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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CoNTRATO No 06/ 2020

CONII<AtO DI. PR|SIACi'.'t)t: Sft?Vt(,OS Qttt i-i'ltRt 5l
CELEBRAI'I, DL IJM L-AD(' O FLII]I)O I'IUNICII)AL DT

AssIsTÊNcIA soclAL, r:, ()t)ltto, A !t'lPt?LsA ltuMttERTo
FÊRREIRA DE ASSIS LII',l/\- I L]NDANIi IJ .ADO NA /\14 DI:

REGIS-TRO DE PREÇOS NO 22/20)9, DÍ'CORIIENTE DO

PREGÁO PESENCIAL NO 19/2019 SRP

, 11,

DESCiIIÇAO UNID. lc

4.500,00 l
Barricadas, grâdes do tipo barricada dever
máxima de 1,10m, todas em Períeito
mobiliza ão e desmobiliza ão necessárias.

ão ter uma altura
estado. lncluída

mínimas de 04 metros dc
dade, com 02 metros aitura
collertura do tiPo Prrâm idc,
tubo galvanizado, [)aÍ i) r.r:;i.)

Unid. 500 9,0 0
1

.Jo púlrlico eÍn qeral. Incluída nrobilização e desmobilização
ÍlCCeSS.l rl.lS

: as

roicl,, .,1.,,, ri,, irãs dimensiics lríxirnas de 05 metros de

frciri.r ,: l)5 rlretros de profrrn/'liilacic, conl 02 metros altura
crn l;c,.rs pés dc sustentaçâo, cobertura do tipo pirâmide,
coor lona t,ranca, estrutura em tubo galvanizado, para uso

do pritJI::o em geral. lncluída ínobilizaÇão e desmobilizôção

Toldo aberto, nas dimensões
frente x 04 metros de Profundi
cÍTr scLr.; pés de sustentação,
../,, ro (r Lr,r'.iit, t'!trJtuÍa CÍn

Ilq99slajrÊ§."l-oldo aberto, nas dimensô

Diária 50 17i.. {)0 u 90t),00

ôat) ,50,00i)

l5

lor(ro ,,,)erlo, nas dimcnsÔes mínrmas de 06 metros dc 
I

llgn1q 1 r)li ,nctros de prolun(lldade, com 02 metros altura
crn seur pis de susterltação, cohcrtL,ra do tipo pirâmidc,
r.)rn lor,,r b".lnca, csIrUtura el)] tLltl') galvanlzado, para uso

Jo pÚrir,,) ern qeral. lncluida mobilrzaçáo e desmobilização

---- -l--

, rl, r
36

"-l
l

37 
1

l

es mínimas de 08 metros de
ndidade. com 02 metros altura 45,,.1)0 ) .t.15íJ,AO0B metros de proffrentc x

eÍTl S('t's és de sustenta
u

o/ cobertura do tipo
Diária

i

*

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRAr',l(r,t\/SE. rtscritt'' 'ro (-NPJ

sr-,b o r. | | ..\7.720/OOO1-53, locaiizaclo à Praça rrancisco l'1()nteaÍo, fi' '1433, acrrLro, doTirvarrLc

r rlr/, |,rirr,.r (IONTRATANTE, n!:rstc ato representado Por sua GestorÍ:l ' a Sr'a IRANI BAÍISÍA
SANTOS, ,J,-, i tadora do RG nc 609.699 SSP/SE e do CPF no 405 : '" 505 5 1' r ] cillpr(rsil

HuMBERTo FERREIRA DE AssIS LIMA, inscrita no CNPJ sob o ,io 02';'| ,'.0P,9/aoa1.a4,

estabelecida na Rua Jackson de Figueiredo, no 685, Sala, Centro, l',abaiarl-r, SE, dorii'/ilrll!l

denominada CoNTRATADA, neste ãto representada pela sr.a MARIA BETANIA DE JESUS,

pãrtàaoru do RG 1.516.86g'ssp/sr e do ipF 009.983.605-03, celebram o prescnt. co.ir.to de

ãr"iiuçao de serviços, decorrente da Ata de Registro de Prêços no 22/2019, que ';erii regido pc'la

Lei no 8.666/93 e suas alterações, Lei Fedãral n" 10.192101 e .r Cláusti :)s e condições

elencadas'

! LÁqs u-L-À i !rlU!rrÀ,-AQ.-q-EJEIel-êIl.§5.jn§j§eJ,_&-Le!-!:-s' q 6SLe-3)

