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CoNTRATO No OL7l20t7

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS
QUÊ E' TRÊ SI CÉLÉERAM, DE UI' LAL'o, O
FUNDO MUNICIPÀL DE ÁSSISIE'\'CTÂ
SOCIAL DE AREIÃ BRANCA E, DO OUTRO,
GUILHERME |,IAGENS E TURISMO LTDA
FUNDAMENTADO NO PREGÁO PESENCIAL
No os/2017 sRP

O FUI{DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA, iNSCritO NO CNPJ SOb O

no L4.787 .72O/ 0001-53, localizado à Praça Francisco Monteiro, no 4433, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Gestora, a Sr.a IRANI BATISTA
SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG no 609.699 SSP/SE e do CPF no
405.376.505-63, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa GUILHERME
ViÂGEiiS E TüF,iSiiü LfDÂ, írrscrita rrr,l CiiPi soi: u rr" i4.9r0.i6210üüi-38, cr.rrrr :cüc no
Avenida Erotildes Noer de Aragão, no 2.274, Jardim do Sertão, Nossa Senhora da Glória/SE,
doravante denominada CONTRATADA. neste ato representada pelo Senhor GLAUDISON
FERNANDES ALVES DOS SANTOS, portador do RG 2.042.339-0 SSP/SE e do CPF 005.190.985-
52, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel, no 228, Centro, Nossa Senhora da Glória/SE,
celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente da Ata de Registro de Preços
tt vLlzvLrt quç rçrd rEgruu PErd LE:r rr orrJuu/:rJ E 5ud! orrrrdvuE5, LEr rtruErdr rr -LU,r>z/ur E
as Cláusulas e condições elencadas:

cLÁusuLA I - DO OBIETO íaft. 55, inciso L dâ Lei no 8.666/93)
o presente instrumento tem por objeto a locação de veículos, pâra atender às demandas do
Fundo Municipal de Assistência Social. a ser realizada neste Município de Areia Branca.
h--:---r-...-:-^ ^L^r:l-^:-rc..rgia.l, r.i!.er, và 5E,vrrus au prEsc'rLc Lvrrlro(ui
devendo ser observados integralmente a Ata de Registro de Preços no OL/20L7, e seus anexos e
a proposta elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93,
passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumênto para todos os fins de
direito.

aI i r rcr rl t êEêr ltÍli l ttra rtErlrraÊ t\Ê cv€êtr-^ar r-r- EÊ tt .a^

8.666/93)
O Serviço, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por
Preço Unitário.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRECO. DAS CONDICõES DE PAGAMÉNTO ía]t. 55. inciso III,
,r I Ài Éo ]a eaa ,ô?lr&alrsrlI-r-El
Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, o CONÍRATANTE, pagará a

CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).
totalizando um valor global estimado de R$ 392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e
quatrocentos reais), conforme planilha anexa.
§1o - O pagamento será efetuado de acordo com a locação apresentada pela Contratada, após
super,'risão d3 fisc3llzaçã. do F-.:ndo Municip3l de Asslstênc!3 Saai3!, Í!'leCiante entreg3, no p!'azc
de até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação
hábil à quitação:
I - Nota fiscal e ordem de Serviço;
II - comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das
Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGÍS e CNDT atualizadas.
f?o - Àc fãtrrrâ§ <êrÃír âhrFcÊhtâ.iâ< .ôrÍr iridiaâaôp§ .lâc ôrrântiílâílê< ê nrêaô< I rhitáriic êrn Qêâi§
(R$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados após a conclusão dos serviços;
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§3o - As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social,
para análise e aprovação e posterior encaminhamento ao Fundo Municipal de Assistência Social
para pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do
pagamento;
§4o - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Fundo Municipal de Assistência Social para
os serviços faturados, será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e
apresentação de nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;
§5o - o não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 10 e 30 acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada
parceia até a riata cjo eíetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser íixacio peio Governo
Federal. na forma do art.40, XIV, "c"da Lei no 8,666/93;
§60 - os prêços contratados, em moeda corrente brasilêira, sêrão irrêaiustávcis pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrãto;
§7o - Os pagamentos poderão ser sustados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, nos
seguintes casos:
i - ü iião uurrrprirrrerri.tr tias ubrigações tii, CurrLrdLsda puÍa LrJrn tetceiro que pussutrt. de
qualquer forma, prejudicar o Fundo Municipal de Assistência Social;
II - Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Fundo Municipal de Assistência Social
por conta do contrato;
III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Fundo Municipal de Assistência
Social e nos demais Anexos deste Edital;
tt - Értu> vu YrLru, rlctt tdLutoS.

