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ESTADO DE SERGIPE

I,IUÍlTCÍPTO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CoNTRATO N" 07 /2O2O

coNTRATo or extsreçÃo DE sERVlÇo QUE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNOO MUNICIPAL DE
saúoe oe ARErA BRANCA E A EMPRESA EJM
NET TECNOLOGIA LÍDA.

o FUNDO MUNICIPAL Oe SaÚOr DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPl sob o no

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, centro, doravante

denominado CoNTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCTSCO JOSE

iÀúparo, brasileiro, casaáo, denrista, portadora do RG no 2.899.856 ssP/PE e do cPF no

222,5r7 3L3-34, residente e domic.liado em Areia Branca/SE; e EJM NET TEcNoLoGIA
LTDA, inscrita no cNPJ sob o no 09.125.860/0001-26, com sede na-Rua Miguel Teixeira, no

560, Centro, Itabaiana/sE, neste ato representada pelo senhor:osÉ roaqurlt DE JESUS'

portãdor do RG 605.538 êSp/SE e do CPF 367.775.475-9r, residente e domiciliada à Rua

iosefa Vieira dos Santos, no 532, Centro, Itabaiana/SE, doravante denominada

CONTRATADA, tendo erÍl vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação no

c,3/2OZO, com fundamento no artigo 24, inciso IV, c/c com o art 26, pará9rafo Únlco' todos

da Lei no 8.666/1993, Tesolvem frrmar o presente contrato, mediante as cláusulas e as

condições seg uintes:

CLAÚSULAI-DOOBJETO

1.1 - A Contratada fica obrrgada a prest.rr os servLÇos de disponlbilização cje link para

conectividade com a intenret, Jm atenclimento às necessidades do Fundo wunicipal de Saúde,

conformeatabelaase

ORGAO

CLAUS LAII-DAVI ENCIA

2.1 - A viqência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente

te rm o.

LA -D P VALO R NTRAT

3.1 - Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ 7'788,oo (sete mil,
setecentos a oitenta e oito reais), para ser pago em 72 (doze) parcelas iguais e

consecutivas, no valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais)'
3.2 - Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos,
contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em

decorrênéia, direta e indireta, todas as despesas com carregamento e equipamentos e outras
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5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços,

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, Estadual e Municipal

e Regúlaridade Trabalhiita, apresentando cópias ou originais das respectivas certidões;
5.3. 

-Não 
será efetuado quatquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em viftude de penalidade ou inadimplência contratual;
5.4. O'CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da

documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
quaisqUer obrigaõões financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, iem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção

monetá ria.
5.6. Não serão computados corno atraso no pagamento, os atrasos atribuiveis à contratada e

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

serviço p restado
5.7. Não haverá reajuste de preço, durante a vi9ência deste contrato Sendo, porém,

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

existência de fatoi supervenientes devidamente justificados, mediante a realização de

a postila mento.

CLAUSU LA V - DA DOTACAO ORC M E NTARIA

4.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária, a

sa ber:

CODIGO UNID.
ORÇANlENTÁRIA

PRO]ETO
ATIVIDADE

FONTE DE
RECU RSO

79 .32 33,90.40.00 12i1

CLAUSULA V - O PAGAMENTO

CLA ULA VI - DAS OBRIGA OES DAS PARTES

6.1 - CONTRATADA
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições

determinadas neste instrumento, sob pena de sua rescisão e aplicaÇão das penalidades

previstas;
. AlOcar todos oS recursos necesSários para Se obter uma perfeita exeCução, de forma plena

e satisfatória, sem ônus aclicionais cle qualquer natLlreza à Contratante;
. Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações 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;
. Responsabiliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabiliza r-se pelos danos causados dtretamente ao Fundo N'lunicipal de saúde ou a

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

reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
. Responsa bilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução ç!9

CLASSIF^ICAÇÃO
ECONONlICA

10.301.1032.2.063
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. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante, sem

prévia e expressa anuência;
I ltão reallzar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'

6.2 . CONTRATANTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
.eroforcionaià CONTRATADA iodas as ãondições necessárias ao pleno cumprimento das

obri'g'ações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece u 1"; no g.§§6193i

. DeÉignar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato'

que d;verá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
.comunicar à CoNTRATADA toda e quAlquer OCorrência relacionada com a execução dos

a".riçot, 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 Arl' 77 e seguintes da Lei no

s.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis n' 8 883/94 e 9 648/98'
7.1.1. A rescisão éontratual ocorrida pelos motivos elencados no Art 78, I a XU e XVII da Lei

a.oiotsl e suas alterações posteriores poderá ser feita por ato unilateral da Administração' A

iescisâo contratual ocórrida pelos motivos elencados nos incisos XIiI a XVI só poderá ser

feita amigável ou jud icia lmente.
Z.Z. n CófrffnAfÁDA reconhece o direito da Administração em caso de rescisão contratual,

es-pecialmente os estabelecidos pelo Art. 80 da Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores'

S.l.oatrasonocUmprimentodequalquerobrigaçãoassumidasujeitaráaCoNTRATADAao
pagamento de multa de mora no vator de 1olo (um por cento), mais 0,2olo (zero vírgula dois

por cento) por dia atraso.
ã.2. e, éuio de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA será apenada na

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

gr"rú"ãu O" i;fiação, ate o máximo de 100/o (dez por cento) do valor do Contrato' em cada

caso.

CLAUS ULA VIII - AS PENALI ADES

CLAU SULA IX - DAS ALTERAco Es CO NTRA TUAIS

CLÁUSULA X. DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro de Areia Branca/SE para dirimir qLlestões qu

execução deste Contrato, renunciando as partes,

g.l.opresentecontratopoderáseralteradoconformeestabeleceoart.65daLeiFederaln"
8.666/93, com alterações poster iores.
ó.2. Á, uit"ruçOes qui se fizerem necessárias, durante a vigência do Contrato, poderão ser

efetuadas meãiante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-Ratificação'
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clÁusula xr - ols orsposrcôes rrruars

11'l.FazemparteintegrantedopresenteContrato,independentementedetranscrição,as
COndições estabelecidat na Proposta, oS anexos a ele e aS normas ContidôS na Lei no.

8.666/1993;
11.2. E assim, por estarem justos e contratados, asstnanr o presente contrato, em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para um só fim legal, que as quais vão assinadas pelos

contratantes e d uas testemunhas.

l-,,-<->
/ ruNoo

Areia Branca/SE, 10 de ianelro de 2O2O.

MUNICIPA SAU DE DE IA BRANCA
ontrata nte

FRANCISCO JOSE S PAIO
Gesto r do FIVIS
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