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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

CoNTRATO No 107/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DÊ
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍ,

SERVIçO QUE
PIO DE AREIA

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob () no 13. 1 00.99 5/0001- 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 3'27! t29-8 SSP/SE e do CPF no

036.219.i65-OO, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa LoKSAT
RÂSTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME, inscrittl no CNPI sob o n'
27.698,427/ooo1-61, com Sede na Rua GuiIhermino Rezende, rlo 32], Treze de julho,

Aracaju/sE, doravante denominada CoNTRATADA, neste ato í.rpreserrlada pelo senhor

DIEG-O RÁFAEL GONçALVES BATISTA, portador do RG 76 /i1691 SDS/Ptr c do (-irr

076.637.544-44, tendo em vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação n"

20/2}rg, com iundamento no artigo 24, inciso II, c/c com o aft 26, parágrafo único' todos

da Lei no g.666/1993, resolvem firmar o presente Contrato, mí)diante as cláLrsulas e as

condições seguintes:

CLAÚSULAI.DOOBJETO

1.1 - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços de tocação o-' equipamentos

rastreadores de veiculos, para a'tender às necessidades deste MunlcÍpio. serão contemplados
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CLAUSULA II - DA VIGENCIA

2.1-AVigênciadocontratoseráde12(doze)meses,contadosdaassir]aturadopresente
termo.
).2 - r.t" termo poderá ser prorrogado por igual período, caso sejaÍI) preenchidos os

requisitos abalxo enumerados de fãrma simuttânea, e autorrzado Íormalmente pcla

autoridade competente, observadas as disposições do Art' 80, da Lr:r 8'666/93:
2.2
7.2
2.2
2.2

.1. Quando os serviços forem prestados regularmente-;

.2. Àndmlnistração ainda tenha interesse na realização dos seri'rços;-

.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso frara Administraçaoi

I
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2.2,5, A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a

vantajosidade, para a Administração, das condiçõês e dos preços corrtratados

CLAUSULA III - DO PRECO E VALOR DO CONTRATO

3.1 - Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 5'160,00 (cinco mil, cento e

sessenta reais)), para ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e consccutivas, sendo a

primeira no valor de R$ 87O,OO (Oitocentos e setenta reais) e as demars no valor de R$

390,00 (trezentos e noventa reais).
3.2 - Neste Valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos,
contribuições previdenciá rias, flscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em
decorrência, direta e indireta, todas as despesas com carregamen[.,e equ]pamentos e outras
despesas necessárias para perfeita realização dos serviços contrat,. .,:i

cLÁusULA IV - DA DOTACÀO ORCAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta (i,i dotaÇão orçamentária, a

sa be r:

CODIGO UNID. CLASSIFICAÇAO FON I E DE RECURSO
ORÇAMENTÁRIA ECO NO M ICA

1518/ 1520/ 1529 2OO7 /20t112023 3 390.3 9.00
100r/1173/1r2O/

7123

. acarretará indenização pór
o de adimplemento de cada
e venha a ser fixado Pelo

PROJETO
ATIVIDADE

CLAUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execLrção dos servtços,

mediante ãpresentação de documento hábil que os comprove, acompanhado da(s)
respectiva(sj 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 ato

do pagamento, a sua regularidade com o FGTS, INSS, Fazendas Federal, Lstadual e lvlunic p.rl

e Regúlaridade Trabalhista, apresentando cópias ou originais das respectivas certidões;
S.S. trtão será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inaC mplência contratual;
5.4. O CNPI da contratada constante da nota fiscal e fatura ,cver.r eT o I|(lsino rl.i

documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude cle penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamcr'iLo de 1;roços ou correçiu
monetária.
5.6. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuiveis à contratada e

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

serviço prestado
S.Z. ruao haverá reajuste de preço, durante a vigência deste contrato Sendo, porém,

atualizados os preços, se necessáiio, somente quando extinguir a vi9ência deste ou da

existência de fatos supervenientes devidamente justificados, r l.:diantr: a realização drl

apostilamento;
5.8. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 51
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do períod
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice qu

Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei no 8.666/93

rú.r
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6.1 . CONTRATADA
. lvlanter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regulari(lade ou condiçdcs
determinadas neste instrumento, sob pena de Sua rescisão e .rplicação das penalidadr:s
previstas;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeit;r execuÇão, de forma plena

e satisfatóraa, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contraiarrlel
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributo:. decorrerrtes da cxecuçàt.)

do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quan(lo Solicitado, fornecer ao

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais .r federais, decorrentes dc

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao I'lunicípio ou a tercoiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não exc:luindo ou reduzindo essâ

responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contrat'rnte;
. àesponsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quarsquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não transferir a outrem, no tOdO ou em parte, o Contrato firrnir. colll -; lorrtrJLirrlt(', "r ':

prévia e ex pressa anuência;
. ltão reallzar associação com outrem, cessão ou transferência toLal ou parcial, bcm como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévla a expressa anuência do Contratante

