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CoNTRATO No 1sl 2020

CONTRATO DE LOCAÇAO DE
EQUIPAMENTOS QUE ET{TRE SI CEI.EtsitÀI.1
O FUNDO MUNICIPAL JE SAÚDÉ DE AI(EIA
BRANCA, E A FIRMT1 ilRrsl'lAÍ.lO ViÊrRA
DA COSTA - ME, i-,É ACORDO coM A
DISPENSA NO 05l2020.

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

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Dirriz, no 9C, Cerrlro, doravarrLe
dcnominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gesii.i, o Sr. FRANCISCc
JOSE SAMPAIO, briisilerrc,, casado, dentista, portadora clo RG no r i189.85'; ',5r)lii :.i'r
CPF no 222.517 .313-34, resrdente e domiciliaJo crn t'rreia Br,: I a1SE, ;: :r 1lírrlrÍ í-r-'(ia

cRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME, pessoa jurídica de clireilo 1, r 1fl6, ir ..r;l.r rr.:r i.i'lP.l

sob no 20,815.872/OOOI-15, siIuada à Avenida Y Lotearnento Aqir.ri-itts, rl'' 2,], S;ri:r r-)5,

uloi::r rir) i:xt)i11]são, Aralc;t1Lr,'5iE, rreste ato represerltada pelo Sr. Cristiallo Vieira D;i
Cüstô rr. rli.r(lôr tl.i R.G. rt' !36.918 SSP/SE e do CPF no 276.05B.845-91 r. ''ir Ii{.r (l

i:lr)rirrairi,lri.r a Rua F4, io 4?.t-, Bairro ConjuntO JOrnalir,lta Orlando [l; rtas, Ci ]: .i:i.i. i:r ,:iir
- Araca1u,,rSE, denominada CONI ÍtA lADA, firmam o presellte acord'- pela:, r!rÍlr.r:j /-1.) I .ri

no 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme abaixo subsegtre:

CLAUSULA PRIME IRA * DO OBJETO
1.1. contratação de empresa para Locação de 02 máquina- multiíLr;rciclrais com
forr'recimento de suprimentos, peças de reposição e serviçôs de manutenção corret;va e

pr(t.",entiva], CartuCho de tOner reserva, para atendimentO àS necesSidades alo I'uOdo

i,ll rn rcipa cle Sa[rde.

Ç r--À!Ls U-Lê-§E-G-u-N84-:-D.^ t Í c IIA!Ã.Q
2 | i'.ir a presente conti.rtai;irú, Íor instaurado Processo licitajlório, pcr Dispensil n'1

n.)t. t.);í), c as dernais í1r!,iiosiçoes consiantes a,llante enumeradas, q'-la ii'llegrarll o

pre5e0tc processo e que iitde pendentemente de lranscrição, ía,,.,i'r parir' intcgr:lril'i: r'

coÍnplementar deste Contrato, no clue não o contrariem:
a) Proposta (s) firmada pelâ Corrtraiada.

TERCEIRA - P

3. L. Pela perfeita e íiel execução do objeto deste contrato a CONTR./\] r'\ liLr ,.r'r 'rr.r il
CON'fllAlADA, o valor de Rg Iír.660,00 (dezesscrs niil, citocetlto:: c :,,,..!errli:r i'.riris),
divid:cc !rm 12 parcelas de Rll 1.405,00 (um nlil, quatrocentos e cinco ril.--,is), a scrcnl
pargas rrcnsalmenle, com franquia de total 12.800 (doze mil c oitocÉ]rltc\s r.ó1.'ias)

cópias/mês.
3.2. A respectiva quantia mencionada é apenas uma estimativa u(' qastos, não pode trdo
ser exig,da, nem considerada como valor para pagamento II-r, rro ou máximo. l-al

estimativ.i poderá sofrer acréscirno ou supressões sem que isto .lustifique motivo para
qualquer irldenização à CON-IRATADA.
3.2. Nesrcs preÇos, estão incluídas todas as despesas que direta otr líiLrclarínentc
deccrri:lrrr da prestação dt .:trviç,.-r:; de lttcação ora cuntratada:., , tcllt:,ivrr c..rsLue ,-orn

r], : encargcJs sociai., :'::ial'ti:tt:r. a irrar','ialÊnciários, Jll:'f tnistiilÇão, tnbLltoÍi
. ii .. , :: : .'-1t,.;.,.,r ir. Li,",alilu0,- I ) a 

j '. l I . { r I a ; | .

clÁusura oUAHTÁ : DA v!€ÊrrÇrÂ
4.1. O pr.rzo de viqência será {ie -t2 (,:loze) trreses
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4.2. O presente contrato poderá ser rescindido assim que for conclir'-i3.

