Contrato, no cai'rr :ll I ' r''-rrr;l')

Adrninist
:om lna

, pelo prazir
ega is, tudo

total ou parcial do mesmo;
IV - Suspensiio temporária de participar em licitação e-contratar corn a

àc atc 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais
proporcionaIntente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, LilqUa erduri,rcrn os

@-
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motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a proprra

autoridade que aplicou a penalidade.

ó;; fN"; n.,nr,nur penalidades incorrerá o contrataclo quo não retir;1r .l not,r .1. cíllÍ)orrho rrt)

iiazo estabct.,cido, conforme estabelece o art 64 da Lei n" 8'666/93 
") 

val{rí 'l'l rnLllta' noste

caso, si:r;i dc 1004 (de;z por cenLo) do valor adiudicado

§6() - A inex(:cuçào total ou parcial dos seÍvjços objeto clesta licitacão i-,rseiará ;trn ras(ris;io/ nos

it,rmos dos artigos 78 a 80 da t ci rr' 8.666/93'

8.1. A inexecução, total ou Pa iãÉt, ao contrato, além das

anterior, ensejará a sua resc isão por ato unilateral e

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Loi n

penalidades constantes da r:lá u su lil
escrito da Contralaílte, nos casos

" 8.666/93, tla forrna do art, 79 da

s incisos Xll I XVII do art .'ii 
'la 

Lei

será esta i-ilssarcidil dos prcjuízos,
receitua o ( 20 do rrl.79 oo Ínesmo

rnesma Lei.
Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com.base no

t,iprui'tuou, ,o. qrê tenha havido culpa da Contratada'

i",3',la.menie comprovados, quc houver sofrido, conforme p

(lrplon)a le!la i.

inciso IX. da Lei no 8'666/93)
ffiministratiVadopresenteContratO,a.oI)trat.t{].'I0Col-.]llCC(],de
logo, o drreito da Contratantá àà aOota', no que couberem' as medidas iJrevisLas Íro 'lrtiqo 30 

'la
Lei n" 8.666/93.

CLA USULÂ N ONA - DOS DIRÉITO sDo coN TRATA NTEN o cAs DE R ESC IsÃo (Ar!15

CLAUSULA DEC IMA DA LEG{SLA CAO A LICAV EL A EXE CU CAC; i)

cAs OS OM ssos ( art. 55 I nc;so XII. da Lei n o a.666 / 3).

Privadc.
Pará9rafo
al r.CtlL'illl .r

i!"

620, It da r i,i no 8.666/93

c USU D ECIMAS GU NDA DO REC EBIME NTO Dos SER\-'T os Lei no_

cLÁusuLA pÉCIMA PRIMEIRA - pAs ALTERACÕÉS (Art. 65' Lei n' E.666i 93)'

11.1. Lsto rrl:.trUmCnto podeãSer alteradO na ocorrênCia dc qLlaiSqUer Í?1Ôs estirril'-'ld(':: r:(r t!ÍLl'i:l

65 da Lei n" 8.666/93, desde que dcvidamente comprovados'

iiJ-- n contrutada tica obrisada a aceitar,.nut'::'?:-:?T]:::r:^'"] lfl". '.," . ,,:''
ãupressõesqucseÍizeremnecessários,atéolimitelegalprevlstol,lÍl'::
a.áootsl, caiculado sobre o valor inicial atualizado do contrato'
620 _ NenhuÍn acréscimo * ,rJi"rra" poderá exceder o limite estabelecido ncsLa -'trtlrçcio,

;J;"-"r".r';;;;;";;;;;[";f"t ã'u u'orao celebrados entrc as partes 're acôr li t t ' tr " "..'

10.1. O presente Contrato fundamcnta-se:
i I ruos iurn',,o, da Ata de Registro de preços 

^o 
22l2jl9 que, simultaneamente:

. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - Nas denrais determinações da Lei B'666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
rv _.supletivàmente, nos piinJóio, ou Teoria Geral dos contratosj e ,r-1s disp(-.:,rÇõ.rs cl. Direito

o - Os casos orllissos e quaisquer ajustes que se íizerem necess'rrios' em

I conlroto, serjo acordados enLre as partes, lavrando-se' na ocasião' Tcrttlo

Lo_-E-_Q5

, J c /, ila l*ei8.666/93 )
iii]ô o6utu do presente termo scrá recebido de acordo com o dispo: ''.: art

n'8.666/93.

