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ESTADO DE SERGIPE
T,IUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA

FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsrÊrucrn socrAL

CoNTRATO No 15/2018

coNTRATo or pntsrnÇÃc DE ;ERVtÇos QUE t'N'rttt- 51

CELEBRAM, DE TJM LADO, O FT]NDO I'IUNICIPAL DI:
nsstsrÊuan soctAL DE At?EIA I3Í<ANCA E, t)o ourt?o,
GLJt|-tlLt<ME VIAGENS E f{}ttlSMO l ll)A, IltNt)AMl:Nl-Al)o
NA AlA DE RI:GISTI?O I)t t'tti.ÇO:; t'ta O't/20t./, t'l?tGÀ'''
Pt-SEN(,lAL No 05/2017 Sltt'

o FUNDo MUNrcrpAL DE AssISTÊNcrA socrAl DE AREIA BRANCA, inscrilo rro CNPI !,-;ir I

no 14.7g7.770/Oool-53, localizado a Praça Francisco Monteiro, J10 4433, Ccntro, dora\'.r,,i.

dcnominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, a Sr.a IRANI BAl'I§-I/'
SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG 6o 609.699 SSP/SE e do Ci'f' .rrl

405.376.505-63, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa GUTLHEF;t'lF:

VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita nO GNPJ SOb o no 14.970.182/0001-.jÉJ, conr se'r'i l-rrl

Avenida Erotildes Noer de Aragão, no 2.274, lardim do Sertão, Nossa Senhora da GlorizrlSE,

cjoravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelii Senhor GLAUDISOÍ't

FERNANDEs ALVES DOS SANTOS, portador do RG 2.042.339-0 SSP/SE e do CPF 005.190'985-
lj.l, resident<: e domiciliado a Rua Princesa Isabel, no 228, Centro, Nossa Senhora da Gloria/SE:,

rclebrarn o prcsente CgrrtraLo de Prestação de Serviços, decorrente da Ala de Registro de Preço''

n,, O4lZOlT pregão Presencial no 05/2017 SRP, que será regido pela Lei n" 8.666/93 e quãrs

alterações, Lei Fecleral n" 10.l92l01 e as Cláusulas e condições elencacla:;:

CtÁUSUtA I - OO OgJEfO (art.5S. inciso L da tei no 8.666293)
il pretsente irtstrurnento tem por objeto a Locação de veículo, Iit)o
tr.rnsp(lrtclr o:; bc:neficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Iní.ltr

as; denrandas clo Fundo Municipal de Assistência Social, a ser realizadil rro

[]ra1cq._de gcpl_do, ço m o abaixo determinado

PERCURSO SEMÀNAL

ônibt,:; Llrbilno, . i).1r'i;

trl .ttl, rlnt aii,"".'r
sLc I'i'.r1116i1;r(,l d'J "'rr .;

i-
I

Povoado Canjinha -> Povoado Chico Gomes,
com destino à Areia Branca.

Horá rios:
Suía", 0B horas,

I Retorno: 12 horas.

QUARTAS-FEIRAS

Povoado Manilha de Cima -> Povoado Manilha

de Baixo -> Povoado Colônia São Paulo, ccirt
destino à Areia Branca.

Horários:
Saída: 0B horas,

Retorno: 12 horas

SEGUNDAS.FEIRAS

parágrafo único - os serviços serão executados em estrita obediência ao prcsc-:nte Conirato,

devendo ser observados integralmente a Ata de Registro de Preços no O'112017, Pregão Presencia:l

rf 05/ZOll SRp, e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o a11''

55, XI da Lei n" 8.666/93, paSsando tais documentos a fazer par[e integranLe do prese:itt:

instrumento para toclos os fins de direito'
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ESTADO DE SERGIPE
T,IUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA

FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsrÊNcrn socrAL

CLAUSULA SEGUNDA DOR rME DE rxecucÃo íart.55. inciso II, da Lei no

8.666/93)
O §erviço, ob.leto deste Contrato, terá sua Execução lndireta, sob o tleqirne de t-mpreitada por

Prr:ço Unrtário.

ctÁusuua teRcerRa - oo pReco. oAs colvolcÕgs or pAGaMEru.|.o (art. 55. inciso rr1.
da Lei no 8.666/93)
p"l" p"rf"it" ó fiel execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagará ll

CONTRATADA, mensalmente, o valor R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), perfazendc) !rtIl

valor global de R$ B7.6OO,OO (Oitenta e sete mil, e seiscentos reais), conforme planilha anex.r'
gto - O pagamento será efeiuado de acordo com a locação apresentada pela Contratada, apcis;

supervisão da fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social, medtante (lntrega, no prazo

cle até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação

ir;rbil a quil"ação:
I - Nota fiscal e Ordem de Serviço;
II - Comprovação de Regulariáade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, alem das

Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atuetlizadas.