CLÀUSULA OUINTA - DA LOCACAO E RECEBIMENTO
5.1. A l-ocação será feito de acordo com as necessidades desta Secr.iaria, dantro do praTo
(,.,r:ll), ri,.r,-,al() n(1 Drese nte C{)rt!:rato;

(,, .Lr r,'r'ebirnento se alera cnl conforÍ]tidadÍt com o artigo 73, ir'tt',ct IÍ .:la Lci
u.ú()b/..) i c suas alterações Ílos;torioros.

CLAUSUI-A SEXTA . DO PÁGAI'IENTO
6.1 . O paqamcnto será efeLuado mensalmentc, a[(] o dia 10 (de7) :, môs -',,r[:scqttir ile à

prostação dos serviços de locação, ante a apresentação do tjccuttl'- -- l)áDil ,l.rc:cÍi'i,ri,vc
os serviços prestados durante o mês, acompanhado da respect './.r nolir iiscal, ..1 (ltral

conterá o atcsto do fornecimento pelo encarregado do setor compctente c ile posse das
CorLr{iões rnencionadas no iLerr 6.3, alínea "a" e o relatório emitido corrl o qt:er'rlitaiiYc
rnrltiLli r-..rla enrpresa e atestada pelo servidor responsável.
6.2. []::o haverá reajuste (.la í.)Íeçot durante a viE"-rlcia deste c.. ",rêtc. rr 'ir.jJ- ,.rr,i -ili,
atualizaoo os preços, se necessário, somente quando extinguir ê vigência dcste otr d.ll

exrstência de fatos superveÍlientes devidamente justificados, mecjiante a realizaçilo d'r
apostilamento.
6.3. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atuali./.i-la seg('rtüo.t v.t;r.:çio
do efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíu':rs à cc'r[rateoa e os

decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não aceitacâo da
nrercadoria.
.t) JLrÍ)[.]nrenle com a apresentação da Nota Fiscal, a Proponente devcrá cotttirrcvar, í,o ilto
do 1,.r,,;:,'13ç116, a Sua req:r1']rid:jdc Com o FG.l 5, lÍ.iSS, FaTCIld.'', Fcdr:t:.,i, i!ili:(l.rill c
r'1 . . ',. e CNDT, apresetlt.,, rl., '.(-i)r.ls otr originais (l.ts iespectivas ':ertidõc:
P/\RÁ6,iÀFO ÚNIcO I o(1o e qualquer paqanlcí'tto será efetrlado cf t

barrr:ária.le Nossa Senl)ora.iô!; Dores, sob pena ,la irrcidência d.lt,:;lxas riL

pagamentos por Ordem BaÍlcaria em outras Praças.

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTÃCÁO OR M ENTARI/\
7.1. AS despesas Com a de lOCação OcorrerãO à Conta dOS recursOS ci-Çamentí(;o'j I)iírv.',t ,s

no Orçamcnto de 2020 do Fundo Municipal de Saúdr: Ce Areia Bran'a, Ei,i,ri t, ':,.'t -i:,). ,

obedecerrdo à segu inte classiiicação:

COD- UNID.
ORÇAM ENTARIA

AÇÃO
cúasiFrcAÇÃol

ECOI\OI{]CA
10.301.1032.2.063 3390.39.00

. iE .

19.32

8.1. I ncube ao CONTRA'TANTE:
,, L: ': -.rli7nr a prcstaçili (l(is scr viÇos dc l'JCação;
,r ,... _(l ali ,ri:ttai;ijal11r.. r"rltr .trnentares c carIIi-..,ILia:,I;

' . r. r:ii, tlrIt l;:; t;erviços't\i:: t--al!;o:; previstos eÍl lei c lla l(jl'lrlil : 'r-;ta "'- -jr'Iia]li)
il. 1 -l . Í:or-r)ecer os papérs n\r(.c:,:;jiios a execução dos serviços;
8.1.5. Disponibilizar o espaço aclequado para a instalação dos equipamentos;
8.1.6. Pagar à CoNTRATADA os serviços no período prestado, eÍÍr coníorniidade to,r o

previsto na Cláusula quinta.

l.' i I

.:

cLÁUSULA oITAvA - DAS OBRIGACÕES
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8.2. I ncu be à CONTRATADA:
fl.-t.1 l) i;ponibilizar o objeto deste ajuste contratual em perfeit.r coílíliÇilo de
fUnc['rr,r ,rer]to, inclusive, o-, rr,i'li(,i-i:ris de consIlmo (Lonner, cilin(jr acvela] 1,,r), (l(lixaindo

aq i..i, : . ls de materiais d(i cJü ji.rl|lo Íro nrosrr]a proporçào para ír ,:;lsto p(l IIIês, Pcssoai
Lr ijL r,,ri', Ínateriais a para.r irerícita execuçio do otljeto;
8.2.2. Substrtuir o eqLriparr cnto, quando necessáric, no pr:l70 Í ,limo ' 24 (\'inte c
quatro) horas;
8.2,3, Prestar as orientaçõosj técnicas do equipamento em tempo h(lr-ri;
8.2.4. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita locação, dc fornra
plena e satisfatória, sem ônrrs adicionais de qualquer natureza à CoIJTRATANTt ;

