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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEAMENTO

oFÍcro c.r, s/No

Senhor Pregoeiro,

Solicito a formalização de contratos, decorrentes da Ata de Registro de
Preços 07/2077, pelo período de doze meses, mediante as informações a seguir:

Atenciosamente,

PAULO TARSO
Secretário de Obras, Trans

Sr.
FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ
Pregoeiro

S DE MENEZES
, Urbanismo e Saneamento

U NIDADE
ORCAMENTÁRIA

AçÃO CLASSIFICAçÃO
ECONOIYIICA

FONTE DE RECURSO

00015.31 2039 3390.39.00
E M PRESA ITEM

GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA 08 (A,PENAS U Í\4

VEICULOS)

AÍeia Branca/SE, 06 de abril de 2017.
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ESTADO DE SER,GIPE
I.IUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CLAUSULA SEGU DC REGIME DE ECUCÃO íart. 55, inciso II. da Lel no
a.566/93)
O Serviço, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada por
Preço Un itário,

CúUSULA TERCEIRA - DO PRECO- DAS CONDICõES DE PAGAIIE]TTO íAÉ. 55. iNGiSO III.
da Lêi no 8.666/93)
Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), totalizando
um valor global estimado de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais), conforme
planilha a nexa.
§1o - O pagamento será efetuado de acordo com a locação apresentada pela Contratada, após
supervisão da fiscalização do Município, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da
apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação:
I - Nota fiscal e Ordem de Serviço;
If - Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das
Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas.
§2o - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais
(R$), obedecÍdas às parcelas das etapas dos serviços executados, após a conclusão dos serviços;

CoNTRATO No O6t 12íJ17

CONTRATO DE PRESTÀçÃO DE SERVTçOS
QUE ENTRE SI CELEBRAT,T, DE UM LADO, O
I,IUNICTPIO DE AREIA BRANCA E, DO
OUTRO, GUTLHERMÊ VIAGENS E TURISII'O
LTDA FUNDANENTADO 

'\'O 
PREGÁO

PESENCTAL NO OS/2O'7 SRP

O Í{UNICÍPIO DE AREIA BRANCAISE, por tntermédro de sua PREFEITURA, rnscnta no CNPJ
sob o no 13.100.995/0001-04, com sede à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n", Centro, Areia
Branca/SE, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu gestor, o Sr.
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, soltearo. advogado, portador do RG no
3.27L.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, resÍdente e domiciliado em Areia Branca/SE; e
a empresa GUILHERiIE VIAGEí{S E TURISÍI{O LTDA. inscrita no CNPJ sob o no
14.970.182/0001-38, com sede na Avenada Erotilcjes Noer cie Aragão, no 2.274, lardim do
Sertão, Nossa Senhora da Glória/SE, dorôvante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor GLAUDISON FERNÂ DES 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 n" O1/2OL7, que será regido pela Lei no
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nc 10.192/01 e as Cláusulas e condições elencadas:

cúusulA I - Do oBJETO íart. 55. inciso I. da L€i no 8.666/93)
O presente instrumento tem por objeto a locação de veículos, para atender às demandas da
Secretarias de Obras, Transpoftes, Urbanismo e Saneamento, a ser realizada neste Município de
Areia Branca.
Parágrafo único - Os seruiços serão executados em estrita obediência ao preser']te Contrato,
devendo ser observados integralmente a Ata de Registro de Preços no OL/701,7, 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 instrumento para todos os fins de
direito.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

§3o - As faturas serão encaminhadas à fiscalizâção do Município, para análise e aprovação e
posterior encaminhamento ao Município 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 Município para os serviços faturados, será
de imediato comunicado à Íirma 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
parcela até a data do efetivo pagamento. ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Ler n" 8.666/93;
§60 - Os preços contratados, em moêda corrente brâsllelra, serão irreaiustáveis pelo
período de 12 (doze) mêses, contados desde a asslnaturà do contrato;
§7o - Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município. nos seguintes casos:
I - O Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possam, de
qualquer forma, prejudicar o Municípío;
II - Inaciimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;
III - Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais Anexos
deste Edital;
IV - Erros ou vícios nas faturas,
§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 irnposto 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 escolar, permanecerá o contrato parcialmente suspenso,
não havendo, por conseguinte o seu pagamento integral, só se reiniciando no período letivo
(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
final. totalizando 215 dias ànuais (apenas para os itens 01 a 03 da planilha anexa).