§2o - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preÇos Lrnitários ern Reais

(n$), oOuOecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, após a conclusão clos serviços;

§3o - As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Fundo Murricipal cle Assistência Social

[;rra análise e aprovação e posterior encaminhamento ao Fundo Municipal de Assistôncia Sor r'i'

lrnru pugu*ento da execução dos serviçosr que disporá de ate 30 (trirrt;l) c1ras p,lr-a, eít:tiVaÇàc' '1,.

pagamento;
§4; - Ocorrendo a não aceitação pela íiscalização do Fundo Municipal cje AssistÔncia Sociai P,,r '

os serviços íaturados, será de imedrato comunicado a íirma contralada para r-etificaçiro..
apresentação de nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;

sSo - O náo pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 10 e 3o acarretari'r indenização ;;r r

Inadimplência pãta variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de ca;i'.:

parcela até a àata do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo

Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n" 8.666/93;
§6o - Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo

período de 12 (doze) mesesÍ contados desde a assinatura do contratol
§7o - Os pagamentoi poderão ser sustados pelo Fundo Municipal de Assis[ência Social, nos

sequintcs casos' 
-, -,-^r^ â-- ^r-r.i^a -Ãac As í-nntrar'rrla .lãrâ .ôrn tí,rr iiirI - O Nâo c.irrnpri mento das obrrgações da Contratada para com tcrcelro iltle possarn,

rltralquer Íornta, pre.luclicar o Fundo Municipal de Assistência Social;
II - lnaclimptência áe obrigações da Contratada para com o Fundo Municipal de {ssis[ôncia Sor.r,,ri

por conta do Contrato;
III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo FunrJo Municipal de Assistôr'r'

Social e nos demais Anexos deste Edital;
IV - Erros ou vícios nas faturas. l

sgo - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergrpc, aqucle qut:

Iarticipar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação,

recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

s9o Em havendo contratação durante o período de férias escolares, em não havendo a

necessidade dos serviços de transporte escolar, permanecerá o contrato parcialmente suspenso,

não havendo, por conseguinte o seu pagamento integral, só se reiniciando no período letivo
(apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa);
§tOo Serão considerados 200 dias letivos e mais 15 dias para eventual recuperação semestrarl l:

final, totalizando 215 dias anuais (apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa)

@
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munrcÍpro DE ARErA BRANcA
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ctÁusuul.euaRta - oa vtcÊNclalart. ss. inciso lv, da tei no. e.ooolg-31
ã-L À vigêrrcia do Contrato será cle t2 (doze) meses, contados a partir cia clata cic sirir

assinatura, podendo ser prorrogado, poÍ iguais e sucessivos períodos, ate o limite de 60

(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei Lo 8.666/93, com alteralções

posteriores
4.2. O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses' caso seianr

preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmentc:

pela autoridade comPetente :

\-/ rra n taJ

Quando os serviços forem prestados regularmente;
A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
O valor r1o Contrato permaneÇa economicamente vantajoso para Administração;
o licitante vencedor concorde expressamente com a prorrogação;
A prorrogação dependerá cja realização de pesquisa de mercado que dernonstre et

osidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados.

CLÁUSU OUINTA DA DOTACÃO ORC ENTARIA (Art. 55. inciso V, d Lei no

8.666 /93)
Os recursos íi nanceiros para pagamento dos encargos resultantes de:;ttl Contrato cort erão por

conta da Dota oO amentária abaixo es ecificada

4.2.t
-+.2.2
4.2.3
1.2.4
4.2,5

UNIDADE
ORCAMENTÁNTA

A cLASSTFTCAçAO
ECONOMICA

FONTE DE
RECURSO
1 Q!]11 1J-l: 1

I

I
I

t

c
18,27 08.122.0486.2087 3 390.39.00

LAUS LA SEXTA - DIREITO E R SPONSABILID ADE DAS PAR ES íart. 55, in ciso VI I
e XIIL da Lei no 8.666/93)
6.1. A Contratada, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

r Manter, durante toda a exeãução do contrato, as exigências de habilitação ou condiçõet;

cleterminadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Termo, sob pena dc slr;r

rescisão e aplicação das penalidades orá previstas, executando os serviços de lorma direla e:;o
po<1endo realizar subcontratação do objeto contratual, mediante prévia e cxpressa autorização rJa

con trata nte;
. Alocar- loclol. os rc(-ursos necessários para se obfer urna perfeita execução, dc ft.'rma plr:na t:

:,,;iii:;laloria,:;t:rl ônLts acl icionai:; i1e qualqrrer natureza o Fundo Municipal cie Assislôrlcia Social;

