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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDo MUNTcTPAL oe s.qúoe

CoNTRATO No 10l 2020

coNn?Ato DE PRES-.AÇAO DF S.RV|ÇOS QLlt lNn?L Si
{tE1i:8t1.At.1, Dt: UM I.ADO, t ) l i,tNDO t4ltNI(:lPAl I)l SAIlt)l ,
E, OUfl?O, A EMPI{LSÁ ttL)lltlERtO tt lillt IltA l)l ASSI!
LIMA, FUNDAMENI-ADO NA t'tlA Dl ítl t;lsrilo l)Í t)l?l ÇOt;
No 22/2019, DECORREN'I L DO Pltt:í]AO PES|NCIAI. t'|o

19/2019 sRP

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no ílNP] sob o no

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centru. doravartte denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE SAMPAIO,
t-'jr.ririli ' .1., ir(l n. ?.839.856 SSP/PE e do CPF no 222.517.313-34; e a empr()sa HUMBERTO
I:ÉRREIRA t)Ê ASsIS LIMA, irrscrita no CNPI sob o Ír" 02.263.0i191,)001-04, cstabelecida na
lira J.rckscn Cc l-igueiredô, no 685, Sala, Centro, ltabalana, Sf doravarrto denorninada
CONTRATADA, noste ato representada pela Sr.a MARIA BETANIA DE IESUS, portadora do i{G
1.516.869 SSP/SE e do CPF 009.983.605-03, celebram o presente contrato de prestação rjc
serviços, decorrente da Ata de Registro de Preços n" 22/2Of9, que será rcgi(lo Í)eiir lci n"
8.666/93 c suas alterações, Lei Federal n" 10.192/01 e as Cláusttlas e c".^dições ,r i'r]c.ld.r:i:

CLAUSI.'LA P IIIMEIRA - DO OBJETO (a rt.55. inciso I. da Lei no 8.66 6/931
1.1. O irr05ílrr:c trrstrUmento toÍTr por objeto a locação tle equipamer::,:, ostr(rlrlr.i:i l: tnão cle

c.itra p,lra eveí)Los Íesttvos, compreendendo montagem/desÍnontag en-r, :rlstala',.1riíltsii'.talaÇào,
(ir.treq?1, transDortc e mobilizar,âo, em atendimento às necessadadt:'. .lo Itri rir.: iiurrrr;rral ilr:
Saúde, conforrne o quanto disposto na planilha abaixo.
parágrafo único - Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato,
devendo ser observados integralmente a Ata de Registro de Preços no 22/2OL9, P seus.lncxos e

a proposta elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, '1T da 1..,r n' u.666/93,
passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrunrenLo part todos os íins de
d ireito
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necessárias.
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frcnte x 05 metros de profundidadc, com 02 metros altura
cm scus pés de sustentação, cobertura do tipo pirámide,
com iona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso
do púirlrco em geral. Incluída mobilização e desmobilização
neccssárias,
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do públi(:o em 9eral. Incluíd.r mobilizaÇão e desmobilização
necessárias.
Toldo aberto, nas dimensões mínimas de 10 metros de
frente x 10 metros de profundidade, com 02 metros altura
em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirámidc,
com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso
do públi(:o em geral. Incluida n.robilização e desrnobilização

Dlana '].475,OO38

r!)

I'oldo abcrto, nãs climensões mínimas de
írcnte x .12 rnetros de profundidade, com 02

12 rnetros dc
metros altura

69 5,00

99 9,00em soui; pes de sustentâção, cobcrtura do tipo pirâmide,
com loii,r brar.rca, estrutura em trlbo galvanizado, para uso

D ta Tta 5.994,00

do públrco em geral. Incluida mobilização e desmobilizaç
Í!qqçssárias.

ao

CLAUSULA SE UNDA DO REGIME OE EXECI.-I CAO í art. 55. inciso II da Lei no
8.666/ 93 )
2.1. O Serviço, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Enrpreitada
por Preço U nitá rio;

Ír^ttctlt^1'EÍ, PRE o nraÃcc Í\E E 
^r:^MEN'r^ 

í:-l III
da Lei no 8.666/93)
3.1. O valor global desta contratação será de R$ 51.519,00 (cinquenta e um nrrl, quinireírtos e

dezenove reais); sendo faturado mediante a execução de cada ordem ú,: serviçc:i conccdida, etn
estrita observância ao consumo de horas trabalhadas por máquina utrlizada na prestação dos
so rv iço s.
3.2. Para fazerjus aos pagamentos, a contratada apresentará a documentação a segttir- (lisposta:
I - Nota fiscal (devidamente atestada pelo fiscal do contrato);
II - Comprovação de Regularirlade para com as Fazendas Federal. Estôdrral c t'4uricipal, illern das
C,)rlidõcs (l.r [lo!rrlaridade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas.
â 1o - ,',,: í. 'r, .,., ,;i::ãc aprcscnt.l,-r.,ls com indicações das quantidades e preços unitário:; ('!-n Rúâis