§8o - De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação,
recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
§9o Em havendo contratação durante o período de férias escolares, em não havendo a
necessidade dos serviços de transporte êscolar, permanecerá o contrato parcíalmente suspenso/

-.4 ^^ -^r-r^:--riiirú,iorr'!tru, yv' lu"scau'irrE u reu |,ogo','c'rru I.rc5!orr u rru PErruuu ret,ru
(apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa);
§1Oo Serão considerados 200 dias letivos e mais 15 dias para eventual recuperação semestral e
flnal, totalizando 215 dias anuais (apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa).

CúUSULA OUARTA - DA VIGÊNCIA ÍAÊ. 55, iNCiSO IV, dA Lêi NO. 8.666/93I
,.^ ,.^-l-.}^ . ^...

4.2
4.2
4.2
4.2

assinôtura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.o 8,666/93, com alterações
posteriores.
4.2. O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam
preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente
^àlà ãr,+^,iár.iô ^^Éhâ+âht'ô.

.1. Quando os serviços forem prestados regularmente;

.2. A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;

.3. O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração;

.4. O licitante vencedor concorde expressamente com a prorrogação;
4.2.5. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a
\râniãi^ci.lãáÂ ô2rã ã Â.lmíhi(tr:r5n dec rnn;lirã< a án< nrcrnc .^ntr"ãtâí^<

êl att<lt1 
^ 
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a.666/93)
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrão por

IIüria

FONTE DEU N IDADE ACAO CLASSIFICAÇAO
conta da Dota ãoO mentária abaixo ecificada
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ORCAME NTARIA ECONÔMICA RECURSO
t8.27 3390.39.00

CúUSULA SEXTA - DO DIREITO E RESPONSABILIDAOE DAS PAR,TES íAÉ. 55, INCISO VII
e XIII. da Lei no 8.666/93)
6.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
.Manter, durante toda a execução do contrato, as exigênclas de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Termo, sob pena de sua
rescisao ê apliEação uâ§ pênallúãdes órã prevlstás, êxêcutãnüo ú§ servlços dê tormã dlrêta ê só
podendo realizar subcontratação do objeto contratual, mediante prévia e expressa autorização da
contratante;
o Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza o Fundo Municipal de Assistência Social;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do
Lontrato, rnciusrve as rie natureza trabaihrsta, cievendo, quando soircrtacio, iornecer ao
contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
o Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
o Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência Social
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
reriuzindo essa responsabiiiciade a íiscaiização ou o acompanhamento peia Contrarante;
. Responsabiliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
o Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
. Não realizar 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. Â Curriratarrie. durarrie a vigêrruitr desie Currirtrlu, currrprurrreie-se a.
. Efetuar o pagamento nas condiçôes e preço pactuados;
. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

tuud ç r{u6rr{uE lur'r ó r^rLugou
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CúUSULA SÉTIilA . DAS ITIULTAS E PENALIDADES íArt. 55. iNCiSO VII, dA LEi NO

