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ESTADO DE SERGIPE
ttururcÍpro DE ARErA BRANcA

GABINETE DO PREFEITO

CoNTRATO No 1O1l2019

CONTRATO DE
CELEBRAM O

enesre$o
MUNICIPIO

DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
DE AREIA BRANCA E A

EMqRESA losÉ oaussov ALvEs Dos sANTos - ME

O MUNlcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/no, Centro, doravante denominado

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES

SANTOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG no 3.27t.729-B SSP/SE e do CPF no

036.21g.265-00, residente e'domiciliado em Areia Branca/sl; e a empresa -l)sÉ DALISSON

ALVES DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o no 24.646.855/0001 i,Z, com sede à Rua

General José Calazans, no 4b8, Centro, Itab-aiana/SE, doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representaáa pelo senhor JosÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS, brasileira,

casada, comerciante, poriadora do RG 3.435.696-7 SSP/SE e do CPF 048.51\'095-47, tendo

em vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação no L8|2OL9, com

fundamento no artigo 24, inciso II, c/c com o art. 26, parágrafo único,. todos,rda, Lii-no
e.666lLgg3, resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e as cdndlçoes

seguintes:

.LAúSULA r - DO OBJETO 
,,, .,,, li ,,. ."

1.1 - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços do tipo monitorameito,'poi meio'ile

câmeras de segurança, a sãr realizado no evento em comemoração aor, i3 !!lij^]llile:
áeste Município] que-será realizado nos dias 3LlO5/2ot9,0L/0612019, 23/061207?r em

observância às especificações contidas no Projeto Básico e na Proposta da cgn-tlatada,,?[l.Po.s

constantes nos autos deste processo.

CLAUSULA II . DA VIGÊNCIA

2.1 - Avigência do contrato será da assinatura do presente termo até o d

havendo pãssibilidade de prorrogação, tendo em vista tratar-se de serviço

CLAUSULA III - DO VALOR DO CONTRATO

la
u

ts/071
nico.

3.1 - Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 8'OOO,OO (oittr-mil.1-e1is)' a

ser pago em parcela única, em até 30 (trinta) dias da atestação da Not' " Fiscql/Fatu,ra;,9

aceitabilidadedosserviçosprestados.....
3.2 - Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, desc«- ics,' emoluleçtos,
contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que Seiam 0evlooS em

decorrência, direta e indireta, de todos os custos necessários para a perfeita realização dos

serviços contratados.

ct-Áusuua rv - oa ooracÀo oRcluenrÁRra ,:, 1 '|., .::'|.'. ' . '

4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotaçào orçamentária, a
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CLAUSULA V. DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação de

documento ÉáUit qr" os comprove a execução dos serviços, acompanhado da(s) respectiva(s)

nota(s) fiscal(is), a qual conterá o atesto do setor responsável, juntamente com as Certidões

mencionadas no item 5.2;
5.2. Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a contratada deverá comprovar, no atc)

do pagamento, a sua regularidade com o FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal

e Regúlaridade TrabalhiJta, apresentando cópias ou originais das respectivas .êrtidões;

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto hotl'zer pendência de

liquidação da obrigação financeira'eú virtude de penalidade 
-ou 

inadimplêrcr;r contratual;

5.4. O CNPJ da contratada COnStante da nota fiscal e fatura devert, ser o mesmo da

documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

quaisquer obrigafões financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inàaimpf6ncia, lem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços qu corr:eção

monetária' 
nnrrlrânc .^m^ atracn nn naoamênto. r:gis à contrátã.da e5.6. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuít . . ':

os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não aceitação do

serviço prestado.
5.7. Não haverá reajuste de preço, durante a vigência deste contrato. se'n{,g,,porém,

atualizados os preços, se necessarló, iàmente quádo extinguir a vigência 'deste ou da

existência de fatos supervenientes devidamente justificadosl mediante 'i , r,eálizaçãg de

apostilamento; ':' i.

5.8. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 5.1. acarre' iá indenlzação por

inadimplência pela variação do IGp-M, entre a data final do período de adi;nplemento de cada

á"iiãfJ até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha. a' ser fixado pelo

bo,",noFederal,naformadoart.4o,xIV,,,c,,daLeinoB.666/93.

CLAUSULA Vr - DAS OBRIGACõES pAS PARTES
. 