6.2 - CONTRATANTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. proporcionar- à CONTRATADA [odaS as condições necessárias au pleno cumprimento da:i

obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelec( a Lei nc 8.666/93;
.oeãignar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato,
que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verific"(las;
.Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relaciorr.rda conr a execuçào du*

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

cLÁUsULA vII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos do Atl 77 e seguintes da Lei no

8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis no 8.883/94 e 9'648/98'
7.1.1. A rescisão àontratual ocorrida pelos motivos elencados no Art. 78, t .r XII e XVlt da ter

8.666/93 e suas alterações posteriores poderá ser feita por ato unirateral da Adnlinistração A

rescisâo contratual ocõrrida pelos motivos elencados nos incisos XIII a XVI só poderá r;cr

feita amigável ou judicialmente.
7.2. A CóNTRATÀDA reconhece o direito da Administração em cit:ro de toscisão contratual,

especialmente os estabelecidos pelo Art. 80 da Lei no 8.666/93 e :,.,.rs alti, .1,õcs posjtcrroÍ(:'''

cLÁUS ULA VIII - DOS DIREITO DO CONT TANTE NO ASo DE RES crsÃo

8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato a Contr.rtada Teconhccc,

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

80 da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA VI - DAS OBRIGACÕES DAS PARTES

W



-à{] c05ü
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

CLAUSU IX - DAS PENA LI DADES

9.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida su.leitará a CoNTRATADA ao

pagamento de multa de mora no valor de 1olo (um por cento), mals O,20Á (zero vírgula dois

por cento) por dia atraso.
g.2. Em éaso de inexecução total ou parcial do Contrato, a CONI RATADA será apenada na

forma prevista pelo Art. 87 da Lei no 8.666/93. O valor das multas corresponderá à

gravidade da infiação, até o máximo de 10o/o (dez por cento) do volor do Contrato, em cada

caso.

CLÁUSULA X - DAS ALTERACõES CONTRATUAIS

10.1. O presente contrato poderá ser alterado conforme estabelece o art. 65 da Lei Feder.rl

no 8.666/93, com alterações posteriores.
10.2. As'alterações que !e fizerem necessárias, durante a vigênci.i do Corltrato, poderão ser

efetuadas mêdiante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-Ratificação'

CÃO APLICAVEL A E ECU CAO O CONTRA TOEOS sosCLÁU SULA XI - A LEGIS
o Mrssos

11.1, O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos iermos da Dispensa de Licitação no 20/2019 que, simultaneamente:
. Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
uI - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contr.rLos e rr-rs disposições do

Direito Pnvado.
parágrafo únicO - OS casos omissos e quaisquer ajustes que s(l fizerenl necess-arios, crrr

decoriência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavraÍldo-se, na ocasião, -[ermo

Aditivo.

CLÁUSULA XII . DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o dispo 'Lo aíL /'t' )i'; e b'ila L'i:

n" 8.666/93.

CLÁUSULA XIII . DO REAJUSTE

13.1. Os preços fixados não poderão receber reaiustes em periodicldade inÍcrior a 12 (dozc)

meses;
13.2. óecorridos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será ôplicado com basc

no índice Nacional de Preços ao consumidor (INPC), acumulado dos últimos 12 meses,

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

ij.:. ôurd a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice defir,rtlo no lti)m anterior, scrá

adotado o que for definido pelo Governo Federal.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSICóES FINAIS

l4.l.Fazemparteintegrantedopresentecontrato,independer]tl]|nentedetranscrlça(]
condições estabelecida; na Proposta, o projeto básico e as norrnas corrtidas rra l(''
8.6661L993;

-:l
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14.2. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor JosÚ

Eduardo Rodrigues oliveira, lotado na secretaria de obras, I ransportes, Urbanismo .:
saneamento deste Município, para acompanhar e fiscalizar execuçãú do pre:rcnte contrato
14.3. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o prescrte contr.tto, enr 02 (dua!l)
vias de igual teor e forma, para um só fim legal, que as qtrais vão assinadas pclos

contratantes e duas testemunhas.

CLÁUSULA XV - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro de Arela Branca/sE para dirimir questões (r ..r por!(: lura sllrrJirL'rr n .

execução deste Contrato, renunclandO aS partes, desde já, a qL,aisquer outro:i, {)or Ilr,li\
privilegiados que sejam ou possam vir a ser.
t5.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes asslrlam estc instrumento, n.r

presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efÍ tos legais

Areia Branca/SE, 01 de iulho de 2019'

ll r r- Í' -:-
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^L^h\he'l
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Contrata nte
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do M u nicípio

)
E ITORA O I,TDA- M E

GONçALVES BATISTA
resentante Legal

ntratada
o
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