.: . L o pre s,-rr,le ,,,rtrrn,entã-[ã;* "ill"to " 
loc"ção cie equipameni'q' estruluras c ÍIlão de

ot]ra para eVCntoS festivos, cornprecndendo montagem/desmontagerrl, insta laç;ú,/desinstalação,

entregai transporte e mobilização, em atendimento .às necessidades clo Funrlo Municioal de

AssisÉncia Social, coníorme o quanto disposto na planilha abaixo'
parágrafo único - os serviços serão executados em estrita obediênrra ao pr( ie'rtc i-L)lrtral-o,

aeüeÃdo ser observados integralmentc a Ata de Registro do PreÇos rio .:.,,20ic,r. ' j,','.;rr,-r^os c

i pio1,u,,t, i,i,lborada pela óoNTuATADA, c1c acordo con.t o art. 55, r(l da I . 'r r'," ll.(;ó6:91,

p,t:,s.liritrt l:i,:. (loLr:montos a fazer parte integrattte clo prcs(rnte nstrt!Í- ":ro pilr.i 1i)ílij!l r--s Íttls cli:

:4
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com lona branca, estrutura cm ttrllo galvanizado, para uso

do público em geral. Incluída mobilização e desmobilização

-foldo a-oerto, 
.Áas 

àinrensões mínimas de 10 metros de

frente x 10 metros de profundidade, com 02 metros altura
em scus pés de sustentação, coberttrra do tipo pirâmide,

cofr (,,f.r branca, estrutura clTl lLlbo galvanizado, para uso

1,,, i,r:1,1,;o 6,6r qgi-al. 'lncluÍda rnobiiização e dcsÍnobilizaçõo

necessaflas

necessaílas.

I

io,
aÍ la 17,.,0()

see,oo I 5.ee4,oo

.18

Iol(lo irl)c|to. ílas (lirlensõcs rÍrinirnas de 12 metros dL'

írente x I2 ínetros de profurr'-lidadc, coÍn 02 n)etros altura
em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide,

com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso

do público em geral. Incluida mobilização e desmobilização

Diária 6

N D REG DE

66/93
2.1.. O Serviçc, úirjeto deste Contrato,

Ê.,r PreÇo Unitário;

U da L.çi n"

terá sua Execução indireta, soh o Regimo de Emprcitada

L CEI .D o c o P E

IV Lr: ii.66

art inc III

serviços iaturados, será
nova Í;l ru Ta, escoinlada

sorvlços 
.-^ntrâtâ.iâ ânrêqrrí -' lr l:i){)sl'r:

-l 2. Éara fazer jLrl; aos pagamentos, a contratada apresertLará a docunl! i'rÇao ' r'i

I i.lot.r Íiscal (devidamente a[c:]t.lCa Delc Íiscal do contrato);
lt - comproviiç.:u oe negutaiiàaJu puio.o,, as Faz_endas Federal, Estadual e Muíricipal, além rias

õortiãaui de Rógularidadã de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas'

§10 - As faturas serão apreseiiàáas cóm indicações das quantidades e preços uiritártos cr, R':ai'l

[n$), ", estrita observância às Ordens de Serviços concedidas;

§Zã'_ À, iaturas serão encaÃinhaàas à fiscalizáção. do Município, para análise e aprovrÇ:ro, enr

seguida serão repassadas aoletor financeiro, quó disporá de até 30 (trinta) dias para oíetivaÇão

da Lei n o 8.6 66 / 93\
3.1. O valor global desta contrat
dezenovc r(jais), sendo fatu rado
estrita ollservâ ncia ao consumo

LÁUS VIG

ação será de R$ 51.519,i]0 (cincluenl'' 1' 116n tntl' otrinhêrltos e

l.r,L,liunt" a execução de cada ordcm de servlço5 concctjid'1' eíIl

de horas trabalhádas por máquiÍla uiillzada ri': 1;rt:st;:çào dos

do pagamento;
63á _"Ocorrerrdo a não aceitação pela fiscalização do Município para C-

ã- ,-.J,u,; comrrnicado à conirôtaca para retiticação e apresentação i,'

alirs cau53s dc l;orl rildeíerimento;
§;;: o,,r. p;rqarncnto ou i,,turo no prazo estipulado no § 2o acarretará indcnilaçio por

i,-".1i,,,pt",,..;., lretá variação do rNpc, entre a data finat clo período de adimplt'rncrrto d(r c:r(lil

