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ES"TADO DE SER6IPE

14UNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEÍrCIA SOCli,i

CoNTRATO No 11/ 20 20

CoNTRATO DE LOCÁÇÃO DE
EQUIPAMENTOS QUE ÉNTRE ST CELEíJÍII\I,I
O FUNDO MUNICIPÂt DE A5SISTTNClÀ
SOCIAL DÊ AREIA 3i.iAÍ{CA, Ê A í'Ii(14A
CRISTIANO VIEIR,I oA CosTA, DE
ACORDO COM A DISPENSA No O4l 2020.

o FUrvL)() r-luNrclPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OE AREIA BtiÁNCA/Sí, llrscr ito no
CNPi :ol], o no 14,787.72ú,'0J{)1 53, localizado i': Í)r'.'ça :ranci:- Í'1ortl,'.:o, llc Jri33,
Ccrlro, LloTavante denomil.lada L:ONlRI\TANTE, neste a[o represetllido poi 'iir;] Gestüra, a

Sr .., IRANI BATISTA SANTOS, brasileira, casada, ser vid.ra, port.r'lora d

SSP/SE e do CPF no 405.i/6.505-63, residerlL,: c .loirtic;:iado cí, rrcr;r
empresa CRISTIANO VIEIRA DA COSTA, pessoa jurídlca de (jtr!'il. prr\' ill rrr:., : l rrc

CNPJ sob no 20.8t5.872/0001- 15, situada à Avenida Y Loteameni. :,(lrrar,r,'j, Í:o 2", Srli,l
05, Zona de Expansão, Aracrju/SE, neste ato represerltada pelo Sí. Cristier u Vieirã Í-):
costa,|)ortndordcil.G.ri.,iliiC.91BSSP/SEedoCP['no276.05l].tj.15-c,
.loir ic.',ir!ll ii Ilua l:4, rlo 422. Liairro Conjunto lcrnaii,;tl Orlarrdo l).'Írras, (,i I '. . i . -

- AracirjrlSE, denominada aOi'J iÍiATADA, firrrram o prosellte aco!-.rr. pcl;l:; -rrrrJ:. 1.i(, :er
n" ti.666/93 e suas alteraçõos posteriores, conforme abaixo subseEUC:

CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para Locação de 02 máquina: ínulti[u{iciorlai: i-on]
fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de nranutenção corrcirva e'

preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às necessidades do FLrri(iu

Munlcipal de Assistência Socr;rl.
ELAUSULA SEGUNDA - DA-IIçIIA§Ao
2.1 Ô;r r a [ji-esente cor']tr.:,tJ(;,tu iÕl inst.rur:rclo pro:i.:sso licitalriro, p(::i i-ri:jPe{r1;il lio

; .' i: as dr-,mais Lii,,i,L.,,.)ats, corrsIan:es .](1i..-1,rte ci)un]er.i.,ias/ :ju(' intogiel)t i)

p,.,.- ,i,: /roúe5!o e que ir)depclndentemente dc Ir'alÍ]:larlçào, íd. rrr partr- rrltcgÍdl)Lc q

coiÍrplcÍ|entar deste contrâLü, no que não o contrarict.l;.
a) Proposta (s) firmada pelr Contr.'rtada.

CLAUSUI-A I-ERCEI -DOP R ECO

3.1. Pela perfeita e fiel exocução do objeto deste corltrato a Coli|RATi.'.:i ,,'r .: ,r

CONTRAI-ADA, o valor de Rg 16.860,OO (dezesseis nril, oítoceni rs e sr:§:'.:iii:l i3:l.si,
divididr, i:m 12 parcelas de Rg 1.405,00 (um mil, quatrocentos e ( incü reâis), .l
i(:i.!]] lr.gas mensalnrentc, ':orrr lranquia de tolai 12.800 (duze nlil r oitoccril(r5l
col)las/ ntes.
3.2. A.respectiva quantia mencionada é apenas umir esiinlativa,-;, !iastc:.. ).:o poLiendo
scr exigida, nem considerada como valor para pagamento mi;r,irto oLr ináxirno. Tal
estimativà poderá sofrer acréscirno ou supressões seÍ1l que isto lr.,stiíiqur: ÍÍrotivo para
q ua lque r ind en ização à CONTi1ATADA.
3.2. Nestes preços, estão incluídas todas as despcsas que direta oLi ir)(iirctilnrente
decorram da prestação dr' serviÇos de locação oí.1 coírtratacla:. :rr,lt]s -ri',iir: ilcrlr
pe(:' rr.l encargos sociai:i, !:ai,.rliri.it]s e providenclários, .r,l r,inistr ),i,::). tr ri)uLo!j,

