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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CoNTRATO No 12l 20 20

coNft?Alo DE PRt SIAÇAa. DE SLtlVta;OS QU! LNrRI :;l
CELEtsRAM, DE IJM I At.)O, . , LTNDO t\ll/Nl(:lPAl t)!: 9t1LiDE,
E, DO OUTRO, A LMPIIí .'l -sl,).'il I::" /RLS IAt)OllA I)l:
SEI?WÇOS EIRELI, FUNDAi,ir itrÁDO NA ArA DE |ÍGIS It<O
DE PREÇOS No 22/2019i DECOI?RENTt DO PttI:G^O
PESENCIAL NO 19/2019 Si?P

d ir eito

DESCRIÇAO

Detector dc metal portátil, com chave Iiga/desli9a, com
carreqador (ie baterias, incl!rindo alimentação e bateria de

l0 l9v, que opcre nas condições climáticas entre -10 à +5soc e
de 20'1lo à 90o/o de umidade ÍSqm çon.q!!§êçê-9)-. ..-

Rádio.: (:omunicadores portáteis, em perfeito estado de
fLiÍrcroÍrJrnento. Incluída tnobilização e desmobilização

' lil i,'' :,il:l:i.
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Drária

39,0 0

41,00

i' rl ÂL

780 00

82 0,00

rsposta:

31

20

2L)

CLA LA SEGUN A DO REGIME DE E ECUCAO (a 55. inciso - !L--d!-Lei n"
c§6Él-9.3)
ã.f . O Se-içn, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Emprcitada

fiir r Pri-';o i. r, i'rr'í,ô:

E LÂu s tl!i\ : É RCEITIA - DO PliE(.O, DAS CONDICOES DE t,l 
"

-da Lei rt]- 8.666/93)
i'1. O u,]lur rtlobai ctesta contratação será de Rg 1.600,00 (um mil c'ieiscent.s !-eai:r). :;crr(io

Íaturado mediante a execução de cada ordem de SerViÇoS Concedida, ,-Lrr estriiir oir','"'' '1,{ r:r r..)

consumo de horas trabalhadas por rnáquina utilizada na prestação dos :. :"''içc.r:;

3.2. Para fazer jus aos pagamentos, a contratada apresentará a documc;ltírçào a

I - Nota fiscat (devidamente atestada pelo fiscal do contrato);
rI - ComprovaÇão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estaüual e M.i

Ccrtidões .le Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT att'-lizada:;

segurr

Í.ialij.'i 'cnr rras

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iÍISLI iIO NO i]Ni)J 5,)I) o I).)

11.402,091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante dertornittaclo
CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o 5r. FRANCISCO IOSE SAMPAIO,
portador do F.G no 2.889.856 SSP/PE e do CPF nc' ?22 517.313-3' " a irri i'' ("ia -çoSERV
pnesraoona DE SERVIçOS EIRELI, inscrita no cNPl sob o tr' 26.4 i .,.!Í;5,/l)00 i -83,

c,itabclecid.l ria Rua Projetada A, no 39, Loteamento Santa Celina, '-entro, Sirrlão Dias, Si-,

doravante deírorninada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUAN FABRÍCIO DE

ANDRADE SANTOS, portador do R.G. no 3.300.453-6 SSP/SE e do CPF C4?.97.1.445-50,

celebram o presente contrato de prestação de serviços, decorreóte da Ata de Re?istIo dc Prcços

n" Z2/201g, que será regido pela Lei no 8.666/93 e suas alterações, L('. ireder..rl no 10 192/01 e

as Clá irsrrla:; (,condições elencadas:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJEÍO íart. 55. inciso r. da Lei no 8.6§01-9-3 )
i.1. O presente instrumento L(]m por objeto a locação de equip,: i'rnto1., ci)rllpr(rondcndo
rr r.r.tar,.lL:rrr,/(ir,:trnontaqem, er.ttri.t9a, tranSporte e mObilização, em atür'rü;inentC 35 nccessidaUes

il , Flrn(l(' t']: i:iii,r .1i) Sairclt), crrtt[ornte o quanto disposto na planilha abaixo'
t,.rrágral<, r,rrrici: - Os:,crviços scrào executados cm estrita obediôrrcia ao PÍa'lllÍlL:r i.i)filri)lo,
CluVellO(r SlrÍ UUSeTVaC1OS integralmente a Ata de Regislro de PrCÇoS rlo ''/r0l li :' ij(rL!S i)íltlx'): e

