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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO

FUNDO MUNICIPAL
DE AREIA BRANCA
DE AssrsrÊncra socrAl

CoNTRATO No 11/2019

11NTRATO DE FORNECIMENTO QqE ENTRE 5I CELEBRAM O

E'{^?,2^y'^rlf ,';#'^'f ,râ'oáli'"rf #,,|*ofni#'f§oo^"o

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no

CNpJ sob o no 14,787.lZO1OOO1-53, locallzado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, Centro,

doravante denomlnado cónrneTANTE, neste ato representado por sua Gestora, a sr'a

IRANI BATISTA óÀfffOS, brasllelra, casada, servidora, portadora do RG 10 609'699

ssP/sE e do cPF no 405.376.505'63;'e AUTO POSJO NASCIMENTO LTDA, inscrita no

CNpJ sob o no 07.66Z,lg}lOOO1-10, com sede na Av, SllvioTeixelra, no 1,427, Rotary Clube-,

na Cidade de ttaOãiãna, Éstado de'§érgtpe, neste ato represe{a!9-n-elg §9nfo1 JQsq Do

NA5çIMENT9, portador do RG 665,14ã ât'riu SSP/SE e do CPF 265.040'815-49, residente

e domiciliado à Av, Otoniel Dórea, Á, 3q7, Centro, Itabaiana/sE, doravante denominada

CoNTRATADA, tendo em vista O que consta no Processo de Dispensa de Licitação no

07lzo1g, com fundamento no artlgo 24, inciso IV, c/c com o art, 26, parágnl:..ÍllÍi:l:9::
da Lei no g.666/19õ3,-rãsotvem rÍrmar'o presente Contrato, medlante'as cláúsulas'e as

condições seguintes:
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§2o - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o

documento de cobrança, pro-ra de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, prova de reguiaridade perãnte o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

perante o rbfs - CRF e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;

s3o - Nenhum pãguÃ"nio iàrá efetuado à Contratada enquanto houver pendência de

iíquidação de obrigação financeira, em virtude de penalldade ou inadimplência contratual;

aà. - úão hur"rá, sóO hipótese alguma, pagamento antecipadoi i ,':
õSo - Xáo n"r"râ reaJuste de pieços durante o período contratadoi : . ' : 

'

õà" - No caso de atrasô de, RaeameÀto, será utlllzaào, para atualizaçáo do valor mencionadc

ão ,up,úí d;rú ôiáusuta, o ÍnOiée Naclonal de Preços ao Consumldor' INPCiIBGE;

s7o - Nesres pr;;;";;tâo in.iriOas todas as despesas que, dlreta. ou incliretanÍente,

decorram da execúção deste Contrato, inclusive custos com pessoal, unt1t9,9:,-:::1u:tf

trabalhistas e previãenciários, administração, tributos, emolumentos 'à"'contribuições ue

qualquer natureza; :'' :'

§8o - Decorridos 15 (quinze) dlas contados da data em.qYe. o.s pagÊ,T,!::::^t:liltlfT
retidos, sem que a coilrnnrÁDA apresente a documentação l?Ul.p,3:. li,!_"]1!ã?^li^'l,3iil
créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando asseguraoo

à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos ,gEgdyto's
efetivamente prestados e atestados' , ,.;.i,,r.l

crÁusuta ouente - oa vtcÊncta (art. ss'-lnclso.tv' da t'el no g'Feo193)

Avigênciadoconívàtpori9ualperíod.q,,qtéoIimitede

ct-Áusuue ourNre - oa eNrReca e necegutrrNro oo og:ero raiLés lnclsô- rv'
- 

, 
'i 

"'t''''.'-'

O fornecimento, objeto deste contrato, será realizado para o Fundo Municipâl de As§istênciá

Social de forma paícelada, mediante solicitação e nas quantidades indlcadâs,Pelo me§mo, no

ato de entreqa da referida solicltação. I 
".'-o.- -,-Éirig.áfà iinlco - O forneclmento deverá ser feito durante o prazo dP: Ylgqncra

estabelecido, Flndo este, as partes não poderão exigir uma da outra p exaurimeplor. dos

quantitativos prevlstos no instrumento convocatório, por serem meramente estimativos,

considerando-se perfeitamente realizado o obieto contratual. Ao contrário, exaurido o limite

quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração P!!Ç1graçrescer o

objeto até o limite de Z5o/o (vinte . iinào por cento), nos termos do art. Ç5, §:.o da Lei n"9

8.666/93,

cLÁusuLA sExrA - porAcÃg oRçAMENTÁRrA,(art. ss lncisr}*Y -!1ê-Le,í'.8+'i
8.666 /93),
As despesas com o pagamento do referido objeto estão prevlstas no -Q{çlmento 

dq Fundo

Municipal de assiitênõia social de Areia Bianca, coniorme classificaiãr, orçamqqtária

detalh baixo:

339030002043/z9ssl299LtB27

o

A Contratada, durante a vlgência deste to,
o Manter, durante toda a execução do to
determlnadas no procedimento da li

compromete-se a:
, as exigências de habililaç,ão pu condições
deu origem ao presente'Corítràto, sob"'pênã

de sua rescisão e aplicação das penali previstas;

&x5u
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o Alocar todos os recursos necessárlos para se obter um peÚeito fornecirnento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adlcionals de qualquer natureza à Contratante;
. R"rponr.billzar-se por todas as despesas, obrlgações e tributos decorrentes da execução do

Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizai-se por eventuaii multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabilizar-se pelos danos causados dlretamente à Fundo Municipal" dq:;.Apsistência

