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ESTADO DE SERGIPE

MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CoNTRATO No 14l2O19

CONTRATO DE PRESTI.ÇAO Di SERVtÇO QUt'
ENTRE SI CELEBRAM C TUNDO MUNTCIPAL DE
saúoe DE ARErA BRANcA E A EMPRESA
LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
LTDA-ME

o FUNDo MuNIcIpAL DE seÚoe DE AREIA BRANCA/SE, irrscrito no CNPI sob o n'
11.402.091/0001-OB, localizado à Rua Heracliton Diniz, p{) 90, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO JOSE
SAMPAIO, brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2,BB!).856 SSP/PE e do CP['no
222.5!7.3L3-34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e ô r:rrproscr LOKSAI
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME, inscrita no CNPI sob o Ir"

27.698.42U0001-61, com sede na Rua Guilhermino Rezende, rto 327, Treze de jullto,
Aracaju/SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor
DIEGO RAFAEL ÇONçALVES BATISTA, portador do RG 7670697 SDS/PE e do CPF

076.63t.544-44, tendo em vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação no

tOlz1tg, com fundamento no artigo 24, inciso II, c/c com o art. ?6, par;igral'o único, to,:ios;

da Lei no 8,666/1993, resolvem firmar o presente Contrato, mcdiante as cláusulas e a:,

condições seguintes:

CLAÚSULAT-pOOBJETO

1.1 - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços de iocação de equipamertLos
rastreadores de veículos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Serão
contem lados ículos da tabela a u ir:

V PLACA
FIAT DUCATO 95P 7011

952-0671

w-o29?
FIAT MOBI

FIAT FIORINO AMBU NCIA 9M?-6719-
QllD-701I
QKU-8359

FIAT FIORINO AMBU NCIA

t.2 - A contratada também estará obrigada a realizar a instalac;:ro dos cquiparncntos nos,

veículos atendidos, sendo ela responsável por quaisqucr
manutenções/atualizações/configurações que se fizerem necessárias. [-ste serviço será

cobrado junto com a primeira mensalidade, de forma integral e única.

CLAUSULA II - DA VIGÊNCIA

Z,t - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinartura do presente

termo.

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 consecutivas, sendo a

primeira no valor de R$ B7O,OO (Oitocentos e setenta reais) e as demais no valor de R$

FIAT MOBI

RENAULT KANGOO AMBU NCIA

390,00 (Trezentos e noventa reais).
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3.2 - Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos,
contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, ,-,üe sei.rm devidos errl

decorrência, direta e indireta, todas as despesas com carregamentrr e equtJ-ramenlos c outrlL:;
despesas necessárias para perfeita realização dos serviços contrataros,

clÁusuu rv - pe ooracÀo oncauenrÁRle

4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotaçâo orçamentária, ;r

sa ber:

CODIGO UNID.
ORÇAMENTARIA

cLASSTFICAÇÃo
ECONOMICA

FONTE DE RECURSO

t9.32 3390.39.00 1"21t/7214

CLAUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias apos a execução dos serviços,
mediante apresentação de documento hábil que os comprove, acompanhado da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), a qual conterá o atesto do setor re:,;íroosávc:1, juntamente corl
as Certidões mencionadas no item 5.2;
5.2. Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a contratada cieverá c-om;rrovâr-, r)o c1l;r

do pagamento, a sua regularidade com o FGTS, INSS, Fazendas Federal, EsLadual e Municip.il
e Regularidade Trabalhista, apresentando cópias ou originais das re :,pectiva:; cerlidões;
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enqudnto houver pendência dc

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inaormplêrlci;i contratual;
5.4. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura cleverá :;er o mesmo da

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

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamenl-o de preços ou correção
monetá ria.
5.6. Não serão computados como atraso no pagamento, os atraso:,,rtribuivers à contratad.r t-'

os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, .rinda ciii não aceitação cio

serviço prestado.
5.7. Não haverá reajuste de preço/ durante a vigência deste contrato. Sendo, porém,

atualizados os preços, se necessário, somente quando extinguir a vigêrrcia deste ou da

existência de fatos supervenientes devidamente justificados, r,i.ldiantt' a realização rle

apostilamento;
5.8. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 5.1. ,-rCârrêtar-a indenização por

inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período i1e adimplernento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que ',renha i, Ser fixado pclu

Governo Federal, na forma do art,40, XIV, "c" da Lei no 8.666193.