,i.:< ., r..-rr;h,,:j;4,. , .:, í,ritl:tiiúl it tir;i(: .1.
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ESTADO DE SERGIPE
Í,I tI NICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO IlIUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

cLÁUsULA OUARTA - DA vIGÊNCIA
4.1. o prazo de vigência será cle 12 (doze) meses.
4.2. O presente contrato poderá ser rescindido assirn q..te for concl

CLÁUSULA OUINTA - DA LOCACÃO E RECEBIMENTO
5 ] A i-ocitção será íeito cie acordo com as necessidades desta Secrctaria, dentro do prazo
e,ita be lecrdo no presênte Contrato;
5.2, o scu recebimento qr riilTj em conforínidadc i.crn o ilrti-í 73, itr'- ro ll Lr.r Lci
8.66ó/!)-r e suas alterações i)oÍ;t'j toros.

CLAUSULA SEXTA - DO P

6.1, O pagameÍ1to será efetlrario rnensalmente, até G (ira 10 (do;i ! mlls : . i ) ! , ( I . i l I r r I I t il il
prestação dos serviços de locac;ão, ante a apresentação do docurrlc 'ir hal)ri ,lüe (ciirrJ-trJV{r

os serviços prestados durante o mês, acompanhado da respectiva nota Íiscili, it qLlal

conterá o atesto do fornecitnento pelo encarregado do setor competentc c dl ;o',':e (iar;

Certidõcs rnencionadas no item 6.3, alínea "a" e o rtllatório emiti..1o conr ,, i' , . ! i rl I I J I r '.', j

emitido pela empresa e atesi:lda rlclo servidor respor.tsávol.
6.2. Nâo haverá reajuste iie prri:ço, durante a vigência deste cur'itrato. Siettdo, i:,crrrrr
atualizado os preços, se necessário, somente quando extinguir a vigêncin ritl',ll ;,rtt iiir
existência de fatos supervenientes devidamente justificados, mr.r;:lnte -r ,1r.lir1üçilo du
apostilamento.
6.3. Havendo atraso de pagaÍlento, a parcela atrasada será atualiT..ia segutldc a vai-ração
do efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os
decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não :lc: itaç3o da
mc rcadoria.
a) Junlanrente com a aproscí'lirqiro da Not;l Fiscal, a Prol)cne nte dr'..,:á t:o tl l i , ro ,' ,1 r , rlc ato
4 i .r'ier'tto, â sLlâ reí-lL l:: r'l;r,1" -rrir o [(.:lS Il\i:,ii, l':rzen(i,,'. Fr:drrr:ti, [:ilai]lial I'

, I -iill', .:.r: Sr.,r., . rL .-iirdS LJ ar'l(jrírall: -i " r CSpCCt iv.r "''rti(ló{l'
PARÁGÍ{ÀF{) ÚNICO - -i,r(1u c qualqueI pcl!)ôtt],r''i{, :rtjÍ ii PÍ(',,.,i1o .irr r!i):. (r.i i'-r,l('

bancária de Areia Branca, :lot) pena da incidência das taxas de scrr . il;os pil .r l)49;lrlrcrtlos
por Ordem Bancaria em outÍas Praças.