,llesponsabilrzar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decitrrentes 11a execução cl.r

Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ii()

Contratante comprovante de quitação com oS órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, dec')rrentes cle f;rlt,,

por ela cometidas na execução do Contrato;
r qesponsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipztl de /issistêrtcia ilr-'ri'i
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato rtão excluincJo' i.ir:

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
r Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaiscluer oulros Ternro:; iie

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 ou parcial, bem corno a

lusão, cisão ou incorporação, sem previa a expressa anuência do Contratante.
6.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. proporcionai a CONTRATADA todas as corrclições necessárias ao pleno cul

obrigações decorrentes clo presente Contrato, consoartte estabelece a Lei no 8.66r:
t l)esiqlar ut1 represelrtante para acompanhar e fiscatliziir a execução 11o prescnf
íi(rvcrá anotar elrt regislro próprio, lodaS as oCOrrênctas verilicadas;

mprimento clar

,/-93;
c Ccr
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. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionacla com a execução <los

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas'

cr-Áusu LA SÉTIMA DAS MULTAS E PENALIDA íArt. 55, i nciso VIL da Lei no

8.666/93)
Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,5%r (meio

por cento) do valor do contrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dia:;

consecutivos será considerado como inexecução total do contrato,

s1o - A multa prevista no item anterior sórá deduzida dos pagamentc)s a serem efetuado:; a

õontralada, sendo restituída na hipotese de ocorrer a recuperação dos atrasos veriiicados.

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

I - Não executar os serviços de acordo com o projeto, especificação e normas tór'rrtcas vigentr::',

II - Difrcultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
III - por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa dc 10o/o (dez por cenli,) iti:

valor deste Termo se o [ransferir a terceiros, no todo ou em parte, sem próvia autorizaçiti.r ci.'r

Contrata nte,
§3o - Serão considerados casos de força maior, para isenção de muitas, qr:ando o atras<r na

entrega dos serviços contratados decorrer de:
I - Período excePcional de chuva;
II - Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interes:;c (ii:

Co ntrata nte;
III - Falta de elemento técnico, quando o serviço deles couber à Contratante.

§4o - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemerriir

ãontratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de tnexecução, i.oiai

ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sancôc:,

previstas no art. B7 cla Lei no 8.666193, garantlda a prévia defesa:

I - Advertêncra;
II - Multa cle 0,5%r (meio por cento) por dia, até o máximo de-'10%r (dt:,' por ccrlto) :;oLrrr: o "r'"r'r
tl , Contr;tto, c)tt't tlclc.tlrrência cle atrel:;o In.;ustificado na obra;

III - lvl ulta cle 10(xr (clez por cenlo) sobre o valor total cleste contrato, Ílo cilso c.lc inexrlr-trq:rir

lo[al ou parcial do mesmo;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimenLo de contratar corrt ;.i

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Ptiblica'

§So - Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho irc'
-pruro 

estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei no 8.666/93. O valor c1a rnulta, Ilcl'tI
caso, será de 10o/o (dez por cento) do valor adjudicado

§6o - A inexecução totaí ou parcial dos serviços objeto desta Licitação ensejará sua rescisão,, íri"rl,

[ermos dos artigos 7B a B0 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55. inciso VIIL da Lei no 8.666 q3)

A .e-ecuaão, total ou parcial, do CoÀtiato, além das penalidades constantes da cláusula anlt:i-ioi,

ense.lará á rua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos

incisos I a XII c XVll do ArL. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art. 79 c1a mesnra Lei.

parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos Xll a XVII clo art.78 da Lcr

r;trpracitada, sem quL tentta havirio culpa da Contrataria, será esta rcs;sarcirl.-r dos pre.ltlízo-';,

rcclularrnenle comprovados, que hor:ver sofrirJo, confon'ne preceitua o E 2o do ari. /9 do rleslr{l
clrploma legal



dr2ür

ESTADO DE SERGIPE
IauNrcÍpro DE ARErA BRANcA

FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsrÊncra socrAL

cr_Áusula ruorua - oos olRrrros oo corurRatarutr ruo caso or RescrsÀo (Art.-âS-,
inciso IX, da Lei no 8.666/93)
N" hrpóteseãe rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recoilhece, de logo, o

cjireito da Contratanie cle adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo B0 da Lei tr"

s 666/93.

O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos da Ata de Registro de Preços n" 0412017, Pregão Pre:;cncial no 05/2017 qtrt',

srm u lta nea mente:
. Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8'666/93; .,
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do [-rireilo

Privado,
parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

cJecorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo

Ad itivo.