a proposlii ,laborada pela CONTRÂ'IADA, de acordo cÔm o art. 55, 'ri Ca -':r no 8'65ú/9 1'

passairdo ti S doCumentos a fAZer parte intcgrante dO prcscnte inStrumCirl,o pal'a lc(ios cs íins rit:

ulâna
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§1o - /\s fatL:r.:rs st:rão apreseíttades com indicações das quantidades e i)roços utlrLários em Reais

(R$), t:rn cstril.r observáncia às or.lens de Serviços concedidas;

iZo - as ÍaLui.as serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise c aprovaç.to, r-'t,".r

ãeguida serào repassadas ao setor financeiro, que disporá de até 30 (l,i:'ta) di.r- para eíetiv;rr;ào

do pagamento;
g3ó --Ocorrendo a não aceitação pelô fiscalização do Município para o:; serviços íattlrados, scra

ãe imediato comunicado à contratada para retificação e apresentação (j,r nova Í,rLLlíir, cs.oirnada

das causas de seu indefcrimento;
§5o - O não pagamento da fatura no prazo estipulado no § 2o a(..ríTetar.i inderltz;rçao por

inadimplência pelã variação do INPC, entre a data final do período cie adimplcmento rle cada

parcela até a áata do efàtivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pclÔ Governo

Federal, na íorma do art,40, XIV, "c"da Lei no 8'666/93;
§60 - Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintr'i casos:

i - O f.lão-.umprimento das obrigações da Contratada para com terceiro qlte possam, de

(lLralqucr fc.rnra, prejudicar o Município;
ir - inaormptôncia de obrigações da Contratada para com o Município por conta do CoÍltrato;

III - Não cUmprjmento do disposto nas Instruções fornecidas pelo MuniLípio e disPostas no ternro

dc referência;
IV - Errôs ou vícios nas faturas,

r-,t_AUSUL^. O TA. CIA in o V, dã LC i no. B .666 /t,
4,1. A viç1êrreia do Contrato ';erá de 12 (doze)
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais
(sessenta) meses, conforme o disposto no art.

meses, contados ,i Par[ir a dala ce sua
o limite de 60
com alt c.rações

E SU CESSIVOS

57, da Lei
períoüos, até
n,o 8.666/93,

poste riores.'4.2, 
Em havendo pretensão de prorrogar o prazo contratual, oevcrão rr': 3Leílrlrr '.r: .r , ,rii!ir5it():;

abaixo enumerados dé forma simultânea, e autorizado formalmente pel., autoridJ'Je competeirtc:

4.2.1. Quando os serviços forem prestados regularmente-;
c.2.2. À ndministração ainda tenha interesse na réalização dos serÚiços;

4.2.3. o valor do Côntrato permaneça economicamente vantajoso para Adminislrirçio'
4 2.4. O co!.t,'ata.io concorde exprossamente com a prorrogaçõo;
4.2,5. ^ r)r,r r'ogação dependcrá da realização de pesquisa de mercado qLle demonstí'' a

vanl.alo:;rCrcl,r para a AcJrninistraçào, das condições e dos preços contratados

C LÁU tI LA OI.JI TÀ D A Dc)TÃCAO r)pcÂME NTÀ RTÂ íãT 5l inciso v. da Lei no.

8.666/93)
5.t. Or r"crrros financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contraro corrcrao

ioO rnen tá ria abaixo es ecificadaôr conta d.r Dota
I-:

UNiDADE
ORCAM, | :TÁRIA

AÇAO FOit:r' )i

t.-.-
33903900 I 121t /1214/ 1-5_30

CLASSIT^I CAÇAO
ECONOt1l(lA

[rôunsô'_l

Serviço, observa rrd o- se
20e? i?c5)

!.2- O contrato será ernpenhado rnediante a concessão de das Ordens í'
estritamenle os quantitativos nelas dispostos'