8,666/93)
Ao atraso no cumprimento de qualquer obriqação assumida, será aplicada multa de 0,5olo (meio
PU' L€"(e, uu Le,,(,olui PU, u,o uç oriorv tuPs,,e, o Jv t!",,!o, u,o.
consecutivos será considerado como inexecução total do contrato.
§1o - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à
Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.
§2o - Caberá, ainda, a aplicôção dessa multa nos seguintes casos:
I - Não executar os serviços de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes;
I ificult::'c: trrbalhc: Co Íi:crliucç5â dôs inc5inos;
III - Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de l9o/o (dez por cento) do
valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da
Contratante.
§3o - Serão considerados casos de força maior, para ísenção de multas, quando o atraso na

l

lt?
tÃi

t

2043 000

entrega dos serviços contratados decorrer de:
t - Darnzln ôv-ê^-i^^:l .là -tr,^,>.
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cúusuta oÉctul pnrMelna - oas atteucões rert. es. tei no g.seslggt.
n rfirênt^ nndará <cr eltcradn na nrnrrÂnr_ia de nrt <í!rrêr fâlnc ê<tinlrlãílô< ô^ ârtiírô Áç

da Lei no 8.666193, desde que devidamente comprovados

II - Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interesse da
Contratante;
III - Falta de elemento técnico, quando o serviço deles couber à Contratante.
§4t - No caso de ttcar comprovada a extsténcta de rrregulanúaoes ou ocorrer tnadrmplemento
contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecução, total
ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções,
previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa;
I - Advertência;
II - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o máximo de 10olo (dez por cento) sobre o valor
cio Contraro, em ciecorrência cie arraso injustifica<io na obra;
III - Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução
total ou pãrcial do mêsmo;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
v - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
§5o - i\ias mesmas penaiiciaries incorrerá o adjuriicatáriu que rrãu reiirar a rruiu üe errrperriro rrr.r

prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n" 8.666/93. O valor da multa. neste
caso, será de 10o/o (dez por cento) do valor adjudicado.
§60 - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei n' 8.666/93.

-. ;.,^... -. --^---ã ^trlr{rr:rul,t rdatr 95r ttiLlst lttt, t{á LE! tt oi000r rJ,
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anterior,
ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Parágrafo úníco - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVU do art. 78 da Lei
supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos,

'19u'É",,c"l.c Lv"'P,urouu.i qus "uuYci rurrruu, LUrrurr r P'ELt'Luo u 3.- uu
diploma legal.

cúusulA NoNA - Dos prRErros po CoNTRATANTE No cAso pE REscrsÃo íAÍt. 55,
inciso IX. da Lei no 8.666/931
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o
dii'aitô da Côi:t;'atoiitc dc idotii, no qua cc'.:bci'ciii, os iiiadidas pi'avi3ti3 iio iitigo 30 d; Lci :1"

8.666/93.

cúusutl oÉcrul - ol ttcrsucÃo lptlcÁvrl À rxtcucÃo oo cotruro e os
CASOS OMISSOS (aÉ. 55. inciso XII. da Lei no 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
t - Àl^- §âá^ê,1ã 

^r.ã 
,lâ oâ^i-i' ,iá O-ôâ^. -o ^l 

/1ôt7 ã'rã -iá' rll.-^6àhã^[a'

. constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
u - 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
Pr!'.,ade.
Parágrafo Úníco - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo
Aditivo.

&
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§1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessárÍos, até o limite legal previsto no art. 65, §1o da Lei no
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
32u - tlennum acréscrmo ou supressào pooerá exceoer o trmrte estaberecroo nesra conorçao,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. de acordo com o art. 65,
§2o, II da Lei no 8.666/93.

al Âlt(lll Â DFaTMÂ cEêltNnÂ rtrl ÀTôMDÀN HAMENTO F nÀ FIGaÀt Í7 Aa^Íl í Àr+ 67
Lei no 8.666/93).
i\ia forma do que oispõe o arrigo ó7 da uei n'8.oóor93, íica riesignacia a serviciora iriaria iiaraiia
dos Santos, lotada no Fundo l*lunicipal de Assistência Social, para acompanhar e fiscalizar
execução do presente Contrato.
§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a
qualidade desejada.
§2o - Â açãu da fiscaiizaçãu rrão exorreru u Corrlrutadu de suus respurrsai.riiiriaüe: corri,raluois.
§3o - Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas,
assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade
as obrigações ou encargos trabalhístas, da Previdência Social. de seguros com referência ao
pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na execução da locação ou
fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTO DOS SERVICOS ÍAÊ. 73, Lei no
8.666/93)
O objeto deste Registro de Preços será recebido de acordo com o disposto afÍ. 73, ll, a e b da Lei
n" 8.666/93.

