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ESTADO DE SERGIPE

MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDo MUNTcTPAL or lsststÊrucrA socrAL

CoNTRATO No 03l2020

CONTRATO OE EACST,I,çÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNTCTPAL DE
asstsrÊucta socrAL DE ARErA BRÀNcA E A
EMPRESA ,OSE ANDRADE - ME.

O FUNDO MUNICIPAL Oe aSSrSrÊruCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no

cNPJ sob ono 74.787.720/0001-53, localizado à Praça Francisco l'10nteiro, no 4433, Ccntrc,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado ilor slia Gcstora, a Sr'a

IRANI BATISTA SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG no 609 69'i
ssp/sE e do CPF no 405,376.505-63, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a

empresa JOSE ANDRADE - ME, inscrita no cNPl sob no 28,27'.à.61410001-63, cott-: scrjc à

Rua Antônio Mendonça,233, Centro, Ribeirópolis/sE, doravante denominada coNTRATADA,
neste ato, representãáa pelo Sr. JOSE ÂNDRADE, brastleiro, ínaior, capaz, emprcsário,
portador do RG no 3.980.183-7 SSP/SE, inscrito no cPF sob o no 402.765.978-34, tendo em

vista o que consta no Processo de Dispensa de Licitação no 02/2o2o, com fundamento
no artigo 24, inciso I, c/c com o art' 26, parágrafo único, todos da Lei n" 8 666/1993,
resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e as c3irdições scauintes:

CLAUSULA I - DO OBJETO

1.1 - A Contratada íica obriqada a prestar os serviços de a sses,,irra me nto em conrrole de

combustivel com emissão de relatórios de entrada de consumo, colr demonstrativos, controlc

de frotas, para atender as necessidades deste Fundo Municipal de Assistência Social,

conforme projeto básico Anexo,

CLAUSULA It - DA VIGÊNCIA

2.1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do PrescÍrt-
termo.
2.2 - Este termo poderá ser prorrogado por igual período, c.r:;o selarn preenchidos os

requisitos abalxo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela

auioridade competente, observadas as disposições do Art. 80, da Lei 8.666/93:
. Quando os serviços forem prestados regularmente;
. A Adminlstração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
, O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração;
. A contratada concorde expressamente com a prorrogação;

2.2.5. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de rnr:rcado que dernonstre a

vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços corltratados

CLAUSU LA I I - DO PRECO E VALOR CO NT RATO

3.1 - Fica ajustado o valor total do presente Contrato em RS 9.600,00 (Nove mil e

seiscentos reais), para ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecrrlrvas no v.llor di:

R$ 800,00 (Oitocentos reais)
3.2 - Neste valor estão inclusas todas as despesas com imposto'; :les
contribuições previdenciá rias, Fiscais, sociais e parafiscais, lire
decorrência, direta e indireta, todas as despesas com carregament') c eq
despesas necessárias para perfeita realização dos serviços contrataJos.
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2.2.3
7.2.4
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cr-Á us u la V - DA DOTACAO ORC MENÍARIA

4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta r1.l dotaçáio orçanlcnt.iria, .r

saberl

CODIGO UNID.
oaçaNerurÁRtn

cuessrrrcnçÃo
ECONO14ICA

t8.27 2.O43 3390.39.00 1001

CLAUSULA V r - DAs oentcacÕes oAS PA RTES

6.1 . CONTRATADA
r Manter, durantê toda a execução do contrato, as exigências dc Íegularr(lilde orl condições
determinadas nestê instrumento, sob pena de sua rescisão e aplicação das pcnalidades
previstas;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execuçào, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contrata,rle;
. Responsabiliza r-se por todas as despesas. obrigações e tributoi decorrentes da execuçào
do Contrato, inclusive aS de natureza trabalhista, devendo. quando solicitado, fornecer ao

CC rcn tes de

CLAUSULA V - DO PAGAMENTO

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

mediante ;presentação de documento hábit que os comprove, acompanhado da(s)
respectiva(sj nota(s) iiscal(is), a qual conterá o atesto do setor responsável, juntamer.lte conl

as Certidões mencionadas no item 5.2;
5.2. Juntamente com a apresentação da Nota Fiscal, a contratada ,Jeverá comprovar, no ato
do pagamento, a sua regularidade com o FGTS, INSS, Fazendas Fcdoral, Estadual e 14unicipal

e Regúlaridade Trabalhista, apresentando cópias ou originais das rcspectivas certiclõos;
S.:. flao scrá efetuado qualquer pagamento a CONÍRATADA enrtUanto hottver pendôncia de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou in.i::mPlêncra contratual;
5.4. O CNPI 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 obrigações financeiras que lhe foram impostas, em Virtude rle pcnalidade ou

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

monetária.
5.6, Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasc atribuír.,r:is il contratada c

os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação otl, Jinda cla não acirrtação do

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

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

existência de fatos supervenientes devidamente justificados, mediante a realização de

apostilamento;
5.S. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 5.1. acarretará indenizaçâo por

inadimplência pela variação do lNPC, entre a data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do êfetivo pagamento, ou outro índice qu, renha .r ser frxado pelo

Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei no 8.666/9:.1.

. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduai
faltas por ela cometidas na execução do Contrato; @

PROJ ETO
ATIVIDADE

FONTE DE RECURSO

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
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. Responsa biliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundc Municipal de Assistôncia
Social ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo
Ou reduzindo eSSa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhan'lento pela Contratante;
. Responsa bilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou qtjrtsqucr outros 'l'ermos dc
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmênte o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmir,lo com a Contíatante, scm
prévia e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência to,..rl ou parcial, bem como a

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

10.1. O presente Contrato poderá ser alterado conforme estabelece
n" 8.666/93, com alterações posteriores.
10.2. As alterações que se fizerem necessárias, durante a vi9ênci. do

efetuadas mediante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-RatiFicação,

Fcderal

derão sernt ra to,

@

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

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lci no 8.666/93;
. Designar um representante para acompanhar e íiscalizar a execução do prescÍltc Contrato,
que cteverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências veriíic.rdas;
. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relaciorlíi(la corrr a execução rlos

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 Aí1.77 e Seguintes da Lei n'
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, I a XII c XVII da Lei

8.666/93 e suas alterações posteriores poderá ser feita por ato uÍrildteral da Ad nr irlistração. A

rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados nos incisos XIII a XVI só poderá ser

feita amigável ou judicialmente.
7.2. A CONTRATADA reconhece o direito da Administração em caso de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo Art.80 da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores'

cLÁUsULA VIII - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

8.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CoÍltratada reconhece,

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as; L'rdidas previ:;Las no artigo
80 da Lei n" 8.666/93.

cLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES

9.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujcitará a CONTRATADA ao

pagamento de multa de mora no valor de 1vo (um por cento), mais o,2ok (zero vírgula dois
por cento) por dia atraso.
b.Z, frn éaso de inexecução total ou parcial do Contrato, a CONIRATADA será apenada na

formá prevista pelo Art. 87 da Lei no 8.666/93. O valor da!r multas corresponderá à

gravidade da infração, até o máximo de 10o/o (dez por cento) do vôior do contrato, em cada

caso.

cLÁUsULA X - DAS ALTERACõES CONTRÀTUAIS
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11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos da Dispensa de Licitação no O2l2O2O que, simulta nea mente:
. Constam do Processo Administrativo quê a originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado.
parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizercm necessários, em

dccorrôncia deste Contrato, scrão aCOrdados entre as partes, lavÍ.1lldo-sc, rra ocasião, Termo
Aditivo.

CLÁUSULA XII - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. O objeto deste Registro de Preços será recebido de acordo coin o disposto arl. /3, lI,.t
e ó da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DO REAJUSTE

13.1. Os preços fixados não poderão receber reajustes em pêriodicidade inferior a 12 (doze)

meses;
13.2. Decorridos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será aplicado com base

no índlce Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado dos últimos 12 meses,

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
t3.3. Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice defr:ritlo no ilcm anLcrlor, será

adotado o que for definido pelo Governo Federal.

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSICõES FINAIS

14.1. Fazem parte integrante do presente Contrato, independentementc du transcriçâo,.]s
condições estabelecidas na Proposta, o projeto básico e as l)Lirnas (lorrlidas na Lei no

8.666/ 1993;
14.2. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor losé
Eduardo Rodrigues Oliveira, lotado na Secretaria de Obras, ransportos, Urbalrismo c

SaneAmento deSte MuniCípiO, para acompanhar e fiscalizar execução do prcScntc Corltrato
14.3. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para um só fim legal, que as quais vão assinadas pelos

contrata ntes e duas testemunhas.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ctÁusut-l xt - oa lrcrslacÃo aplrcÁvel À execucÃo oo-c!-N-LBÂro E os cAsos
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CLAUSULA XV - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir questões que porventura
surgirem na execução deste Contrato, renunciando as partes, desde já, a quaisquer outros,
por mais privilegiados quê sejam ou possam vir a ser.

Areia Branca/SE, 15 de janeiro de 2020
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