.r.l'
CLÁUS LA SEXTA - DIREITO E PONSABILID ADE DAS PARI- Es (art.55, tn iso VI I
e XIIL da Lei no 8.666/93)
6.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, comPromete-se a:
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigênciaÍi dc

cetermir j.r:l(r: no procedimento licitatório, sob pena de sua rcscisão c 'l
. .-.r ,. lxe.utar.dô oll sci üiÇos de Íorma dlrcla e só podendo re

irite -r,: iú 'f. .rluirríln[a por ceÍ]io) do objeto (a,ntrillLlal o m('l:

,.r bilitaçã o
plicação da

condi çôes
alidades
tação no
cxpressa

a liza r subc
lnte prev

l

a u to rização da contrata n te;
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total ou parcial do mesmo;
V - Suspens;io tcmporária de participar em licitação e contratar com a Administr

.Alocar to.tos os recursos necessários para se obter uma perfeita exc,^ução, rlL: íorrna plena c
satisfatóía, sem ônus adicionais de qualquer natureza o tulunicípio;
. Responsa bilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos dcr'rrentcs r1a i'xecirt;ãc rlrr

ContratO, inclusiVe aS de natureza trabalhista, devendo, quandc .-olrcit.-r'."), t't)! i r'i L'r (r.
Contratante comprovante de quitaÇão com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas/ municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceirosl decÔrrcntes de

sua culpa ou rjolo na execução do contrato não excluindo ou reduzino.j cssa respoÍlsabili(jadc a

fiscalizaçâo ou o acompanhamento pela Contratante;
. p.esporisabiti.t ar-se pcla obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer oulros Termos dc

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não realizar associaçãó com outrem, cessão ou transferência total ;u parctai, bcm como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'
6.2. Â Col] lr:L:rrt(), durante a vigôncia deste Contrato, compromete-se a:

, Ícr.,r;r, o t,:rl:1!rreÍltÕ í\as condições e preço pactuados;
. ProlJorcr!r,ri. à coNTRATADÂ tuda,; as condiçôCS nOCeS:;ária:; JO ,riJrro cilt lptitt', íitu (:ir5

obriç1açi,,': ii orrentes do preselrie Contrato, consoante estabelece a L''l Ôo 8 66r:/93;
. pe|ignar unr reprcsentante para acompanhar e fiScalizar a execução ílô proserric Corllrato, clLe

deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. CômuniCar à CONÍRATADA toda c qualquer ocorrência relaciona(l:l com ', oÀu( r1,'rc Llos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas r.:,-orretiva5.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 55. inciso VII-da Lei no

+trtr" .) no cumprimentu dc qLralquer obrigação assumid,r, ser:r iplica(l; mr,tLa rlL' 0,5'L''

1-.rrt. io) do valor clo cotrtrato, por dia dc atraljo. O atraso si.li,crior a 30 (trirrt;) i1i;rs

L!:l5e -:,i '. i, .,:t j :-'Jrlsiie fddo col'l-ro inexecução total do contrato'

§10 - A multa prevista no iteÍl anterior sérá deduzida dos pagamcÍ!{os a s('rem efetttados à

éontratada, senáo restituída na hipótcse de ocorrer a recuperação dos,rl'.lsos ''"''iiicados.

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

I - Execução dos serviços em' desacordo com as diretrizes do termo de referência;

II - DiíicuÍtar os trabalÀos de fiscaiização dos mesmos;
III - A CorrtraLarJa fica sujeita a multa de 1oo/o (dez por ccr,to) do 'ralr" 'r:;te 'l I'r.r 'i: LratisÍt:Tir

c objeto cr:rrl ltado a tercêiros, Ír0 to(10 ou cm parte, sem próvia;rutoTr:oçjo da: í.onlratdlit'-''

I"!n onsiclerarlos caso': alt) 13rça maior, 1;arl t''otrção de mu;"rs, rltl;lrdo o Aililso Í:'l

..\ccuçi! !lu:i !cr vrlJol, !uil(ratados OoLorfef de:
I - Período, excepcional de chuva;
II _ Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução. dos tr,rL,alhos, ,1e irrtercssc (lâ

Contrata nte.
640 - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimnlemcrlIo

tontrutuãt q* ú5u i". iesponsa bilizada a Contratada, e, aindà, em caso dc irrext'cur,;ro, total

ou oarcial, do contrato, o tontratante poderá aplicar à Contratar:.. as s(.(lt,lrrIes slrtções,

píevista. no n t. 87 dá Lei n" 8.666/93, garantida a prévia defcsa:
Í - 

^il',,'rl,,rli 
il;