t,{

ít
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i0P.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISP9SICÕE-S GERAIS E FINAI§
1.11Jàr" a .'*a'rçãa fuate Colrtrato, o Município podcrá designar' por :1o di'r i''rulrrtta 'l i'ltr(r !e

vrrcula este Contrato, um Tócrrico colno seu representante, com a r i'nlpetêtliii'l 'l l 
''.'stor 

(li'l

( Jntralo do ilurlicípio, que, dcnt;'c oütras atribuições, anotará ern 1 :gistro irlcDrio tÚcde 'r';
ocorrências retacionadas com a e*ecrção dos serviços objeto deste Contrato, determinando o qLre

ior necessário à regularização das faltas ou defeitos observados'

r+.). ôuanao as ãecisõei e às providências ultrapassarem a com petêncf 
l ^ ?::. 1':tt no ato dc

desionacão dcverá o cestoiaã-cãntrato do Município solicitar aos seLrr superioí'is hicrirr.luicos,

". É-po hábil, a adoção das medidas convenientes'
iq.3-. àr,-u"* á 

"*".rçao 
dãste Contrato, o Município poderá exigir de Contralada scguro para

.arant,a de oe.;Soas " t.,rr,-p-uã rÍn uorn'e perfeito desenvolvimento ,,"- lrab,r,rrc\ cor'rr(tta(ios,

:;;;;;;,,'""" ãà, oã.lit,.ioãdl da etapa de execução dos serviços' objcr lcqt(r c''rr I'rrc

L

I ON rco-

S.-rg ipc, como
o do r rilscnt e

A OUART A-D E

Ilfffi*r,rrs fixados não poderão receber reajustes crn periodiciírrilc iní.r ror .r 12 (.1o2(r)

TrltitÀ".or'oos 12 (doze) meses dc execução conLraturl' u. t"?J1t!1.;,-'-1 o,o]'..,,".'],'. to*' ;r:r\c r)o

indice Nacional de preços ao éànsrmiao|. 1ÍrueC;, acun,uiado dôs últir ros 12 Irrcs(rs, (ir\'LrlcJ'rdo

peto institrto Brasileiro de GeograÍia e Estatística (IBGE);

ii:. crrá a legislação alteie'c prazo de reajuste ou o índice dcfinr,r no ii '1 .rrric r)r i:erir

àaotudo o que for definido pelo Governo Federal; r^ ^^,,iríhrir
15'4.ovalorajustadosomenteserárecompostopararestabelecimentodoequilíbrioeconomiCÔ'
financeiro se ocorrer, no pá|.iúã-u""nto geral dos insumos' decorrentes de ras ' íi lr'rlc '--ti

;;.;;-;ui";, previstos no art. 65, I, "d", da Lei Federal 8'666/93' ou air' r ';

15.5. AjustaÍnento do preço em decorrência de reajustes de combustívci- submctsndo para todo:;

os efeitos a política adotaoa-ou que venha a ser ádotada para o setoÍ' p:l: 
:^"tl:.i^" 

Fs(lcri)l e

pcla Agcncia t\acronat ou poirát"o, sendo que o percentual r1e aumênlo , 'á o cq rrvôlur'r,' -t 'i0"a'

(cinquenta por cento) oo p"r.ãnãui Ju Lli*t"'ao combustível utilizacji pelo veíc.rlo do ircitante,

pcrcentual que será,u-0".-ulâüJo nu r'iôát"t" de redução de preços':Ô coml)'':;[ivcl ulilrzado'

c LAUSULA

cLÁUSULA D

( ontral

Écri,tr ourNra - oo rono
:--;ffi;t"t 

"1"s"- " 
Foró do Distrito rle Areia Branca' Estado íl('-

. ,,ia pnrn dirimir '.l', r;rt',:slões que porve'lltlla sllr!li[er]l ' r!x(\í : 1

l."nunaiu expressa -iü qü.riquer outro, por Ínais privilcgi'r( i': íJ''le sJlti'

E, por estarem assim, iustas e Contratadas' as partes assinam estc i :ruÍrl('r'i " 
a firr 

'l'r 
(iuo

produza seus efeitos legais

^ 
Areia Branca/SE, 21 de janeiro de 2O2O '

'hr rm&^.. *srÊ N crA socl a i

Contrata nte

C* *^*M*ffi*,,
IRANI BATISTA SANTÔS

Gesto ra do FMAS

D
Contratada

LUAN FABRÍCIO DE ANDRAT;E SANTOS
il{li)r'isrlr }tJr)te ieg ir I


