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CoNTRATO No 10/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DF

SÉRVICOS, CELEBRADO ENtRt O TLJNDO

MUNIctpAL DE AssIStÊN.IA socIAL DF ARLIA
ERANCA, E A EMPRESA NAVI ENGENHARIA E

PROJETOS LTDA,

O FUNDO I\,IUNICIPAL Ot lSSrSfÊrCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito

no GNPJ sob o no 14,7a7.720/OOO1-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433,

centro, doravante denominado GoNTRATANTE, neste ato representado por sua

Gestora, a sr.a IRANI BATISTA SANTOS, brasileira, casada, servidOra, portadora do

RG no d09.699 SSP/SE e do CPF no 405.376.505-63, residente e domiciliado em Areia

Branca/SE; do outro lado, a empresa NAVI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrjta

no CNPJ sob no 29.708.893/0001-06, com sede à Rua Tobias Barreto, no 441, Bairro

Laudelino Freire, Lagarto/SE, neste ato, representada pelo Sr' ALEF PASSoS- 
-Dos

SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, portador do RG no 325 606'05
SSP/SE, inscrito no CPF sob o no 020.528.985-14, doravante denominada

CoNTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação
no 06/2oL9, com fundamento no artigo 24, inciso I, c/c com o art. 26, parágrafo único,

todos da Lei no 8.666/1993, resolvem Íirmar o presente Contrato, mediante as cláusulas

e as cond ições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

O presente contrato fundamenta-se:
. Nios termos do Atl. 24,I, da Lei 8.666/93 e suas demais determinações;
. Nos preceitos do Direito Público;
. supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas cisposições elo

Direito Privado.
áiiigratá únrco - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,

em dãcOrrência deste C9ntrat6, serãO acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasiào,

Termo Ad itivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e

serviços de engenharia, pàra realizar serviços de reparo em imóvel l'4unicipal onde

funciona a cozinha comunitária Gustavo Lisboa, mediante expressa observâncta :l

proposta e planilhas apresentadas, ambas aceitas por este Fundo, e que de agora i:tr-

diante é parte integrante deste processo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCÃO

os serviços serão executados pela contratada, de acordo com as necessidades .da
contratanie, no local e nas condições estabelecidas na cláusula Sexta deste instrumento,

visando à perfeita consecução do objeto deste contrato'

CLÁU ULA OUAR A-DOVA R E FORM DE PAGA ENTO

o valor do presente contrato é de R$ 32,906,48 (trinta e dois mil, novecentos e sei-s rears

ã quarenta' e oito centavos), a ser pago pela contratante nas condições especificadas

a ba ixo: .: l

.ôpagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de credito em ccnta

.or*n[u indicada pela contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a
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apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo
recebimento da prestação de serviços;
.Para íazet jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar, iuntamente com o
documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazendas federal, estadual e
municipal, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a Certidão Negativa de Débrtos
Trabalhistas - CNDT e o FGTS - CRF;
. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratua l;
. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
. os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado;
. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
. Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram
da execução deste contrato, inctusive custos com pessoal, encargos sociars, trabalhistes
e previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer
natureza, exceto as visitas para suporte técnico

CLAUSULA OUINTa - oa vrcÊrcrl

O prazo máximo de execução das obras, objeto deste Contrato, será de 01 (um) mQs,
contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço pela

contratada. A vigência contratual será de 02 (dois) meses, contados da assinatura do
presente termo, e poderá ser, excepcionalmente, prorrogada na ocorrência de quaisquer
das hipóteses expressas no art. 57, §10 da Lei no 8.666/93, conforme o quanto drsposto
a seg u ir:
I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fu ndamentalmente as condições de execução do contrato;
Iu - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por order''
e no interesse da Administração
IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos lirnites permitiCos
pela Lei no 8.666/93 e fixados no Contrato;
V - Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - Omissão ou atraso de providênctas a cargo da Administração, inclusrve quantc.,.aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardameÍlto na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis,

§lo - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo
aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar.o contrato, ne
forma do §2o do art. 57 da Lei no 8.666/93.
§20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o,dia do início
e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prãzos referidos
neste Contrato em dia de expediente no Município, e considera r- 5e-ão os rlias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

W

I l;, '



a

)(-
- i'l

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cLÁusULA SEXTA - DA EXECUCÃO DOS SERVTCOS

A contratada deverá efetuar, obrigatoria mente, a execução dos Serviços descritos na sua

proposta e obedecer criteriosamente às planilhas apresentadas e aceitas por este

í,,lunicípio, devendo iniciar os mesmos assim que atestado o recebimento da respectiva

Ordem de Início de Serviços.

parágrafo único - O recebimento dos serviços dar-se-á de acordo com o disposto no

art. 73,1, a e b, da Lei no 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA DorAcÃo oRcAMENTÁRrA

deste contrato correrão por conta da seguinte dotaçãoAs
o

despesas deco rrentes
mentária:

CODIGO UNID.
ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO
ECONOMICA

FOfiTE DE 
,

RECURSO

-., r :!i 'i
1001

CLÁUSULA OITAVA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

A contratada, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
. Executar os serviços desãritos no presente contrato e outros que, porventura, venham a

se fazer necessários durante o decorrer do período;
. âeiponsaOiliza r-se pela obtenção de Alvarás, 