, ,,,; r -,,.1 r

6.1 - CONTRATADA .- . ::

e Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições

determinadas no futuro instrumento contratual, sob pena de sua rescisão ç .ap[1cação das

penalidades previstasi _ _..^!^ '.',.'.,.i' '

.Alocar todos o, ,*rrros necessários para se obter uma perfeita execução, 'r: forma ple,na'e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. Responsabilizar-sà por todas as despesas, obrigações e tributos decorre :cs da .execueêo 

_!9

Contrato, inclusive as de natureza trabalhistá, devendo, quando soli:-itadoi forneCer 3ç

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes; - ,--- --1:-^- -i^
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes oe

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabilizar-se pelos danos cãusados diretamente ao Município de Areia BrancÊl ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou

reduzindo "5u 
,"ipà,',sabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvárás, Licenças ou quaisquer outros' TPrmos de

Autorização que se façam necessários à execução do contrato; , ;;ir:.. 
.'ri-

. Executaifielmente o óOieto contratado e o prazo estipuladoi

. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a C'rntratgnte, 9Êffi

prévia e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou irciâ1, bem c9lno a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contrat,iltq'., .'l.;:,- '.,t;

6.2 - CONTRATANTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

ü* V\,r.§* \\Í.\.- h, fo^§*
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. proporcionar à coNTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigaçõesdecorrentesdopreSenteContrato,éonsoanteestabeleceaLeinoB,666/93;
. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato'

ãuã á"r"ta unoiar. em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

o comunicar à CoNTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execrlção dos

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

7.L, O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do Art' 77 e çeluintes da Lei no

8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis no B.BB3/94 e 9'648/98' 'i:
7.l.L.A rescisão contratual ocorrida ôãÉr.otivos-elencados no Art. 7B, , ''3 xII e XVII da Lei

8,666/93 e suas alterações posteriorás pooerá ser feita por ato unilat-e-ral cia'Administração' A

rescisão contratuar ocorrida peros motivos erencados nos incisos XIII a .XVI só p-od.g.rê ,?9r

feita amigável ou judicialmente' 
-aila À= Àrrminicrrarão em caso de rescisão êántr:atual,

7.2. A CONTRATAó4 reconhece o direito da Administração em caso de. r

especiarmente os estaberecidos pero Art. go da Lei n. e.àão7gs e suas arteiações pbsterióres'

8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratacla reconhece'

de logo, o direito da Contratante de uãotá,., no que couberem' as medidas pr'"'istas no artigcl

gó d; Lei no g.666/93, ,:: ;,,ii,'r. i', iir

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES '.: i '

9,1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará à ôõrrffy11ün,a9

pagamento ae mutià ã" ,oru no valor de 1olo (úm por ."nto), ma'ls 0,2olo (zero vírgula dois

ããicento) por dia atraso. . , i ^--!-Â 
r ''' r" ":

9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATADÀ será apenada na

forma prevista pelo Art. 87 da Lei 
'no 8.666193. O valor das multas corresponderá à

gravidade da infração, até o máximo de 10o/o (dez por cento) do valor do'cont19,!9' em cada

caso.

CLÁUSULA X. DAS ALTERACõES CONTRATUAIS

10.1. O Presente contrato poderá ser alterado conforme estabelece o ar1" ''5 dà Lei Federal

no 8,666/93, com altera ções posteriores.

10.2. As alterações que se fizerem necessarlas/ durante a vigência do Colrtráto, poderão sér

efetuadas mediante Termo Ad itivo e/ou Termo de Re-Ratificação'

oMrssos

11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
r - Nos termos oa óispensa de Licitação n" i.8,lzotg que, simultaneamente

o Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei B'666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;

IV.Supletivamente,nosprincípiosdaTeoriaGeraldosContratose
.. . : ,. ::

:s disposições do

Direito Privado

rll,\^ \N\r,'a^ \\»v )o" So§§-,
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parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decoíência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião;-'Termp

Aditivo.

clÁusute xrr - oo ReceerMeNro oos seRvrcos

12.1. O objeto do presente termo será recebido de acordo com o disposto art.73,I, a e b da

Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DO REAJUSTE

13.1. Dada sua vigência, o presente instrumento não poderá sofrer reaius':s'

cLÁUSULA XIV - DAS DISPOSICõES FINAIS :

L4.!, Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de tranàciiçâo; ut

condições estabelecidal na Proposta, o projeto básico e as normas contidas na Lei no'

8.6661L993t
14.2, Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666193, fica designada a senridora

Maria Djalma Oias Ribeiro, lotada na 
-Secretaria 

de Cultura, Turismo, Esporte e,Lazer deqte

Município, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato

L4.3. E assim, por estarem justos e contratadbs, assinam o presente contratl' em 02 (duas)

vias de igual' teor e forma, para um só fim legal, que as quais vãc issinadas pelos

contratantes e duas testemunhas.

CLÁUSULA XV - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro de Areia Branca/SE para dirimir questões que porvêntura surgirem na

execução deste Contrato, renunciando as 
'partes, 

desde já, a quaisquer outrosr,'po1'''mais
.

privilegiados que sejam ou possam vir a ser. ' i :r i l1.;,

75,2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam.este instrurr:et1to' nq

pi.i.nçu de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. .!,', ..:

Areia Branca/SE, 15 de maio 20L9

I

r Gestor do MunicíPio . ; ":i rt

Ü\0*- \À)*,a^. ,s\Ns., ôA- )6r§o'' '

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS' ME
Contratada

JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS
RePresentante Legal

. .rl . 1,

4
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,- 11r.r. i ,,,
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