óuà"f J ut., ,, àata do efétivo pagame'to, ou outro 
-ín^dice 

qrie vcÍ)ha ;: rcr fixail, pr:lo (iovr:rtlc'

Êcderal, n.r Íoíma do art.40, XIV, "c"da Lei n" 8'666/93;

5ã, - o. pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintPc 
'asos:I _ o Não cumprimento dás obrigações da contratada para corn ., icciro q,Jc Dc.rss;r i, t.l'..:

quálquer forma, prejudicar o Município;
if I inaOimptêrrcia áe obrigações da Contratada_para com o Município pL" '-onId L'!') CoirLí'to;

iir - r.rào cumprimento OJOüposto nas Instruções fornecidas pelô Município e dispostas no ternio

dc referênc ia;
iv - rrro, ou vicios nas faturas.

5 3

4. 1. A vigência do
assinatura, Podettdo

CÔntrato será de
ser prorrogado,

72
por

(doze)
iguais

mescs, coniadós I partir .:1â dat'l (ic sua

e sucessivos perío,tos, ate o limitc de 60

ry
&

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊNCIA SOCIÂI',
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FU NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCTA SOCTAU

(sessenta)meses,conformeodispÔStonoart.5T,daLein.oi.t'6/93i]oII]i]ltCre.;ocS
posterioIo5.
4.2. {_r, lr.r,rcncjo pretensão de prorrogar o prazo contratual, deverão s{'r atcndi(ros os í(rqtrisito:l

iri)i'tixô ünumCril(.1.,j dC forma Sirn,,rltânàa, e aUtorizado formillmente pCl' rrrtOri{l r(l''l 
'loIlrpeloilt(]:

.1 2. 1. Quan,:1,; os scrviços forenl prcstados regularmente;
4.r.2. À Adn.ti rstração ainda teÍlha irltcresse na realizaÇão dos serviços'

4,2.3. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração;

ci,c. o contratado concorde expressamente com a prorrogação;
qi,S, a prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado qur cjernorrstrc a

,urtu.lotidudu pa-ra'a Administração, das condições e dos preços contrat'r'los'

CL US ULA OU I IJTA DA DOTACAO ORCAM E NTARI A íart. 55 :r ngi§e-ll da Lei n".

8.66 /93)
os recursos Íinallceiros para pagamento

llslgçqo qIçamentá ria arlJarixo es ecificada
dos encargos resultantc!' deste (-orltrato coTTerao

uNtDAi)t AÇAO CLASSIFICAÇAO
ECO NÔ MiCA

TE DE RECURSO

2043 3390 3900 1001

Servrço, obseÍvar)do-se
5.2. O corrLr.lt I será empenhado rne rliante a concessão dc da5; Ordens al,i

CO

ORCAMEI! iARIA -i

estritamenle os quantitativos nelas dispostos

clÁusuLA sExrA - Do DrRErro E RESPoNSABTLTDADE DAs PAil::5 La: ! it irrçLslq-vrl

e XIIL da Lei no 8.666/93)
61. A Co"t at"d", durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: ....
.Manter,durantetodaaexe-cuçãodocontrato,asexigências.dehabilitaçãoo.]Condi!.õCS
determinadas no proc"oimeÃio li.]iutOrio, sob pena de suJrescisão e aplicação ilas l)cu:rii'l(-rclcs

ora previstas, executando, *tt.i"ii"i aã formà direta e só podendo rú.rlizaT sLi.i)corrtra LaCão no

limite de 40 o/o (quarenta por c;nto) do objeto contratual e me'ir3nte prévia e express')

a u torização da contratante;
.Alocartodososrecursosnecessáriosparaseobterumaperfeitaexccução,dCformi]plenae
saiisiatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza o Municipio;
. P.esponsa biliza r-se por t;;;;;;;;p"sas, obrigações e tributos dci )rrcntc' ria exccui;ão do

cn,.,tfLtn, inctu:iivo as de 
- 
nui,,r"ru' trabalhistã, devendo, quando solicitado' fÔrnecer ao

('rntratarrlC it,imÍlrovanlc de quitaqão com os órgãos competentes;
. L-,:it\.ri, .r, ..| :)c por'(lventllais-írlL:ltas, municipais, cst:,].ltlais e fedcrâis' dcc' r"rrliil! 'lil f;tLlai;

por eia ct,i,, ' das na execução d'i (-olltrato;
In"apou,,o,, i!.,ar-se pelos dânos causaclos diretamente ao l,lunicípio oú ar l.ercci',):r dÊcorreÍllL:i Ll.3

süa culpa oLr dolo na 
"r"auiáá-oo 

contrato não excluindo ou reduzindo êssa rccponsa b ilida(ie a

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 
.