- 
Licenças ou quaisquer outros'Termos de

Autoiização que se façam necessários à execução do contrato;
. Executár fieimente o objeto contratado e o prazo estipulado;
.Nãotransferiraoutrem,notodoouemparte,ocontratofirmadocomêcgntratante'
sem prévia e expressa anuência desta;
. trtão reatizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parÇial, bem como

a fusão, cisão ou incoiporação, sem prévia e expressa anuência do contratante;
. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte' o

objeio do contráto em que Se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o prazo

de vigência do contrato;
. Man-ter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições

determinadas no procedimentó de dispensa de licitação que deu origem ao presente

contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas'

A contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

.prãáoi.ionuia contratada todãs as cond-ições necessárias ao pleno cumprimento das

ouiúãçoes decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei.no 8.666/93; ,

. Coíunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionôda à execução Cos

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

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

Pelo atraso injustificado na execução do contrato, pela inexecução total ou pu"ial d'
oújLtà pu.truoo, conforme o caio, o contratante poderá aplicar à .contratada, as

seiuintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8'666/93, garantida a previa defesa:

. Advertência;

. úritu J" o,io/o (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10'zô (dez por

cento) sobre o vaior do co;trato, em decorrência de atraso injustificado no fornec'mento;

s

PROJETO ATIVIDADE
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o Multa de l}o/o (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de inexecuçao

total ou parcial do mesmo;
. Suspensão temporária de participar em llcitação e impedimento de contratar com a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
. Declaraçãô de inidoneidade pára liéitar ou contratar com a Administração Pública.

cr-Áusur-l oÉcri,tl - or nescrsÃo

. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,

constituem motivos para rescisão db contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78

na forma do artigo 79, da Lei no 8.666/93;
.'ô pràt"ntà ion-trato 

'poderá 
ser rescindido, tambêm, por conveniência administrativa, a

luízo do contratante, sem que caiba à contratada qualquer ação ou interpelação judicial;

. No caso de rescisão Oo coÁtiato. o contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à

contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência;
.Na ocorrência aa rescisao pràútiu to "àaput"' desta cláusula, nenhum-ônus recairá

sobre o contratante em virtud; de;ta decisão, ressalvado o disposto no § 20 do artigo 79

da Lei no 8.666/93 e alterações.

A c DE

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, de

logo, o direito da contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no

artigo 80 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERACÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos esti.pulados no

uirigo ss da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados - -,- -^ ^--:--.,
. À Éontratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais' os- a-c!!s:lmos

e srpressões que se fizãrem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1o da Lei

n' 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; i';;

. Nenhum acréscimo o, rupr"*áo poderá exceder o limite estabelecido nesta condiçãô,

salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes' de acordo com o

art.65, §20, II da lei no 8.666/93.

-DOAC OMPAN AMENTO EDAFI SCALIZAcAo
CLÁ SULA D CIMA T RCEI RA

Na forma do que dispõe o artig o 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a servidoi'a [4aria

Gardênia Ara újo Freire, lotada
Saneamento deste Orgão, Para a

5fo - À fiscalização compete,
execução do Contrato com as no

na Secretaria de Obras, Transportes, urbanismo e

companhar e fiscalizar execução do presente Contrato'.
entre outras atribuições, verificar a conformidade d"
rmas especificadas, se os procedimentos são adequadgS

para garantir a qualidade desejada;
ii" 1 n ação da fiscalizaçãó náo 

"ron"tu 
a contratada de suas responsa bilidades

ãontratuais; ,1",.

!ã. _ êãrrárao por conta da contratada os tributos incidentes sobre as faruras a serem

õagas, irrlrn como as contribuições devidas ao IN?SI. ?êm 
como serão de sua exclusiva

ieiúÁsanilidaOe as obrigaçõeí ou 
"n.urgot.trabalhistas, 

da Previdência Social, de

;õl;;;-;;; ieferência áo'pessoal em-prãgado, contratado ou que prestar qualquer

,ã-*-içínu 
"*".ução 

da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste coritrato.v
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ctÁusuue oÉctua ouann - ols orsposrcóes rtlars
.A proposta, detalhando os serviços, os valores e as condições de pagamento, fazem
parte integrante deste termo de contratação.
. Noa aurõr Omissos, conflitantes ou não previstos neste contrato, serãc aOlicadas as

normas e regulamentações vigentes.

ctÁusuta oÉctptl outnra - oo rono

As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Areia Branca, Estado de sergipe,

como único competente paia dirimir as questões que porventura surgirem na execuçâo

do presente contrato, com renúncia expressa por qualquer outro'

E,porestaremassim,justasecontratadas,aspartesassinamesteinstrume;1to'em02
1áuas; vias de igual teór e na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza

seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 27 de março de 2019'

FUNDO MU ,-'là** "P€â{r+u-*rAL 
DE ARErA BRAN.A

Contrata nte
IRANI BATISTA SANTOS

Gestora do FMAS

//,/

lNAvr 
E

?n ?-,^#-àuh,^NGENH
Contratada

ALEF PASSOS DOS SANTOS
Representante legal