. l.;, , ,' ' ,r .j|,iervância às Ordens dc Serviços concoalidas;
§20 - As í.ri rras Serão encaminnaijas à íiscalização do rvlunicipio, par; .rralls(t j,tprov(r!(rc, cnr
seguida:;erào repassadas ao setor financeiro, que disporá de até 30 (trirlta) dias Llara eÍetivação
do paga Ín(j n Lo;

§3o - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município para o:, rerviçoi i.liur,t!,'.rj, suí j
de imediato comunicado à contratada para retiFicação e apresentação c., nova f;,-ir,-a, r",,.;!rta,ja
das causas de seu indeferimento;
§5o - O não pagamento da fatura no prazo estipulado no §'20 acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento cto cada
parcela ató a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser Íixaiio pelo Governc
Federal, na [r'rma do art. 40, X]V, "c" da Lei no 8.666/93;
§60 - os paq.rmentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:
I - O llào cumprimento das obrigações da Contratada para com torceiro qLte possaÍtl, de
qualquer fornra, prejudicar o Município;
II - Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município poi conta do Contral.o;
III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Municipio e disPostas no teTmo
de reíe rê ncia j

fV - Errcs otr vícros nas faturas.

a:AU§li: . UARTA - DA VIGENCIA (ATt. 55, i ô IV. dã Lei no. ti.666/93)
',i i. ,', ., ia do Contrato sera de 12 (doze) rnt:se s, contados a partir Ca data de sua
assinaiurô, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos perío,1D';, até o linlite de 60
(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.o ?..^66/93, .om alterações
posteriores.
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4.2. Ém havendo pretensão de prorrogar o prazo contratual, deverão s. i atendi.ios os requisil.os
abaixo enumcrados de forma simultânea, e autorizado íormalrnente pel.r eutoridade compeLcnte:

Quando os serviços forem prestados regularmente;
A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços
O valor do Contrato permaneça economicamente vantaloso para r.ornlnisLração;
O contratado concorde expressamente com a prorrogação;

4.2.5, A prorroqação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a

v,tÍrtajosrdâdc para a Administração, das condições e dos preços contratados.

CLAUSULA OUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA íart, 55, inciso v, da Lei r1

8.666/93 )
5.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes Ceste Contrato correrão
or conta da Dota ão Or a mentária abaixo es eciíicada:

CLASSIF^ICAçAO
ECONO MICA

FoNTF, óE RFcúRSO I

l
SC

3 390390 0 rt/1214/1530
5.2, O contrato será empenhado mediante a concessão de das Ordens de Serviço. observando-
estritamente os quantitativos nelas dispostos.

llÁÚsuLa sexiA - DÔ orRrtto e nrspoHsagrtloaor oas Panres (art. ss, inciso vrr
e XIIL da Lei no 8.666/93)
6.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a.
. l.4anter, durante toda a execuÇão do contrato, as exigências de I .rbililac;c ou ccrtdtçõcs
dcterminadas no procedimento licitatório, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades
ora previstas, executando os serviços de forma direta e só podendo realizar subcontratação noI,riri, r,, '. ,, t{luarcnLa Por cento) do objeto ccntratual e mediante l'\ra'1r.r c 1-lxprcss<-)

iiutor,..1(-i:, j : aOntratarlle;
.Alocar .,,i,1.. os Tecursos necessários para se obter unla perfeita exccução, i]c íorrna plena r:

satisÍatóra, si:m ônus adicionais de qualquer natureza o lvlunicípio;
.Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos der.,rentr:s rlr exer:irçilo clo

Contrato, .inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quandc ,clicltl.ii, 'oÍrlÍ'cer .ro

contratante comprovante de quitação com os órgãos comPetqntes;
. Responsa billzar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Munlcípio ou a terceiro:r .lecoíientcs dc
sua culpa orr dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzinoL 3ssa rcsponsabilidade a

fiscalizaÇir r)., o ôcompônhamento pela Contratante;
.llo:;f),i)ri:;.rlrliL7ar-se pcla obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros l-ermos dc
Autorização que se íaçam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total itu parcLai, bem conlo il
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.
6.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. i.fcr.uar o oag:rrnento nas condições e preço pactuados;
. Proporci,.--i :- à CONTRATADA tcdas as condições rrccessárias i.:t, .irrto r .rrlpr ifii.-irto d,rs
. r)rioi- orrerltes do presei,t.c: (lorrtrato, consoantc estabelecc a Lci :'1o 8.6ô6,/93;
. .ií,::ri :, I ; í{.í)iCaie|llititle pilia aCompanhar e Iiscalizar a execução .'ô presenle Contíai.o, alL]e

dcverá anotar oír rcgistro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Cómunicar à CONTRATADA toda e qualqúer ocorrência relacionad;i com ., cxccLtqão do:;
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preüentivas e.oTTc[rv.,s.