;áaSp",iJ"UirL"r-se peta ;;ü";;-;t Àtvarás; Licenças ou quaisqirer or-1i.'c!' i(rírrro'i dc

Autoiização que se façam necessários à execução do Contrato;
; Executár fielrnente o objeto contratado e o prazo estipulado;
áNão realizar associação com outrem, cesSão Ou transferêntia total ou parcial, bcttr l'onro a

;r;;;, .i;ã;;, incorporação; sem prévia a expressa anuência do contratante'
6 2. A Conrrr'.ante, durante a vigência deste Contrato, cornpromete-se 'r'
o Efetuar o l)ô(lamento nas conclições e preço pactuados;

. pTopor(iio.ar à CONTRAT;ôÀ'i"ãrt' as condições neccssárias a.' lleno cumprimento das

oOri-g'açOes decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Ler Íro 8 66r'/93;

.ô"Éignu,. um representaniu furu u.o.punrlar efiscalizar a execução (jo preseÍrte contrato, que

deverã anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
.

. comunicar à coNTRATADA torla e qUalquer ocorrência relaciónada com a execução dos

scrviços, diligctlciândo nor.uro, que exigem provldências preüentivas e corretivn!'
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARÉIA BRANCA

FUNDO MUN ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIÀL

ULA SE'TIMA S MULTAS E PEN ADES ( Art. 55- inciso v'IIDA ALID

.6 93
OI

inexecução, total ou Pa rcial, do Contrato, além das Pe nalidades constantes .ia cliitrstrla

anterior, ensej ara a sua rescisão por ato unila

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art 78 da Lei n" 8.666/9':

L L NON -DO IRE T s c A T c l) ES sAo rt.

IX Lc

da Lei no
c r-Aus
q.666 /93 )
7.1. Ao atraso rro cLlmprimento de qualquer obrigação assumida' será aplicada multa dc 0'5',,i)

ímeio oor cento) do valor do-Lontraio, por dia dL àtraso' o atraso superior a 30 (trinta) ciias

àonsecutivos será considerado como inexecução total do contrato'

610 - A multa prevlsta no itÃ unturioi sérá deduzida dos pagamc r,s a sercm eíetuados à

ãà",r"âi","r""i;;;iiirà; nà nipótu." de ocorrer a recuperação dos arrasos veriíicados.

5io - caberá, ainda, a aplicação dessa.multa nos.segu.intes casos:

r - Execução dos serviços 
"m'áàsutor.ao 

com as direlrizes do termo de rcferência;

u - Dificuitar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;

III _ A contratada fica sujeiia i multa de 10o/o (dez por cento) do valcr lrcste 
.Tcr 

rro se transferir

u-Àoloi,,.un',uraclo a tercLirós, .o tcdo ou em parte, sem prévia autorização da co,ntratante'

!Jo'--s.'.,,'t,., i'Jrrsiderados caso''; (le força maior, para isenção de multas' quanco o atraso na

ãr,ccuçáo do:r 'crviços contratados decorrer de:

I - Periodo eYCePcional de chuva;
fI - Ordcnr rlscrita para paralisar ou restringir a execução dos trailâthos' (lo interel':;(-' (iii

Contrata n te.

§40 - No caso de ticar comprovadg..a gxistêlci: de- Irregularidades ou ccorrcr irracjrtn L)lcÍIlerl [L;

aoritiatual que possa ser resionsabilizada a contratada, É, ainda, em 'nso dc r,1r)x'r(Lr''io iotal

ou parcial, do contrato, o to'ittu'unt" poderá aplicar à 
-Contrata'l'' 

as sirgJillios :;arrÇr'jcs'

;;;;iJ;" art. 87 da Lei no 8.666/93, sarantida a prévia defesa:

