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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

$oo'.s

T|RMO DE CONTRATO DE PRI:SIAÇAO Dt
SER.VrcOS, CELEBUA! ) I:Nll?r o NttNl(:ltrlo DE

AREIA BRANCA, E A I I'IPRESA lOSI ANI)RAI)E -
MÊ,

o uutrcÍpro DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no cNPJ sob o n" 13.100.995/0001-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de oliveira, s/no, centro, doravante denominado
CoNTRAÍAI{TE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr ALAN ANDRELINO
NUNES sANToó, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n; 3 271'129-8 ssP/sE
e do cPF no 036.219.265-00, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; do outro lado,

a empresa JosE ANDRADE - ME, inscrita no CNPJ sob no 28. j18.614/0001-63, Com

sede à Rua Antônio Mendonça, 233, Centro, Ribeirópolis/sE, (1.)Tavante dcnominâda

CoNTRATADA, neste ato, representada peto Sr. JOSE ANDRADE, brasileiro, nraior,

.upur, u,rprurário, portador do RG no 3.980.183-7 SSP/SE, inscrito no CPF sob o no

qOZ.lOS.glg-z+, tendo em vista o que consta no Processo de Díspensa de Licitação
no 08/2020, com fundamento no uitigo 24, inciso I, c/c com o aft 26, parágrafo tinico'

todos da Lei n" 8.666/1993, resolvem firmar o presellte contrato rnediantt: as cláusulas

e as co nd ições seguintes:

CLAÚSULAI-DOOBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada no assessorarÍr'-í1to efi) controlc de

combustível com emissão de relatórios de entrada de consumo, com demonstrativos,

controle de frotas, para atender as necessidades deste Município'

CLAUSULA II - DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do

presente termo.

CLAÚSULA III - DO PRECO E VALOR DO CONTRATO

3. ] t i.:a alUstado o valc)r total clo presente Contrato em R$ 17'4OO,0O (dezessete

nril, c quatiocentos reais), a ser pago mensalrnerrte a importáncia dc R$ 1'450'o0
(Um mil, guatrocentos 'e cinqueita reais), conforme i"ircga dos relalórios

constantes do objeto deste contrato.
3.2 Neste vãlor estão inclusas todas as despesas com irnpostos, descontos,

emolumentos, contribuições previdenciá rias, fiscais, sociais e ;''raíisc'lrs' qtre !'cJam

devidos em decorrência, direta e indireta, todas as despesas üom carregamcllto e

Àluipamentos e outras despesas necessárias para perfeita rcrlização dos serviços

contratados.

CLÁUSULA IV - DA DOTACÀO ORCAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação

có PROJETO
ATIVIOADE

cLASSTFTCAçA()
ECON O MICA

FONTE DE
REC!' RSO

1001
OR

2039 3390.39.00

CoNTRATO No 15l 20 20

a saber:
UNID.

1



0t.7

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CLAUSULA V. O PAGAMÉNTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação de
documento hábil que os comprove a execução dos serviços, acompanhado da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), a qual conterá o atesto do setor rosponsável, 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 Regularidade Trabalhista, apresentando cópias ou ol.]|nais das rcspectivas
ce rtidões;
5.3. Não será efetuado qualquer paqamento a CONTRATADA enqudí.lto houver pendência
de lr(turaaÇilo da cbrigação ílnanceira em virtude de penalidade ou inadimplêncra
contratLral;
5.4. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura dt',crá ser o mcsmo da
documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto peí)dente de liquidação
quaisquer obrigôções financeiras que lhe íoram impostas, em virlude de pon..llidâde ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao plcito dc rcajust',r11cnto cJo l)reÇos otl
correção monetárla.
5.6. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuíveis à

contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da
não aceitação do serviço prestado.
5.7. Não haverá reajuste de preço, durante a vigência deste cc,,'ltrato. Sendo, portm,
atualizados os preços, se necessário, somente quando extinguir a vigência deste ou da

existôncia de fatôs supervenicntes devidamente justificados, mediante a realização de

apostilamento.