CLÁUSULA OUARTA. DA VIGÊNCIA íA]t. 55. INGISO IV. dA LCi NO. 8.666/93)
4.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a paftir da data de sua
assinatura, 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 8.666193, 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
pela autoridade competente:
4.2.1. Quando os serviços forem prestados regularmente;
4.2.2. A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
4,2.3. O valor do Contrato permanêça economicamente vantajoso para Administração;
4,2,4. O licitante vencedor concorde expressamente com a prorrogação;
4.2.5. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado gue demonstre a
vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados.

cúusuLA ourNTA - DA DoTAcÃo oRcA ENTÁRIA íaÊ. 55. lnciso v. da Lel no.
a.666/93)
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrão por
conta da Dota oO

I

FONTE DE
RECURSO

UNIDADE
ORCAMENTÁRIA

AçAO CLASSIFICAçÃO
ECONOMICA

2039 3390.39,OO15.31

mentária abaixo e ecificada:

ooo
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ESTADO DE SERGIPE
]'IUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

CúUSULA SEXTA - DO DIREITO E RESPOíTSABILIDADE DAS PARTES íArt. 55. iNCíSO VII
e XIII. da Lêi no 8.666/93)
6.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
.Manter, durante toda a execuçáo do contrato, as exigências de habilitação ou condições
determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Termo, sob pena de sua
rescisão e aplicação das penalidades ora previstas, executando os serviços de forma direta e só
podendo realizar subcontratação do objeto contratual, mediante prévia e expressa autorização da
contratante;
oAlocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e
satrsfatóna, sem ônus aciicionaas oe qualquer natureza o Munrcípro;
o Responsabilizar-se por todas as despesas. obrigações e tributos decorrentes da execução do
Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Contratante
comprovante de quitação com os órgãos competentes;
o Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federaas, decorrentes de faltas
por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
o Responsabiliza r-se pela obtenção de AIvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
oNão realizar associação com outÍem, qessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.
6,2. A Contratante. durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. 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 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;
.Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLAUSULÂ SETIMÂ DAS MULTAS E PENÀLID ADEs íÂÉ. 55. nciso VII. da Lêi no
8.666/93)
Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,5olo (meio
por cento) do valor do contrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias
consecutivos será considerado como inexecução total do contrato.
§lo - 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 aplicação dessa multa nos seguintes casos:
I - Não executar os servíços de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes;
II - Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
IrI - Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10o/o (dez por cento) do
valor deste Termo se o transferir a tercelros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da
Contratante,
§3o - Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na
entrega dos serviços contratados decorrer de:
I - Período excepcional de chuva;
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.
§4o - No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemento
contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecução, total

I

L
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Na hipótese de Íescisão administ
direito da Contratante de adotar,
8.666/93.

ESTADO DE SERGIPE
IIIUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

rativa do presente Contrato, a Contratada reconhece. de logo, o
no que couberem, as medidas previstas no artigo g0 da Lei no

ou parcial. do contrato, o contratante poderá aplicar à contratada as seguintes sãnções,previstas no art.87 da Lei no 9.666/93, garantida a prévia defesa:I - Advertência;
r.r --Multa de 0,5% (meio por cento) por dia, até o máximo de 7oo/o (dez por cento) sobre o varordo contrato, em decorrência de atraso iniusiificado nu óúiu;rrr - Multa 99 10vo (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de inexecuçãototal ou parcial do mesmo;
rv - suspensão temporária de. participar em ricitação e impedimento de contratar com aAdminístração do Contratante. pelo prazo de até 02 (do'iij anos;v - Declaração de rnrdonerdade parô rrcrtar ou .ont.ria,. cóm a Admrnistração púbrrca.
§5o - Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatáriã que não retiraia nota Jã empenho noprazo estabelecido, conforme estabelece o art. 6+ da Lei n" g.666/93. o valor da multa, neste
9a-s9, s9rá de 10o/o (dez por cento) do valor adjudicado.
§6o - A inexecllção total ou pa_rcial dos serviçós objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nostermos dos artigos 78 â B0 da Lei n.8.666/93.