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTACÃO ORCAMENTÁNIA
7.1. As despesas com a de locação ocorrerão à conta dos recursos i"airl(lÍr'. -r'. , .::L'rS
no Orçanrento de 2O2O do Fundo Municipal de Assistênt ia Social o.,\rcia r)ranc,r, asia(lo
de Sergipe, obedecendo à seguinte classifacação:

ctASSli.ic.rÇAi
ECO NO MICA

._)

AÇAO

'\8.27 08.I2.2.1.0+1.2.043 3390.39.00 1U0l

CLÁUSULA OITAVA - DAS OARIGACõES

I i lncrilre ao CONTRATÀN-l'E:
il : I rri.(.Âlr.:.ri-; lli'.r:iLaçiiü L,í,1 ieivrÇoS de ioc;içai0;
,,. 1..: /\t,1,!irr'l! i,iiir(-rLiCadqr '. {l.iiú;rtÍ)ntAres e conLraii.ràr:,;
b I -j. i:xtinquir os sorviço:,r'!):, (:<isús previstos êrÍr lej c na Íorma , vis;til llo contrato;
ii.1..1. Fo,neccr os papéis nccLrr:;ários a execução dos serviços;
8,1.5. Disponibilizar o espaço adequado para a instalação ,dosequiL-r.rmentos: 

W

COD. UNID.
ORÇAM ENTARIA
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ÊSTADO DE SERGIiIE
MUNICÍPIO DE AREIA BRÀNCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENcIA SOCI;,1

g.1.6. Paclar à CONTRATADA os serviços no períodO prestado, em conformidade corn o
prcvislo fia Cláusula q u inta.

B 2. rrrc',be à CONTRATÁf.,,r:
.' r;Jrr.r;:iroiliz'lr o {)íll'JLo lleste altl:,te colttiatual eTn irei-felta 'londiçá:l 'lc
fu!tcion.rnlento, inclusive, oj nt:tcriais de consurno (Lorrttcr, cilinri;,.. revcl.lrl':r), (Jeixar tjo

as Teservars de materiais r.lt: cc)ttsumo na mesma proporção para Ô '-:i ;to pi; llôs, i''ir"'r-''
e demais materiais a para a pcrfeita execução do objeto;
8.2.2. Substituir o equipamento, quando necessário, no prazo máximo Ce 24 (Yrntc c

quatro) horas;
8.2.3. Prcstar as orientações técnicas do equipamento cm tempo h3nil;
8.2.4. AloCAr todOs OS reCUrsoS rleceSsáriOS para Se obter uma pcí ítrrta lot.lrl-lc', tl. lortna
plcna i: satisfatória, sem ônui adicionais de qtralquer natureza à COIiTRATAIJ I{:i
8.2.:j. ttosponsabilizar-se pOr lodas aS deSpesaS, obrigações e tri!:utos (i( (:)Ir]irtil:i dil

execução do contrato, inclusive as de natureza traballlistas, devt:tt.to, quarr(ií)';oli(:itado,
fornecêr à CONTRATANTE comprovante de quitação com os ór9ão:' 'jompei':'rri(ris;
8.2.6. Responsabiliza r-se por eventuais multas municipais, .:jtaduaii e Íedcrars,

decorrentes de faltas por ala coÍnetidas na execução do Contrato;
8.2.7. Assumir inteira responsabilidade pelos danos que seus empregadr' r.i.ir,'j.rj(rrrl a

CONTRATANTE durante o fornecimento, hipótese em quc fará a rt': rTaçãr' , '"/ ij r .:)r-rl o

neces:;írrio ressarcimento c'tt dtnht'tt-o, no prazo irrlpror ro9.ivÉ i](r l'l .!i r-r i rii r\,
-rl,,)i,,rl,,ntementc de avir;o .r,i irtl:rpelilÇãí) lllíliciaj;

.-l , c.,-,:, r.rir f.iiiâ ilíj'; i.r'trs ob.Jeto LlcsL(l cüílir,ri... '1151't61111;;lr ,'ilr-si ,' i \l i r'r (la

. i . .,.r i, rL,.iiii:Íll)iCntellir) ,1. a-olltrato, ficando '.;::' c iiili;r' "cai ' '': :lr-rll !tlir
;.r-1-,onsabrlidade;
g.2.9. A CONTRATADA n:1o poderá transferir total Ou parcialmcÍr'.c o cu.)trato, conlo

também poderá subcontratnr, arnda que parcialmente, a execução do seu objQto'