CLAUSULA VI - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

6.1 . CONTRATADA
. M.l n te r, clurante toda
condiÇões determinadas

a execução do contrato, as exigências
no íuturo instrumento coÍttratual, sob pri',ra d

de reeúlariciadc oU

e 5r ra rescrsao e
a plrca çiro das penalidades previstas;
. Alocar todos os recursos necessários
serviços, de forma plena e satisfatória,
Contrata nte;

obter uma perfeita cxecução dos
adicionais dL qualqucÍ naturcza à

Para se
sem ônus

. ReSpOnsabiliza r-Se por todas as despesaS, obrigaçõeS e trrl)útos decorrentes da

execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado,
fornecer ao contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa bilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, dccorrentes
de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Ílc.;Do;rsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a tercerros
LlecorrLntes c1c Si:a Culpa ou dolo na execução do Contrato não cxcluindo ou reduzindo
essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela C(,ilIratante;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisr|,ror outros'fermos de
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar íielmente o obleto contratado e o prazo estipulado;
. NãO transferir a Outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Corltratarlte,
sem prévia e expressa anuêncra;
o Não realizar associação corn outrem, cessão otl
como a íúsão, cisão ou incorporação, sem próvia a cxpressa anu
6.2 COI'ITRA TANTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

transíerência total ou pa rcia I, bem
oírt.rata e
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. proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao írlono cumprimento das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no a.666/931
. Designar Um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente
Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrêncL;ls verificadas;
. comunicar à CoNTRATADA toda e qualquer ocorrêncla relacionad:l com a cxecução dos

ServiçOs, diligenciando nOS casos que exigem providênCiaS p[€Vêntr.. dS e corrctivas.

CLAUSULA V II - DA RESCISAO C NÍRATU A L

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nos lermos do Ati. l7 e seqlLlint(ls da Lei

no 8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis no 8.883/94 e 9.548/98.
7.1.1. A rescisãô contratual ocorrida pelos motivos elencados no Art. 78, I a XII cl XVII

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores poderá ser feit.r r)or ato ljnilatcr.ll dã

Administração. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elenc.r(ios nos Incisos )(lll a

XVI só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
7.2. A CONTRATADA reconhece o direito da Administração ern caso de rescisão
contratual, especialmente os estabelecidos pelo Art' 80 da Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

CLÁUsuLA VIII - DAS PENALIDADES

8.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida suiíritará a coNTRATADA
ao pagamento de multa de mora no valor de 1olo (um por cenio), rnais 0,201' (zero

vírgula dois por cento) por dia atraso.
S.j. em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATADA será apenada
na forma prevista pelo ait.87 da Lei no 8.666/93. o valor das multas corrcsponderá à

gravitlaclc. da iníração, até o Ínáximo de 107o (dez por cento) do valor do (:onLrato, crTl

cada cirso,

CLAUSU IX - DAS ALT ERACOES CONT ATU A IS

9.1. O presente Contrato poderá ser alterado conforme estabciilce o ait. 65 da Lei

Federal no 8.666/93, com alterações posteriores.
9.2. As alterações que se fizerem necessárias, durante a vigência do contrato, poderão

ser efetuadas mediante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-Ratificação;
9.3. A critério do contratante, e em função da necessidadÔ do íorrrccimento, a

contratada obrigar-se-á a aceitar os acréscimos ou supressÔcs que se fizerem
neccs.;;ir'ías, até ã timite de ?-SÍYo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

CLAUSULA oo FoRo

10.1. Fica eleito o Foro do Distrito de Areia Branca/sE para dirimir questões que

porventura surgirem na execução deste contrato, renunciando as partes. descle j.i, a

quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam ou poss<lm vir - 'er'

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSICõ ES FI NAIS

11.1., Fazern parte integrante do presente contrato, independent.
as condições estabelecidas na Proposta, os anexos a ele e as norn
8.666/1993;

nente dc tra nscrição,
ontidas na Lei no
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11.2. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o pro-Jnte corltrato, ern 02
(duas) vias de igual teor e íorma, para um só lim legal. as quê,; vão a:leinadas polos
co ntrata ntes.

,ftmffi,ftü.ffisdot
Contrata nte

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do Municí

E

Contra
JOSE ANDRADE

Representante legal
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