çLÁUSULA OITAVA - DA RESçrSÃq í?rt. Fp. in"i.o vrrr, d" L"i n" 8.666/e3)
1^,:^::::r:ã-gt_.Jal ou parciat, do c suta anterior,enseJara a sua rescisão por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nosincisos I a XII e XVII do Art' 7g da Lei no g.666/93. na forma do aft.79 da mesma Lei.Parágrafo único - Quando a rescisão o.o.."r, .orn burà no, incisos xII a XVII do art. 78 da LeisupÍacitada, seÍn gue tenha havido curpa da contratacra, será esta r"rrur.ioá 

- 
aur- prejuízos.regularmente comprovados, que houver iofrido, conÍorme preceitua o § 20 do art, 79 do mesmodiploma legal.

ET

O presente Contrato fundame nta-se:
I -Ilos termos da Ata de Registro de preços no 0!/2017 que, simultaneamente:. Constam do Processo Administrativo qúe 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 DireitoPrivado.
Parágrafo Único - os casos omissos.e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, emdecorrência deste contrato. serão acordados entre as iartes, ravrando-se. na ãcasão, r".moAditivo.

artigo 65

escrmos e
da Lei no

caaAiaán

o art. 65,

t
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ÀR.EIA BRANCÂ

GABINETE DO GESTOR,

CLAUSULA DECIMA SEGUÍ{DA DO ÂCOMP NHAMEITITO E DA FISCALIZACAO ( Ar1, 67,
Lei nô 8.666/93'1.
Na forma do que dispõe o aftigo 67 da Lei n" 8.666/93, fica designado o servidor losé Eduardo
Rodrigues Oliveira, lotado na Secretaria de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento deste
Município, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.
§10 - 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 - A ação da fiscalização não exonêra a contratada de suas responsa bilidades contratuais.
§3o - Correrão por conta da Contratada os tributos incrdentes sobre as faturas a serem pagas,
assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade
as obrigações ou encargos trabalhistas, 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.

CLÀUSULA DECIMA TERCEIRÂ D'J PECÉ MENTO DOS SERVICOS íÂÉ. 73. Lei no
8,666/93)
O objeto deste Registro de Preços será recebido de acordo com o disposto aft, 73, U, a e à da Lei
no 8.666/93.

cúusur-l oÉctul ouanra - ols orsposrcÕes eenals e rrnars
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, determÍnando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
II - Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de
designação deverá o Gestor de Contrato do l"lunicípio solicitaí aos seus superiores hieÍárquicos,
em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.
III - 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 deste Contrato.

cúusulA DÉcri.rA eurNTA - Do REAfusrE
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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
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 DÉcrI,tA ourNTA - Do FoRo
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca. Estado de Sergipe, como único
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato,
com renúncia expressa de qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

-a
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO GESTOR

nca/SÉ, 07 de abril de 2017.

Ítq\ füfi,l^r.çÍ,6
c o AREIA BRANCA

*JrrÇ
ÚRISi{O LTDAERM E ET

Contratada
GLAUDISON FERNANDES ALVES DOS SANTOS

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

I-

II-

6

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

Areia

Contratante
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

Gestor do Municípto
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ESTADO DE SERGIPE
uurrcÍpro DE AREra BRANcA

GABINETE DO GESTOR

ÀNEXO

ITEI,! DESCRIçÃO AçAO/
FONTE

I tNrn QTD. V. UNIT. V. TOTAL
uÊs

V. GLOBAL
(12 MESES)

08

Veículo tipo caçamba
basculante, 4x2,
caçamba com no
mínimo 12m3 de
volume, franquia de
rodagem mensal de
3.000Km. O veículo
deverá atender às
diretrizes do
CONTRAN. Motorista e
combustível por conta
da contratada.

20391
000

Mês T2 9.300,00 9.300,00 1 1 1 .600,00

1
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO

c,I. s/No

Areia Branca/SE, 07 de abril de 20t7.

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

de Registro de Preços oL/2017, cujo objeto é a locação de veículos, para atender às

demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento, a ser

realizada neste Munacípio de Arela Brancâ.