I l. - Ivlril'!., ü.r ir,:"i, (rneio por ccnto) por dia, até o máxirno dr: 10oá (d(" por coÍ1to

do Contrato, ( m clecorrência de atr.lso injustificado na obra;
Iu - I4ulta de 10o/o (dez por ccrrto) sobre o valor total deste Contrarr' no c'lso

)scbre o va lor

inexecução

I
dc até 05 (cinco) anos, sem Preiuízo da aplicação das demais comina

o, pclo prazo
lega rs, tudo

e da conduta aPenada, lerdurarem osproporciona lmente ao grau de cu lPa bilidad ,alua
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motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabili.aÇão perante a ÍrIóprra
autoridade que aplicou a penalidade.

§So - Nas mesmas penalidades incorrerá o contratado que não retirar a nota de cnlí)crlho no

prazo estabelecido, conforme estabelêce o art. 64 da Lei no 8.666/93. O valor da rnull.l, rleste
caso, será ,.1c l0o/o (dez por cento) do valor adjudicado.
§6o - A , i.,, .rução total ou parcial clos serviços objeto desta Licitação ensejará sua resctsào, nos

tlrnro:i d(r:, .ritigos 78 a 80 da Lci n" 8.666/93'

CLÁUS OITAVA . DA REscrsÃo ( art. 55, inciso VIIL d Lei n" 3)
8.1. A inexecução, total ou parclal, do Contrato, al ém das penalidades consLantes da cláusula
anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos

enumêrados nos incisos I a xll e xvu do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na formâ (1o art.79 da

mcsma Lei.
parágrafo único - Quando a rcscrsão ocorrer, com base nôs incisos Xir .l XVll ilo aÍt. /ll (i.r Lci

srrpr:ri:it,r,t,,, ..êrTl que tenha llavi(1o culpa .ja Contratarla, será csta ilssarciCa <1os prclLtízos,

reguiaríla,ittc conrprovarlos, quc houver sofrido, conforme preceitua o Ê ,o do nrt. 79 (l{) rl(lsrrlo
diploma legal.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASo l-) E REscÍsÃo ( Àr!,1§.
inclso Ix. da Lei no 8'666/93)
Ô.t. tta hipótese de rescisão administrativa dô presente Contrato, a I

logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as mcdida'
I ri no 8 Ár '-..'r3.

IiA LEGlSLACAO APLICAVEL

Contratadii reconltoce, dc
lrevi.stas no ctrl,ito tiO da

A EXECUCA'; CO NT RAT osDO
ASOS O Iq ISsOs ( art. 55. inci so xIL da Lei no 8.666/93).

10.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos iermos da Ata de Registro de Preços no 2z/2}!g que, sirriulta nea Ínente:
.ConstamcjoProcessoAdminiStratiVoqueaoriginou;
i Não contrarieÍr o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos prer eitos do Direito Público;
ÍY -:)i;l)iirt,',,iimente, ilos principios da Teoria Geral (los Contratos e r,as disprr
I'i lva d c) .

Parágrafo unico - os casos onlissos e quaisquer a]usLes qLIÜ 5L ., 'uT(jÍl
clecorrência deste Contrato, serão acordados entre as part-es, fav;antlo-se, rla

Aditivo.

ECIMA SEGU DO RECEBII',I E T.I'] o Dos sERv i cos _lÁ
8.666 /93 )
i3.1. o oblcto do prescnte ternto será recebido de acordo com o dispocto nrt. 7

n" 8.666/93.

ições do Direito

blÁusuLa oÉcrMl pntMelna - oas atrenecÕes (art. es,'tei no e.oo6lgrl'
it:1. Este instrumento poderá ser atterado na ocorrência de quaisquer í.iLos estiílulados rro .lrtigo
65 da Lc, n' e.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1" -,. Lril|iâtaria fic:r obrigacla a aceitar, nas mesn)as condições contratuais, os acrt'r:,cirnos e

:.rrpres:jôes qrre s. fizcrent nccessárioS, até o lirnite Iegal previsto rr, ,lrt. 6l), §1c cla Lci no