I - Ad vertên cia;
II-Multade0,5olo(meioporcento)pordia,atéomáximodel0o/o(delrjorcen!.JlS()bl.rJ\,.i()I
ãã 'conià,o, cm decorrência de atraso injustificado na obra;

rrr - Multa tte 10o/o to". po|. .u"tãj-roór" o valor total deste contrato, no caso de inexectiç:ro

total oLr I)4r,.:f,1 clo tncsrno;
iJ _ Àr+""ra" tumporária de participar em licitaçào e_contratar com a A rmintstraç,to, D, to orazo

de até 0s (cinco) anos, ;Ã' ;;;;i'; da a.piicação das demais ominaç'\'"s lcsari' r'udo

p roporcionalm entc ao grau àe cutpaultiaaae da conduta apenada, .:,ilua,'rr.o pcÍdurJrcrn ()5

motrvos ctetcrírrnados da puÀiçan o, até que seja promovida a reabilil-Jção pcrarlle ': nro'JÍra

aLrtoridil(ic qriil aplicou a penalidadc'

à5; --1. 
", 

r,,lo, p"nurliuo.."'t *itorrerá o contrata(lo ílLr'J não retir:" :'l not'r l" (rrlr[er-rl)o l)o

i :JZo 0s" 'ciilo, confol.me cst'llllli'rL() o 'lÍt' 64 da tci ri' ti'666/9'l' - v':lor :l't rlruiL;' i-i('''r'(

,-(rÍ;o,'.1 ,r r. 10Í70 (dez por cenLo) 
'lo 

valor adjudicado 
^i-"{

§60 _ A inexecuçào totat ou;;rcial dos servi?ós objeto desta Licitação, '.ejaró :ira r(rs(:rs:ro, lros

iermos dos. artigos 78 a 80 da Lei n' 8'666/93'

U

8.1. A

ln
9.1
log

teral e escrito da Contratônte, Iios casos
;ra foTrna do art 79 da

niesma Loi.
;;;;jt; rrrrico - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos xil a XVII co art 78 da Lei

supracrLadLt, r;r'líIl que tenh; havldo culpa da contratada' será esta i'ssarcida dos prejuízos'

regularmente comprovados, q;;'ü';; sofrido, confornle preceitua o § 20 do art 79 do mesmo

diploma legal.

. Na h!1,ótese de rescisão administra
o, o 'l r. I da Contratante de aiot;tr,

tiva do presente Corrtrato, a i 'rrtratacl'l rcconlrece' de

,,o qu" aouU"t"m, as medid;)5 Drevistas llo artiqo 80 da

@,
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ESTADO DE SERGIPE
uul*rcÍpro DE ARErA BRANcA

FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsrÊNcrA soclÀL

s L IM EC D I.ITRATO EOS
XII no 3

10.1. O prcsente Contrato fundamenta-se:
I - Nos iermos da Ata de Registro de Preços n" 22/2Or9 que, simu ltaneô I nente:

. Constanl do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Direito Público;
fV - Srplctiv;rlr(inre, nos piincípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito

: rrr',, i

cr.àl.aru unico _ os casos cínissos e quaisquer ajLjstcs qirc sc í,crcm ircite s!i.lno:j, crYr

rlccorrênl:;,r r:,)ste Contrato/ scrâo ;rcordados entre as partes, lavrarlali)-se, rl'r 'lcasiàc, 1i:rn'o

Aditivo.

cLÁusuLA pÉcrMA PRTMETRA - DAs ALTERACÕ-ES (Art' 65' Lei n'-B'666/92)''
11.1. Este instrumento pgderá sér alteradO na ocorrênciúe qUaisquer Í'rto:; (''sL :r'rl'rios ;l(r ''líti(l'r
ãi ãu l"i no 8.666/93, desde que devidamente comprovados' : r'

lio - a cont.utaoa rita obrisada a aceitar,.nas mesmas:?11!3:^:.t":t'i}''il"?lf'l':'ll?'":
iúiessaes que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no arr. e': ::' .. : r,:r

8.à66n3, caiculado sobre o valor inicial atualizado do contrato'

É;;: ü,il',,,;n acréscimo * trpi"itao poderá exceder o limite esl'irDelecido ncsta condição'

salvo as suprrcssões resuttaÁies cte acordo celebrados entre as partes, tle acordo corn Ô ar[. 6-',

§20, Il da Lei n" 8.666/93.

U E I S DA DO EBI TO Art Lei no

L

c
8.666/93)
13.1. O objeto do presente termo será recebido de acordo com o disposto art 'i 3' I r (i b (la Lei

r,'t1.6(.6/'-rl.