72
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'r
.L tú^ ÕÂs M t,LTAS Art.55 inciso VII, da Lei n"SE

8.666/93)
7.1. Ao alraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,57o
(,neio l)or .e r(o) tlo valor do coÍrlrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias
. ii.r,ir ',,,-r:,.irril considêrado como inexecuÇão total do contrato.
§io - A l|]uli.l previSta nO item ;lnterior será de.luzida doS PagaÍr(ri, i,5 a sci(lril cferrlarltls à

Contratada, sondo restituída na hipótese de ocorrera recuperação dos atrasos veÍiíicados.

§20 - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintcs câsos:
I - Execução dos serviÇos em desacordo com as diretrizes do termo de r,'íerêncil;
II - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
ItI - A Contratada fica sujeita a multa de lOo/o (dez por cento) do valor !leste I círrlo se transforir
o objeto contratado a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Contratante.

§3o - Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na

execução dos servaços contratados decorrer de:
I - Período excepcional de chuva;
II - Orclcm escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interessc da

Cont, .rL.l r l(.
s4o - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades oli ôcoTTer inadimplemeÍlto
ãontratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de irrexecuçzio, total
ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à ContratadJ as segtlintes sanções,
p."uittur no art. 87 da Lei n" 8.666/93, garantida a prévia defesa:
I - Ad ve rli r ci r;
Il - Llu1L.t .1,:r i,59i, (meio por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cerrLi)) 'rotrr{r i) valor
.la CorrlíÀ1., ,rn decorrência de arirasl: injtrstificado na ollraj
III -,.r , 10o/o (dez por cer)Lo) scbre o valor toral dcste Contrato, Í]O Carso de inexecLr!ã1,

to[ai o,r ;-r.'r. ,i lio mtlsttro;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e contratar com a /\Liminist;ação, pelo pr.tzo

de ate 05 (cinco) anos, Sem prejuízo da apliCação das denrais li)ininaÇ.,.,r iil'-1,1i: itr.iLl

proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, rnquanto perdutarertl os

hotivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

àutoridade que aplicou a penalidade.
§5o - Nas mesmas penalidades incorrerá o contratado que não retira. a nota .lc iltrlpctrho rlo

p!-azo estabcl..cido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n" 8-666/93. O valor da multa, neste
(.,iso ,,,, .', :t,, l0olo (dez por cento) do valor adjudicado.
§6c .- ., r..... r i.r.;:3 l()t.rt ou parcial dos serviços objeto desta Licitação i:nsejará sLla Iesci\.ro, Iros

termos dos artigos 78 a 80 da Lei n' 8.666/93,

CLÁUS U ÔITAVA - DA RESC ISÁO íart.55, I nctso vrrr. da Lei no â.666 / 93\
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula
ànterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos

enumerados tlos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/9: ra fott' ,r rlo art 79 da

rnêsmâ I {,1.

FaráqraÍ6 tinico - Quandc a r..scisào ocorrer, com base nos incisos Xii a XVll Co art. 78 da Lei

: rDTact.:titir, :,r.iiri rlua LoÍrlla havido CUlpa da Cor.ltrata.la, será esta ;t:jsarcid: Cos prejuízoS,

rtlgularmeltc Coniprovados, que houver Sofrido, conforme prcccitua o | 2o do lri ;/9 do rTlcsmo

diploma legal.

LA SU LA D REITOS TANTE N E RESCISA A 55
inciso Ix, da Le i no 8.666/93)
9.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contiato, a ':í)ntrata.l:l reconhêce, dc
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previst;rs r)o artigo B0 da
l.i r)' !l ')iJfi /r.3.

CLAUSULA E PENALIDÂDES
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CI"AUSUtÂ D CCÍMA . DA LEGISLACAO APLICAVEL DO COit TRATO E OS

çASoS Ott]S§OS (art. 55, inc;s o xÍt, íla Lei n o a.666 / 93 )
10.1. O irri:,;i:rrte Contrato fundanlenta-se:
I - Nos tcrrnos da Ata de Registro de Preços n" 22/2Ot9 que, simultanearnente:
. Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
Il - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Suptetivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposiçõcs do Direito
Privado.
Pará9raÍo t'n ico - êr.t l

Termo
Os casos omissos e quaisquer ajustes que se I lerem nL'cessáTros,

decorrêr:ciir (icste Contrato, serão acordados entre as partes/ lavranio-se, na ocasião,
A(iitivo.