3.666/93, calcula.ic sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§ 2o - Nenhurn acróscimo ou sLr1.,,ressão poclerá excecler o limite csl-.)cleorlo íresta corldlçào,
salvo as supr.lssõês resultantes cie acorrjo celebrados entre as partes, de acordo com o art.65,
§2ô, II da L0i no 8.666/93.

ocasrao,
s, crIl
Iermo

Lei n"r

,J , da Lei
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CLÁUSULÂ D ESI!{ÁIERCEIEÀ- DAS DISPOSICÕEs GERAIS E FINAIS
:t 1.'t l],| i , . {ecução deste Contrato, o llunicípio pod!.rá designar, poi .:to da Dirctori.l il que sc

VrlcLri(i q:,i(: .-orl.i.rto/ ullr 'fécnicü como seu represontante, com a cí)mpetência dê GCstor de

Contrato do Município, que, dentre outras atribuições, anotará em !-(lgistro próprio todas as

ocorrências relacionadas Com a execução dos serviçOS objeto deste Conl, -.1:o, dí-r' ?f minandc o qUe

for necessário à regularização das íaltas ou defeitos observados.
14.2. euando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de
desiqnação deverá o Gestor de Contrato do Município solicitar aos seus superiores hi(lr.lrqLlicos,
eln tempo hátrii, a adoção das mcdidas convenientes.
1.1.3. Drrrant', a execução deste Conlrato, o MunicÍpio poderá exiç]ir (l:r Contrirtada seguro paril

l)(rssoas e bens, para Lrrn bom e perfeito dcsenvolvimento oos trabalhos contratados
) !lraü de critrcidade da etaPa de execuçâo dos sorviços, objct .lesic ( ntrato

\-7 e A DECIMA O ARTÁ DOR EAJUSTE E DO REEOUILÍBRIO ÊCoNoMICO-
FINANEIRO
15.1. Os preços fixados não poderão receber reajustes em' 'periodicidade inferior a 12 (doze)
meses;
15,2, Decorridos.12 (dOze) meses de execução contratual, o reajuste sr,rrá aplicâdo corn base no

íDdice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado dos últirrros 12 meses, íjivLllgado
r,,,i() i ..Lrr ,r. irlrasileiro de Geogra[ra e Estatística (tBGE);
I .,.3. (..,-r:o a, ieljr5iiiçãL) altere o prazo de reajuste ou o índice dcfin il r no itcrn antctLor, scrá
adotado o qut' íoT definido pelo Gcverno Federal;
i.,.4. O valor ajustado somen[e =urá recomposto para restabelecimen' ( iu ucit,rl,i)flo ccurlJlrr'('o
financeiro se ocorrer, no período aumento geral dos insumos, decorrentes de caso fortuito oJ
força-maior, previstos no art. 65, I, "d", da Lei Federal 8.666/93, ou ainda;
15.5. Ajustamento do preço em decorrência de reajustes de combustível, submci'rn.ll) p, r. lo(los
os efeitos a política adotada ou que venha a ser adotada para o scLoi, ijelo (J3./eírr(./ la.jeÍal d

pela Agcncia Í'Jacional de Petróleo, sendo que o percentual de aumento sorá o r:ctuivalente a 500/c,

(crnoutnlit pcÍ ccnl.o) dc percenrual de reajuste do conrbustível utilizado Pelo voíl:Lrit, ,1o liaitilntc,

J)crcentLral qL,c sr:r.i tarnbént adotado na hipótese de rccluçiro r,e preÇoÍ' : - aoll::)'':- : ' I !,1 :1.d('

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DO FORO
i6.1 As partes contratantes elegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Estado de Sergipe, como
único competente para dirimir as questões que porventura'surgirem na execttção do p!-escrrtc

Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que sej:r'

E. 'pól estarenr assÍm;' jüstas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, a firtl rle que

prodLr./.1 -;cL::; tfcit.:s le..; a is .

Branca/SE, 21 de janeiAreial ro deÂ020. .

,4 *',sytDEl:UNDO MUNIC L DE
Contr nte

FRANCISCO JOSE SAMPAIO
Gesto r do FMS

Contratad a

tuaN raenÍcto DE ANDRADE sANTos
Representante leqal