ç LÁUs i ; . i i , .:lIua-IEBçEI8a- I ÀLAIsE e§lç-o E s--s§aÂ-I§l-EIX 8l-s-

, ; r , ,r ., ,r . ,.:,,.,r(;ão ,t,,rtc cou-rn.aiálo ruúi.ipio poderá dosignar, por 3lo da [-)]'o[ot i4 : I ]u :;!'

vrncula este contrato, um Técnico como seu representante, corn a L!rilpetêrrclJ.d{' c'3si'or uü

àà;iiut" do Município, que,:áentre outras atrióuições, anotará eÍn r?qrstro r,ioPrrú i'-)'i'rs a:

ocorrências relacionadas com a àxecução dos serviçôs objeto deste conrr,rLo, t1e,i:-ntitratl.io u ',u''
ior necessário à regulariza!ão das faltas ou defeitos observados'

14.2. Quando as decisões e às providênclas ultrapassareT ? tolT^tl-êi:l:^l::"':''' 'rr' rLo dc

desionacão deverá o cestoioe-cãntrato do Município solicitai aos seri' sr.!por'1: ' 1,.'| r.,r(lLricos,

ã; i".ó" trábit, a adoião das medidas convenientes'
i+.i-i,i,,:,,u, ,á execução Jáste Contrato, o Município poderá exigir dr Contratada segLrro para

(.ir..ri t, ,.:,::::,rcrs c r-,,,,rsi-plà ,in oo,n'e perfeito clesenvolvintento .-r r-'s trabalhos cotllrlrtatios'

.,r,rio', n. u,:j,:oü.Ü.,iti.i,i;de da etapa de execução clos senriços, oblell (leste Contrato'

c LA CI U U E Rlo co l"lIC

não poderão receber reajustes em periodicidade inferlor n

ado ccllr base no
rncscs, tl iv Ltlgado

FINANEIRO
15.l. Os prcÇos fixados

(doze)

J n tc ricr, scra

meses;
is.ã.-ó"."l'r,,ios 12 (doze) mescs de cxecução contratual' o reajuste:':rJ rplr

í,,11icr, '':,, r,' :l de Preços ao Cc sLrmidor (iNeC;, acunrulaclo dos últitnos 12

i ' l] irr:'-rr.,[i iíiis,ieiro Ce Geograiia e Estatistica (IBGE):

i5.3. Caso a legrsiação altere o prazo de reajuste ou c indtce dcfirll' nÔ Il

adctado o que for definido pelo Goverllo Federal;

M
8-

A T-,N M s
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15.4.ova]orajUstadosomenteserárecompostopararestabelecimentodoequilibrioeconoÍnico-
Íinanceiro se ocorrcr, no período aumento geral dos insumos' decoTrerltes de caso foÍtuito ou

força-maior, previstos no art.65, I, "d", da Lei Federal 8'666/93' ou ainc;i;

15.5. Ajustamento dO preço em decorrência de reajustes de combustívcr, subr.eLcrldo pirra todos

os efeitos a políiica adotada ou qtre venha a ser ádotada para o setor' !?l: :-(]Y:.t]lt" 
Fcdcral e

p,)la A!.lcncla Í.iacional oe eetráteo, serldo que o percentual de aumento scrá o equiva erlc a 50%r

,, .rnr .,rii,r :r:.i .tonLo) Oo percànt,,ol de reajuste do comll''rst'ível tltilizâd^ oelo vCirrtk'- r:1o licitarltil'

)..;.L,,]i,:, :_:l;;;ilãÃiJ.,.,,u r,.r lripórese cre reüurt:ao:1c prr:ços,..r c.r'r.rir,,1ív.i irrill.'a(l'r.

.-tr.i^,i;, q,
16,1 As partes contratantes ffiffiIEã do Distrito de Areia Branca. stado 'r,,.SoT'lrír{r conro

único competente para dirimir ãs questões que porventura surgirem r:r ox{\cL r--ir.' 1ir rr.,st'irl0

êonúuto, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seji'

E,porestaremassim,justaseContratadas,aspartesassinamesteinstrumellt'''ríL:rr''j(lque
prod ura s(rus efeitos legais.

D 
Arcia Uranca/SE, 21 dc janeiro de 2020'

Sftffi'runffi, #n.rA socrÁ.:-
Contratante

IRANI BATISTA SANTOS
Gestora do Flt4AS

Contratar(i:r
MARIA BETANIA DE ] iSUS

Rc presenta nte legal
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