CLAUSU DECIMA PRIMEI . DAS ALTERACÕ (Art. 65, Lei no I .666 /93 )
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos r:stipulados rto ;rrtigo.ti5
rla Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1" - /\ Contratada frca obrrgada a aceitar, nas mesmas condições conlratuais, os acrescitl.r(l:; íl
,,Lr prcssões que se Íizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 6l;, § 1o da I i:i 'r''
t\.666193, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2o - Nenhum acréscimo ou SUpressão poderá exceder o limite esLabelecido ttesta cot'tclrt;átr,

ãalvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acorrJo com o arl., 6:,,

§20, II da Lei n" 8.666/93.

ctÁusuta oÉctua seeuruoR - oo acouparuxaueruto e oa rrscalrznÇÃo (Art. 67.
Lei no 8.666/93).
N" forma do qre dlspOe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a servidora Maria Nataliil

clos Santos, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para acompanhar e fiscalizirr

t:xecução do presente Contrato
§lo -'A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução c1'.

Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garanlir il

qualidade dese.;ada.
§2" - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuai:;.

§go - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre a:; faturas a serem pA(la!;,

assim como as contriburções devidas ao INSS, bem como serão de sua cxclttsivtr responsabili'lar1i:

a.., obrigações ou encargos trabalhistaS, da Previclência Social, de sc<;rrros corrr rcfcrônclit ':o
pr:ssoal empreqado, coritratado ou que prestar qualquer serviço na execuÇão da locação ott

Írscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.

cLÁusuua oÉctrr{R reRcerRR - oo RrcrerMelüro oos sERVrÇos (Art. 73, Lei nl
8.666/e3)
O objeto deste Registro de Preços
n" 8.666/93.

será recebido de acordo com o disposlo arl.73,ll, a e b da Ltrr

@
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CLAUSU DECIMA OUAR TA _ DAS DISPO cÕes GERATS E FINAIS
I Para a ex ecução deste ConIrato, o Município pod erá cjesignar, por ato da Diretoria a qrl(l s(l

virrr:ula cste C-ontrato, um Técnico como seu represe ntante, com a conrpetência de Gestor de

Cr:ntrato clo Município, que, dentre outras atribuições , anotará em registro proprio tocJas as;

ocorrências relacionadas com a execução dos serviços obj eto deste Contrato, determinando o que

for necessário a regula rização das faltas ou deíeitos observados'
II - euando as d-ecisões e as providências ultrapassarem a competêrrcia prevista no ato rlt:

àesignàçao deverá o Gestor de contrato do Município solicitar aos seus superiores iiierárquicos;,

em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes'
III - Durante a execução deste Contrato, o Município poderá exigir da Contralada seguro par;t

garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contraLarir:r;'

ãonforme o grau de criticidade da etapa de execução dos serviços, objeto deste Contrato'

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REA]USTE
15,1. Os preços fixadós não poderão receber reajustes em periodicidade inferior a 12 (rlouir;

MCSES;
i5.2. Decorridos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será aplicado com Lrase no

ínclice Nacional de pieços ao Consumidor (it\pC), acumulado dos últimos 12 meses, divulgado

pcloInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística(rBGE);
l ! _1 . Caso a legtslação altere o prazo de reajuste ou o ínclice deÍ'i nirjo no iLcr| anteric;r, st:ra

.irlr-r[aclo o quc íor dt:fi niclo pelo Governo Federal'

CLAUSULA DECIMA OUINTA - DO FORO ::

nr paries contrataltes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergtpe, como uir;'r'

cornpetente para dirimir aiquestões que porventura surgirem na execuçào do prcsente Conlraiç'

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que SeJa

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este insIrttrnento, na presenc;:; 11':

02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus eÍeitos legais.

Areia Bran ca/58,01 de novembro de 2018'
/l l

,dlds'À, ^m# =ffiN crA so cr A L

Contrata nte
IRANI BATISTA SANTOS

Gestora do FMAS

Çút'.*áru./rÁ'#,âF
Contratada

GLAUDISON FERNANDES ALVES DOS SANTOS
RePresentante Legal

TESTEMUNHAS

il Qií"r, É.-[4r -rJ"e2-3,,"se,
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ANEXO

V. TOT
t2

M E

87.600 00
4

l
I

t-.

a

V.
GLOBALV. UNIT.UNID. QTD.DESCRTçÃOITEM

1 7.300,00u nid./
mês

por cottta da contratada.

Veículo tipo ônibus Urbano, com

capacidade Para 46 Passageiros
sentados, em Perfeitas condições
de uso, janelas de emergência
iden[ificadas, cintos de

segurança, pneus novos, inclusive
estepe, chave de rodas, macaco,
triângulo de segurança e demais
equipamentos de segurança
ex ig idos Pelo CO NTRAM, Pa ra

a[enr.ler ao Programa PETI , com

franqLria cie rodagem mensal de

2.00CKrn, Motorista e combustível

f

87.600,00 i