a italr r rÉatrr Ãra aarrra

I - Para a execução deste Contrato, o Município poderá designar, por ato da Diretoria a que se
vincula este Contrato, um Técnico como seu representante, com a competência de Gestor de
Contrato do Município, que, dentre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
tt .\,.^â,{^ -ê .r^^i-Â^â ^ -- ^-^.,irÂ^-r-ê ..lr-râ-ê-^-^". - -^-^^}^--i- 6-^.'i^}r -^ -r^ l^\<su,,qs sr L er Prvv,uu,,e.ui ur!,uPuJJu,!,,, u se,,,P!!!,r!,e PtuIr\ú
designação deverá o Gestor de Contrato do Município solicitar aos seus superiores hierárquicos,
em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.
IrI - Durante a execução deste Contrato, o Município poderá exigir da Contratada seguro para
garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos contratados,
conforme o grau de criticidade da etapa de execução dos serviços, objeto dêste Contrato.

cúusuLA DÉcrMA eurí{TA - Do REÂrusrE
15.1, os preços fixados não poderão receber reajustes em periodicidade inferior a 12 (doze)
meses;
15.2, Decorridos 12 (doze) meses de execução contratual, o reajuste será aplicado com base no
índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado dos últimos 12 meses, divulgado
pelo In:tlt'rto B!'3s!!ei!'! de GeognÍi3 e EsEtísti.? (!BGE);
15,3. Caso a legislação altere o prazo de reajuste ou o índice definido no item anterior, será
adotado o que for definido pelo Governo Federal.

cúusulA DÉcrMA ourNTA - Do FoRo
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, como único
aÍtryrnêlênlê nar: dirimir â< írrê<tÃê< írtlê nít^rênhrrã §rrrítirêm na evcflrrãn alô hrêsêntê annfrâlír
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Arela Branca/sE, uJ oe aont oe 2u] /.

FUNJu*, a'fr^ arb
PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contratante
IRANI BATISTA SANTOS

Gestora do FiviASI
U O LTDA

Contratada
GLAUDISON FERTTIANDES ALVES DOS SANTOS

R.epreserriarrLe Legai

Çl,"Jr- /r"^J.
GUILHERME VIAGENS E

TESTEMUNHAS

i-
iI - U

6

üúrI

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de
02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
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ANEXO

IIF§'CI'Aô

Veículo tipo ônibus
Urbano, com
capacídade para 46
passageiros sentados,
em perfeitas
conorçoes de uso,
janelas de emergência
identificadas, cintos
de segurança, pneus
novos, inclusive
estepe, chave de
rocias, macaco,
triângulo de
segurança e demais
equipamentos de
segurança exigidos
pelo CONTRAM, para
atenrjer ao progÍarrla
feira cidadão, com
franquia de rodagem
mensal de 1.000Km.
Motorista e
combustível por conta
üa eur rLr oLaria,
Veículo tipo ônibus
Urbano, com
capacidade para 46
passageiros sentados,
em perÍeitas
uur r,jigü=r tic u:\r,
janelas de emergência
identificadas, cintos
de segurança, pneus
novos, inclusive
estepe, chave de

triângu lo de
segurança e demais
equipamentos de
segurança exigidos
pelo CONTRAM. para

I INTrl nTnA
FONTE

V. TOTAL
nÊs

9.500,00

16.000,00

V. GLOBAL
12 ÍutESES

114.000,00

192.0 0 0,0 0

5
2V47/
000

Mês

l{ ês

2 4.750.00

8.000,006 000
2

transporte cidadão.
com franquia de
rodagem mensal de
2.000Km. Motorista e
combustível por conta
,1..^htÉii,{l