Social ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato nêío excluindo

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscallzação ou o acompanhamento pela Contratante;
. Responsablllzar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Terrnos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
.Executãrfielmenteoobjetocontratadoeoprazoestipuladoi"
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a,Ç.9ntrata.ntut,,§ÊT,
prévia e expressa anuência; i.,,,,
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou pe5êial, bq.n ç,otploj ?
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante. i.- ;:r',,.
A Contratante, durante a vlgêncla deste Contrato, comPromete-se a:
o Efetuar o pagamento nas condlções e preço pactuados; . i .., ,,i. .i,'
. proporcionai a CONTRATADA todas as condlções necessárias ao pleno cumprimertto das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lel no Q,6ít.rl.l§-!r; .,,. 
i

. Deiignar um representante para acompanhar e flscallzar a execução do p1çse,nt-e Contrato,
que dãverá anotar em registro próprlo, todas as ocorrências verificadas; ,. i."., . r o.ij,_- -.Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada conr a execuçq9 dgi
serviços, dlllgenciando nos casos que exlgem provldências preventivas e corretivas'

clÁusuta nona - oas penauoâors e uulras (art.55. lnclqp'f,rr, de-!e! nl
s.666/93).
pelo atrasolnJusgficado na execução do Contrato, pela lnexecução total ou parcial do, Qb..leto

pactuado, conforme o caso, o Conlratante poderá apllcar à Contratada as peguintes sanl_o11

previstas'no art. 87 da Lei no 8,666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perCa da

garantia prestada:
I-advertência; :i . '.
II - multa de 1olo (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta pof,cç.F!o)risobre o

valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento; :,::,.: ...: ... ,
III - multa de ZOo/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no cãso de lnexecuÇao

total ou parclal do mesmoi i :r ' .ii ;.. .;:::
fV - suàpensão temporáila de partlcipar em licltação e impedimento dç: ç-optratar com a

Admlnlstiação do Contratante, pelo Prazo de até 02 (dols) anos;
V - declaraçao Oe inidoneidade'para'llcitar ou contratar com a Administraçõç PÚblica',. r,,,;ti.- 

i.,.:'

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, a

anterior, ensejará a sua rescisão por ato uni
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 7

lém das penalidades
lateral e escrito da
8 da Lei no 8.666/93

o

bulantes
Contratante,.,"ng$ gpsos

, na forma do ait. 79 da

'r , :.. l.i'

mesma Lei,
Éarágrato únlco - Quando a rescisão ocorrer, com base nos lncisos XII a XVI{ d.o.ççt.,78 da.,

Lei súracitada, sem-que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos.

prejuízos, reguiarment".orprovados, que houver sofrido, conforme preceitug o § 20 do art,.,

.t

79 do mesmo diploma legal.
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Na hipotese de rescisão administrativa do
logo, o direito da Contratante de adotar, no

presente Contrato, a

que couberem, as med
Contratadà reconhece, dé
ldas previstas no artigo B0

da Lei no 8.666/93.

cuÁusur-a oÉcrma seeunoa .- o^ uecrslacêP 4pr-rc,ÁYr!,4 =E{E§ttçÃg 
Dg

ãrt. SS. tnctso Xlr, da tel no 8'66649=3-L
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Dispensa de Licitação no OTlz}tg que, simultaneamente;
. Constam do Processo Administrativo que o originou;
. Não contrariem o interesse públlco;
II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceltos do Direito Público; ri+ i:i. ,. ,,,r, ri-,: - 1.:1.

IV - supíegvamente, nos princíplos da Teoria Geral dos Contratos e"hã.s..disposiÇõês-'t1ô

Direito Prlvado, - rl-.. .rr:..i ,:,, , r,r
parágrafo Únlco - Os casos omlssos e qualsquer aJustes que se flzerery necespalig-9r eT
decoriêncla deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando'se, na ocasião, Têrmo

Aditivo.

o

Este instrumento poderá ser alterado na oco ncia de quaisquer fatos esti

65 da Lei no 8.666193, desde que devidamente com provados,

§ 10 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçõ es contratt:ais, os acréscimos

e supressões q ue se fizerem necessários, até o llmite legal previ sto no art. 65, §1o da Lei no

8.666/93, calcu lado sobre o valor lnlclal atualizado do contrato;

§20 - Nenhum acréscimo ou su
salvo as supressões resultantes
65, §20, II da lei no 8.666/93.

pressão poderá exceder o limlte estabe
de acordo celebrados entre as partes,

leciÇo nesta condição,
de,acordo cQ,l.! ,o art,

Lei no 8.666/93'1.
Na forma do que 

-OispOe 
o artigo 67 da Lei no 8.666193, fica designado o se,rvilor J""-1

Eduardo Rodilgues' Otlvelraf para acompanhar e fiscalizar a execuçã,o ,(9i:presente

contrato. ' ;ir' i" 'i' '';
tiô-- À nscallzação compete, entre outras atrlbulções, verificar a conformidade cia execuÇão

do Contrato com as normas especlflcadas, se os procedimentos são adequ.qdo.s.Rela garanli,l

a qualidade desejadai , ..,.., ': ',..-, . i'

s2b - A ação da itscaltzação não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

o

8.666/93)
O obJeto deste
8.666/93.

Contrato será recebldo de acordo com o disposto art.73, [I, a e Ô'da Lei no
. .., ..;- ; ,:' ,. .. :
i.. r. t--! í. i4 t [ ' ,1
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atetr
E, por estarem assim, justas e ContratadaS, as partes asslnam este instrunlento, a
que produza seus efeitos legals'

r fim 11e

th* fu^^fb
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Areia Branca/SE, 15 de maio de 2019.

Contratante
IRANI BATISTA SANTOS

.',}:§
POSTO NASCIMENTO LTDA

Contratada
JOSE DO NASCII{ENTO

Sóclo Admlnlstrador
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