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
lf . O presente Contrato poderá ser rescindido nos terrnos da ArÍ. ]7 e 'j!-i,lrirlles ,i.r I ci

n" 77 e seguintes da Lei n" 8.666/93 e alterações introduzidaS pei;s Lcis r;' il lllr':l'j'l t:

9.648/98.
9.1.1. A rcscisão contratual ccorrida pelos motivos eieticados r',c i:.. 78, I 'r r'll o '{'"rli di)

Lei 8.6ú6i93 e suas alte.rirçõo:l posteriores poderá ser feita 1.,,,r at,j ilililater'iii ai',

AdtrlinisLração. A rescisão contratual ocorrida pelos molivos elencados nos incisos Xill a

XVI só poderá ser feita anrig.i,rcl ou judicialmente.
9.2. A aONTRATADA reconhece o direito da Administração em caso de rcsc ,; :.r corlti:llLral/
especialmente os estabele(:idos pelo Art. 80 da Le i n" 3.66t-,. I -.- 0 r..,.r'; .riL.i.,çóc"
postcriôr0s.
') '. a l:asonte contrai.c r .,iler. ser rescirrdido cis:.'rr que fo' cottciu' ' ílr ''rl:r!;c
li. I.ri :ri .ii:i iriLi',,3.

ÇlA u*§u,L a p-EÇl![a-_Q4§. l.E ri À L r DA D E s
tí).1. O i.i e.:o rro currrprir.rlo,rli: :le qualquer obrigação assumida sujeitará a CONTRA-]ADA

ao paqarncnLo de multa i:lo i-il()r.l no valor de 1olo (um por cento), r]]ais 0,2('1' í,'i'r'r^' i ii'9ir''r

dois por cento) por dia atraso.
10.2. Em caso de inexecuçào total ou parcial do contíato, a col!:'iÀ]'ADli ;er.i a1;,:r:ltitr
na forma prevista pelo Art. 87 da Lei n" 8.666/93. O valor clas nlrltas coírcspontler:l ;li

gravidade da infração, até o máximo de 10% (dez por cento) do rralor do i'onli'':, cin
cada caso. v.,,
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Ci I\I,,SUI,A DEEII4A PR:IITEIiLÂ :-DÀS ALTERACAE-S .EQXTBÀIUIII§
j .,:t r,.,iil'- , rrrrlrJir l-'r..lr,ri'! ser alt(irar(1., r-',''í''írDe eljtai ' a(-' a .::r-. a), .j;l l(1,

r u.r,:r.rl rr t;.bú6/9i, com i.::1..; .!ücs posterioÍc5,
.1 1.2. As alterações que se fiierem necessárias, durante a vigênc .lo C(rrrlr.rl"{], po(lt:Íào
ser efetuadas mediante Terrno Aditivo e/ou Termo de Re- Ratificaçãr,,
11.3. A Critério do Contratante, e em função da necessidade do fornecinrento, ;:

Contratada obrigar-se-á a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizert:, , ir.r.':' , .,Ír.,.i,
até o limite de 25o/o (vinte cinco por cento) do valor inir:ial atualizail (lo Cor,: | ',1-.

CLAUSULA DECIMA SEGUNTJÁ - DO FORO
I 2. i . i:icô eloito o Foro da Comarca de Areia Brarica/SE pat i

porventura surgireÍn na execução deste Contratú, i-eiluÍlciando
quaisquer outros, por mais pr ivilegiados que sejam ou possam vir .

pa rL

6ofa$* A;b,
í; iC Í PAL DE ASS-[S: e IrLr.r (.. j(

i ilAtlI BATISTA SAI'ITOs
ContrataDte

.ár^Á/Zz//
crti IANO VIEIRA DA COSl'

CRISTIANO VIEIRA DA COSTA
Contratada

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ie

Estando justas e pactuadas, as partes firmam o presente Contrato, em 02 (drlas) viâs do

ig ual teor.
Areia Branca/SE, 24 de janeiro de 2020.