1P

I

rTFM v. t_tN TT
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7

Veículo tipo ônibus
Urbano, com
capacidade para 46
pã5§agelros sehtados,
em perfeitas
condições de uso,
ja nelas de emergência
identificadas, cintos
de segurança, pneus
novos, lncluslve
estepe, chave de
rodas, macaco,
triângulo de
segurança e demais
equipamentos de
segurança exigirios
pelo CONTRAM, para
atender ao programa
transporte do
trabalhador, com
franquia de rodagem
I I ttrt t5<tl uc a.fuuÁlIl.
Motorista e
combustível por conta
da contratada,

2043/
000

Mês 1 7 .200,oo 7.200,00 86.400,00

&

8

ry
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

c,I. s/No

Areia Branca/SE, 03 de abril de 2OL7

Estamos encaminhando a esse setor, oS contratos abaixo relacionados, decorrentes da Ata

de Registro de Preços í0Í-/2OL7, cujo objeto é a locação de veículos, para atender às

demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, a ser realizada nêste

Município de Areia Branca.

UNIDADE
ORCA]I,tENTÁRIA

AçÃO CLASSIFICAçAO
ECONô MICA

FONTE DE
RECU RSO

L8.27 2043 3390.39.00 000

COPIA DOS DOCUMENTOS:

- Contratos OL7 /2017',

Na oportunidade, solicito cópia do referido empenho, ordem(s) de pagamento(s) quando da
quitação total ou parcial dos serviços devidamente assinadas e nota(s) fiscal(s)
devidamente atestada(s).

Atenciosamente,

IRANI B A SANT
Gesto do

Ao
Setor de Empenho
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA
PÍaça Fraítcisco À,,lonleko, 4433 , Centro
Areia BÍâncâ ' SE
C.N.P.J.: í4.787.720/000r-53

0Nt"';
Nota de Empenho

ABRIU2O,l7

Nota de Enrpenho 90

FORNECEOOR

Nome: GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Endêreço: AV EROTILOES NOER DE ARAGAO

Bairro: JARDIM DO SERTAO

E-mail: al@aíturleoa.com.br

oAoos BANcÁRtos

Banco

- CLASS|F|CAçAO

compl:

Cidadê: Nossa Senhora da Glória

Telefone: (79)341í-1090

CNPJ/CPF: 14970182000138

UF: SE

Conta:

RG

i
i
I

I

I

Unidade Orçamentárla:
Funçàg:

SubFunção:

Programa:

Ação:

l.iatureza Despesa:

SubElemento:
I-:

caXí custo:

1827

08

122

1041

2043

33903900

33903999

0100000

Agência:

FUNDo iruNrcrpAL DE AsstsrÊNctA soctAL
Assistência Sociâl

Administração Geral

ASSISTÊNcA SocIAL GERAL
MANUTENÇÃo oA SEcRETARtA DE 4e5Í) soctAL
Outros Serviços de Teíceiros . Pessoa Jurldica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ordinários Não Vinculado

rl

lLicitação: No 01/2017 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

zi'l
- CONTRATO/ANO

017 I 2017
ÍtPo *o,T 415.535,73

sALDo DtsPoNivEL
23.135,

i--. 
HlsTÓRlco

EFEÂENTE A CONT
SOCIAL, CONFOR[4E ATA OE REGtST[(O DE pRÉÇOS N.01/2017

RAT ÇÃo DE EtulPRESA PARA LocAÇÂo DE vEiculos PARA ATENoER Às DEMÂNÂDAS Do FUNoo MUNtctpAL DE AsstsrÊNcrA
L

ltcm iEspecificaçào
, vEiculo rrpo ôNTBUS J rB^\o (02), cotM cApAc|DADE PARA 46. 