8,2.5. Respo nsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos lr': i'rirrri,,! j.r
execuÇão do contrato, inclusive as de natureza trabalhistas, dcvt'; ilo, qli.:iirlo soi.ciLirdo,
forner..rr i CONTRATANTE coÍnprovante de quitação ccm os ór9ão!.ompc'(.'r1Les;
U.2.6. itdsponsabiliza r-se por eventuais ínultas Ínunicipais, estadual:. c Í,'ii''r-ris,
decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
8.2.7. Assumir inteira responsa bilidade pelos danos que seus em'.lregados causaretn à

CONTRATANTE durante o fornecimento, hipótese em que fará a retràração clevida, conl o

necessário ressarcimento crn dinheiro, no prazo improrrogável de 30 (tÍinLa) dias,
ind ependentemente de avisos ou interpelação judicial;
8.2.8. Enr caso de falta dos bens objeto deste contrato, responsal'iizar-sc. ', trl'lra da
Lei, ne.!ii inadimplemento ,ic a(;rrrir.lto, l'icando todo o ôntls l':iict-lr,r,:rrí, 1"; :1i.1.1

'r ' r, r" '.ilidade;
i rl'lTlirlr;\,ri L..tr. ,oajor.l Irar']Síclr lotai ír,i 1-rarcialntr"te o a' rlr,r!.) i.-,ÍIrcl

i.,r,ii): i ..)ilsril 5uilLonLrâtiri, .lirlCa que parcialrnenlÊ,:r t:r.'(.,1(;-10 ' ' '.r'lt1 íil ralr)

CLAUS U LA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O presente Contrato podcrá ser rescindido nos termos do ArL.77 e seguintes .ja Lei

no 77 e seguintes da Lei no 8.666/93 e alterações introduzidas peias Leis .c fr ?i'. ''j 1 i'
9.648/98.
9.1.1. A rescisão contratua| ocorrida pelos motivos elencados no A.t. 78, l,i ,ll1 (] XViÍd;l
Lc 8.666/93 e suas alterações posteriores podcrá ser íeita por ato lrnrlaterri (i.r

Adiniitis[ÍaçãO. A reSCiSão CofltratUal oCOrrida pelos motivos elenci,.joS no:, r]{lr:,ij {lll a

XVI só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
9.2. A CONTRATADA reconhcce o direito da Administração em cast .r. resci',io contr.lILidl,
cspecialmente os estabelecidos pelo Art. 80 da Lei no 8.66ti/93 e su.ls alterações
posterlores.
9.3. o presente contrato poderá ser rescindido assim que for concluíd,r o pÍo(resso

licitatório definitivo.

,i",rti: 1'i l r :1íl ai,lallqti{rr cllr 1l-1.-.r ; ';irtrliiial l.lf:l ' , ';ril,'',
i '..,jot rr, I 11.

''', Ioi ilL'r 'rlr"'
I I r. i: r .;r.;o cie inexccLri;irir lOl:rl ou parcial do Contrato, a COI\;,\,.lAil/r :cta apeilad:r
na Íornr.l pfcvista pelo ArL. ij./ da Lei no 8.666/93. O valor das mtlltas cOrrclpontlur-r ,r

gravrdad.l da infração, ató o lltáxirrto de 10% (dez pôr cento) dc i'alor (' )i ! ,il 'i
cada caso,

CLÁ - DAS ALTER
11.1. O presente Contrato poderá ser alterado conÍorme cstab. .cc o 11.

Federal n" 8.666/93, com alterações posteriores.

tu
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rI . , ri[cr;ÇõÉ]:, liue so l,;'eTelll llecessárias, cll,rilllle a vigênc;i'r (io Conl'.)lo, lloclcrão
seí Ci()lira(1Jli nredrante Torno Aditivo e/ou Ternt<.r (19 Ír.(''liatiíicaçii .

lL3. A Critério do Contratantc, e em função da necessid... rlc Í :,JCiílr('íll(), a

Contratada obrigar-se-á a aceitar os acréscimos ou supressões qu'r : , íize|eíri necess.irtas,
até o limiic de 25o/o (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

cr-Áusula pÉcrr{a s EGUI{DA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Cornarca de Areia Brarlca/SE para .iirimr; ,itrosLóirs (lue
poryentriÍa surgirem na exccução deste Contrato, renunciando .r5 parte-c, desde f.i, .r

qtr. sqLreí outros, por maas privilegiados que sejam ou possam vir ; - lr'

Estando justas e pactuadas, as partes firmam o presente Contratu, .:rn 02 (':lr.tas) vias rle
ig ual teor.

Areia Branca/SE, 24 de janeiro de 2020.

f-.^-^-{Iru*oo rqurvlc
TRANCISCO ]

AL DE
SE SlrMtr c

Contrat t,,_

IAN EIRA D CO A ç

RISTIANO VIEIRA DA COST
Contratada
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