CLAUSULA VI . DAS OBRIGACÕES DAS PARTES

6.1 - CONTRATADA
o Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições
determinadas neste instrumento, sob pena de sua rescisão e.rplicação das penalidades
previstas;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita.:xecuc;;)o, de forma plerta

e satisfatória, Sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratairle;

PROJETO
ATIVIDADE

2.062/2.063

,)
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. Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributo:, decorrentes da execuçáo
do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quar !lo sollc,lado, fornecer ao
contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo lYunicipal de Saúde ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do ( :. rtrato rrão excluindo oLl

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamet Lo pela auntratante;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou qulirsquer outros fermos dc
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 firma.ii.r com ,r Contratante, sern
prévia e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Cur)tratante.

6.2 - CONTRATANTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ac pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelecr' .r Lei Ir'' 8.666/93;
. Desiqnar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato,
que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventr!its e corretivas.

cLÁUsULA VII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos do Att 77 e sequirltes da Lei Ír''
8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis no 8.883/94 e 9,648/r8.
7.1.1. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no Ar t. 78, I . XII e XVII da Lci

8.666/93 e suas alterações posteriores poderá ser feita por ato unilateral da Administração. A

rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados nos incisos XIII a XVI só poderá ser
feita amigável ou judicialmente.
7.2. A CÔNTRATADA reconhece o direito da Administração em ca..ro de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo Art. 80 da Lei no 8.666/93 e srras alterações posteriores.

CLÁUSULA VIII - DOS DIREITOS DO CONTRAT NTE NO CAS(, DE RISCISAO

8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recohhece,
de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artrgo
80 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES

9.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida su,,:itará .r coN'TRATADA .ro

pagamento de multa de mora no valor de 1olo (um por cento), Í.1-L '; 0,2ori, (zero vírgula dor:'
por cento) por dia atraso.
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a CONI|{ATADA será apenada na

forma prevista pelo Art. 87 da Lei no 8,666/93. O valor das multas corresponderá à

gravidade da infração, até o máximo de 100/o (dez por cento) do v.rlor do contrato, em câda

caso.
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cr-Áusule x - oas alreaacÕes conrnerunts

10.1. O presente contrato poderá ser alterado conforme estabelot-,: o art. 65 da Lei Fedcral

no 8.666/93, com alterações posteriores.
10.2. AS alterações que ie fizerem necessárias, durante a vigênctir do Contrato, poderão ser

efetuada
cLÁUSU

s mediante Termo Aditivo e/ou Termo de Re- Ratificação
LEGISLACÃ O APLICAVE L À ExEcUC o Do coNTitÁTO E OS sosLAXI-D

oM rssos

11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos da Dispensa de Licitação no LO/2Ot9 que, simultan.. rrnentC:
. Constam do Processo Adminlstrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Suptetivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contralos e nas disposições do

Direito Privado.
Éaiág.aro único - os casos omissos e quaisquer aiustes que s.r fizereíIr necess-ários, etn

decoriência deste Contrato, Serão aCordados entre as partes, lavrando-Se, na ocasião, Termo

Aditivo.

cLÁUSULA XII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. O objeto deste contrato será recebido de acordo com o dispL-:,Lo arL. / ), ll,.r e lr da lei
no 8.666/93.

CLAUSU LA XIII - DO R AJ USTE

13.1. Os preços fixados não poderão receber reajustes durante o 1,. iodo ((, rlratado

cLÁUsULA XIV - DAS DISPOSICõES FINAIS

14.1. Fazem parte integrante do presente contrato, independentúrrlente !ic transcTlÇao, a:l

condições estabelecidai na PrOp.sta, o pr.jeto básico e as noriÍlas corrtidas na Ici no.

8.666/ 1993;
14.2. Na foima do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor José

Eduardo Rodrigues oliveira, lotado na secretaria de obras, I'ransportos, urbanismo e

Saneamento delte Município, para acompanhar e fiscalizar execuçào do prescnte Contrato

14.3. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presetrte contrato, em 02 (duas)

vias de igual teor e formã, para um só fim legal, que as (r'rais vão assinadas pelos

contratantes e d uas testemunhas.

CLÁUSULA XV. DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro de Areia Branca/sE para dirimir questões q'.le porventura surgirem na

execução deste Contrato, renunciando as partes, desde já, a qu!lisquer outros, por mais

privilegiados que sejam ou possam vir a ser'

,1

e}-'
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t5.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assittam este instrumento, na

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

Areia Branca/58,01 de julho de 2019

fu) L [-"--
Éulroo MuNrcfAt:"i:#:rE DE ARErA BRANcA

FRANCISCO JOSE SAMPAIO
Gestor do FMS

ON RAM
tada

DIEGO RA ONçALVES BATISTA
ntante Legal

orC),
LTDA-ME

Rep
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