PASSAGEIROS SENTADOS, COI' FRANOUTA DE RODAGEM MENSAL lOOOKM

, vtlcuLo lpo ôNrBUs URBANo ro2) coM cApAcroADE PARA 16- PASSAGIIROS SENTAOOS, COI\,,I FRANQUA DE ROOAGEi.ll [,IENSAL 2OOOKi.l

. vEÍculo rpo ôNtBUs URBANo (01), coM cApActoADE PARA 46. 
PASSAGEIROS SENTADOS, CO'V FRANQUIA OE ROOAGEM MENSAL l5OOKM

i Unitário I Totat

9 500 00 1-4 o0o ll

I unio 
I

MÊS

MÊs

MÊs

12,000

'12,000

12,000

16.000,00

7.200,40

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS I\,4I1 E QUATROCENTOS REAIS

Oatai 0310412017

Autorizo o empênho dessa despesa

STA

SEcRETÁ ASSIST

Essa despesa Íol empenhada em çrádlto próprlo

MIR DE ALMEIDA

DE FlNAtlçAS Mat.2552

Contabi is - Gestáo Públicâ / /

ÊNcrA socrAL SECR

Página I de 1

._. .rO
l'-, J t7

Qtde

SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO
392.400,00

192.000,001

86_400,0c i

392.400,00

Mat.200
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPtO OE AREIA BRÂNCA

FUNOO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCTAL

EXTRATO
CoNTRÂTO No Ot7 l2it7

pROCEDIMENTO LICITATóRIO: Pregão Presencial O5/2O17, 
^ta 

de
Regastro de Prcços Ol/2017
OBJETO: locação de veículos, para atender às demandas do Fundo
Municipal de Assistência Social, a ser realizada neste Município de
Areia Branca.
CONTRATADA! Guilherme Viagens e Turismo Ltda.
VALOR! R$ 392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e
quatrocentos reais).
vtGÊNCfA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos,
até o limite de 60 (sessenta) meses.
CLASSIFICAçAO ORçAMENTARIA:
Unidade Gestora: 18.27
Projeto Atlvidade: 2043
Natureza da Despesai 3390.39.00
Fonte de Recursoi 000
NOTA DE EMPENHO:

Areia Branca/S ,03 de abril de 2017

IRANI
Gestorà FMAS

ry
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

FUNDo MUNrcrpAL oe lssrsrÊncrA socrAL

cenroÃo

Certificamos que será publicado no Diário

Oficial do Município os Extratos dos Contratos 01712017, decorrentes da Ata

de Registro de Preços 0112017 , para conhecimento de todos.

Areia Branca/SE,03 de abril de 20í7.

IRANI



segundâ-teira, 10 de âbrll de 2017

25-Anol-N"54

EXTRATO

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE AREIA BRÁNCA

ÉSÍÂDO DÊ SERGIPE
rtUNtciP!O DE ARETA BRANCÀ

FUI{DO I{UXrCtpA! DE A5StsrÊXCt^ SOCIAL

EXÍt to
conÍR Ío ic 0lrl201,

PROaEOI',IETÍO LrClT rólUO. p..qão Pres€ncial o5l20l7, Âta de
Re9lrtrc de Prêços 01/2017
OIJEÍOI loc.çlo dê v.iculos, pãr. .t.no.r às ó.màndôs do Fundo
Munlclpal de a55rstêncl. Soclà|, 6 3êr .ealizâd. nestê Muôicípio de

COTITR Í^D^: Guilh.m. viagcn5. Íunsmo Ltdà.
V IOÂr R, 392.400,00 (tÍêzê.tos e nov.nta ê dois mil e

vlcÊItct^: 12 (doze) meses, conràdos ã pan.. dà d.là de súê
.ssinaturô, podendo rêr prorrcgêdo, po. igual§ € sucessivos pêriodos,
àté o r'm'tê de 60 (sess€ntô) mnes.
CIASSIFIC C o OiCAíEI{Í RI l

Unldàde Gesto.à: 14.27
Projeto ativrdàd.i 2041
N.turez. da Oêlpe$: 3390.39.00
Fontê dê RecuEo: 000
NOTÀ DE Eí'EiHO:

A..ià BrârcrSE,0! óê abril de 2017

ri lllt aaÍlsTA sÀ Íos
Gestor. do FMÀs

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/pÍefeituÍa/areiabranca

Praça Juvihiano Freire de Oliveira CEP: 49.580-000
ÍELEFONE: (79)3288-1502
EMÀLi

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICiPIO

$tn