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACôES { Art.65. Lei n'9.666 / e3).
11,1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer t:ltos estrpulados no artigo
65 da Lei n" 8.666/93, desde que devidamente comprovados. :

§14 - A Contratada íica obrigada a aceitar, nas mesmas cond ições, contratua is, os a.rêscrmos e

supressõc: qle se fizerem necessários, até o limite legal previstÔ n^ art 65, §lo.J;r Lei no

8.666/93 '':' ruladc sobre o valor inlcial atualizado do contrato.
§2. l': ri :t acréscimo ou sit;rr-cssão poderá cxceder o limite est:lirclecidc ncsLa côrldição,
sirlvu,.i.,';irí,;.j!õc:; i-cs1-rlLantes de acordo celebrados entrc as partcs ..l'' acôrdô (.oÍn o arL' 6-'',

§20, II da Lei n' 8.666/93.

C LAU SU LA DÉCIMA SEGUNDA DO RECEBIMENTO DoS SERVICOS íAÍt. 73. Lei no

8.666/93)
13.1. O objeto do presente termo será recebido de acordo com o disposto art.'73. I, ,; c b da Lei

no 8.666/93.

cLÁUsULA D ÉCIMA TERCEIRA. DAS DIS POSICÕES GERAIS E FINÀIS
I l.l. ;r,,i.r .r i.^(],-iií.ilo íleste Contrato, o 14unicípio poderá designar, por ,rio da Diretoria a que se

vrncula este (-oui:rato, um Técnico como seu representante, com a LÇrltpetênci.l de G(lstor de

Contrato do Município, que, dentre outras atribuições, anotará em rcaistro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços objeto deste Contrêto, determinando o que

for necessário à regularização das laltas ou deFeitos observados'
14.2. euando as decisões e as providências ultrapassarem a competência f rc'vista no ato de

designação deverá o Gestor de Contrato do Município solicitâr aos suu ttporio':i r,rt'í'irotlico5,

em tempr) h.ii)il, a adoção das Íredidas convenientes.
I i.--r. lt!Iirütr a execução deste Contrato, o t\4unicípio poderá exigir oa Contratada soguro para
.J.rrantiar de f,,-issoit! e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento.l r', tratlalhôs coDtratadoa.
coçfoTrne o qrru rie criticidade oa etapa de execução dos serviços, ob]Cr-r) i-ieste r.r) rlr;lLt'

U DEC TA DO REAJ USTE E DO REE OUILÍBRIO ECO NOMICO-
FINAN EIRO
15.1. Os preços fixados não: poderão receber reajustes em'pêriodicidade infer,or .: 12 (doze)
meses;
15.2. Decorriclos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será aplicado com base no
ín.lice lllciofr.tl de Preços ao ConsumiCor (INPC), acumulado dos últimcs 12 meses, divulgado
irclo In:itrtrrto llra:rileiro de Geograíia e Estatística (IBGE);
ilj.3. Caso a iegislação altere o prazo de reajuste ou o índice deíinirlo no itr:llt anLerior, scrá
ê(lô[ado o quc íor definido pelo Governo Federal;

W
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15.4. O vdlor ajustado somente será recomposto para resta belecimentu (lo eqtrllibrio econtjfirico-

financeiro se ocorrer, no período aumento geral dos insurnos, decort.r Les d'. ',:rso r(ji Itrilo oLi

força-maior, previstos no art. 65, I, "d", da Lei Federal 8.666/93, ou ain':i.i;
15.5. Aiustamento do preço em decorrência de reajustes de combustível, submetendo para todos

. os efeiíos a política aáotáda ou que venha a ser adotada para o setor, pelo Goverrro Federal e

pela Agencia Nacional de Petróleo, sendo que o percentual de aumento será o ccl,ttvaietrtc a 50(xr

icinquõnta por cento) do percentual de reajuste do combustível utilizadÇ Írelo vciculo dc licitante,

irercentrr,tr trr,,será também adotado na hipótese de redução de preços do combustível utilizado

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DO FORO
161 Ar pa,-ç.. .ontratantes áegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Estado de Sergipc, como

único competente para dirimir ãs questões que porventura surgirem "il execrrcão do presontc

Contrato, com rcnúncia exprêssa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

E, por esterern assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrtlmenr ir Íirrr (.1(.- que

p'oduzo *.,.:' ,,Ícitos lega is

Arera Branca/SE, 21 dc laneiro de 2

FUN DO MUNICIPA DE S DE
Contrat e

SAMPAIFRANCISCO JO
Gestor d FMS

A

MARÍA BETANIA DE JESUS
Representante legal

H
Contratad a