UNIDADE
ORCAMENTÁRIA

AçÃO CLASSI
ECON

FICAçÃO
OMICA

FONTE DE
RECU RSO

15.31 2039 000

COPIA DOS DOCUI'4ENTOS:

- Contratos 06112077;

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,

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Gestor do MunicíPio

Ao
Setor de Empenho

3390.39.00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
PraÇa J!vrnrano Frere dê Ol ve Ía 17 Centío
Arera Branca - SE

C.N.P.J.: 13.100.995/000'l-04

Nota
Oe 0110412017 à 1710412017

#,2
dd Empenho

Nota de Empenho 574

FORNECEDOR

Nomê GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA . ME

Endereço: AV EROTILDES NOER DE ARAGAO

Bâirro: JARDIM DO SERTAO

E-mail: âl@aÍturleoa.com.br

oADos BANcÁRtos

Ba nco

- CLASSTFTCAÇAO

CNPJ/CPF: 14970182000138

Compl:

Cidade: Nossa Senhora da Glóna

Toloíono: (79)3411-'1090

UF: SE

RG:

Âgência

SECRETARIA MUNIC, DE OBRAS, TRANP, URB, E SANEAMENTO

Uóanismo
lnfÍaestrutura Uíbana

ADMTNTSTRAÇÀo PúBLrcA MUNtctPAL

MANUTENÇAo DA sEc oE oBRAs, TRANSPoRTE, uRBANlsMo E SANEAMENTo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Outíos SeNiços de Terceiros - Pessoa JurÍdica

Ordinários Não Vinculado

Conta

unidade Orçamentária:
Função:

SubFunçáo:

Programa:

Ação:

Natureza Oêspesa:

SubElêmento:

F:
Centro Custo:

1531

15

451

1031

2039

33903900

33903999

0100000

Licitâção: No 05/20'17 - Pregáo - lei 10520 de 17.07.2002

CONTRÁTO/ANO
61 I 2017

ÍtPo SALDO ANTERIOR
354.E13,28

VÂLOR EMPENHO
11 1 600.00

SALOO OISPONIVEL
243 213.28Global

HtsToRrco

REFERENTE A DEsPÉsA coM A LocAÇÀo oE VEIcuLoS. PARA ATENDER ÀS DEiITANOAS OA SECRETARIAS DE OBRAS TRANSPORTES, URBANISMO E

SANEAMENTO A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE AREITA BRÂNCA CONFORME ÂÍÂ DE REGISTRO DE PREÇO O1/2017

IteÍn lEspeciÍicação
1 LocAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANÍE 4X2

Unld

MÊS

Otde

12,000

Unltárlo

I 300.00

Total

111 600 00

CENTO E ONZE À/IL E SEISCENTOS REAIS

Oata 07t0412017

Autorizo o empenho dessa despesa

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

PREFEITO Mat.2550

Essa despesa Íoi empenhada em crédito própÍio

DENIIR OE ALMEIDAJ

O DE FINANÇAS Mat.2s52

111.600.00

conlabilis - Gesláo Públicá / /

SECRET
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ESTADO DE SERGIPE
MUNTCÍPIO DE ARETA ARANCA

GABINETE DO PREFEITO

ÉXÍRÂTO
CoNTRÂTO No 061/ 2017

PROCEDIMEI{TO LICITATóRIo: Pregão Presencial 05/2017, Ata de
Registro de Preços 01/2017
OBJETOT locação de veículos, para atender às demandas da
Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento, a ser
realizada neste Município de Areaa Branca.
CONTRATADA: Guilherme Viagens e Turismo Ltda.
VALOR: R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).
VIGENCIÂ: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos,
até o limite de 60 (sessenta) meses.
CLASSIFICAçÂO ORçAM ENÍARIAl
Unidade Gestora: 15.31
Projeto Atividade: 2039
Natureza da Despesa: 3390.39.00
Fonte de Recurso: 000
NoTA DE EMPENHOT

Areia Branca/ I de 2017

ÂLAN ANDRE ON ES SANTOS
GestoÍ do Município
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

O

a

CERTIDÃO

Certificamos que será publicado no Diário

Oficial do Município os Extratos dos Contratos 06112017, decorrentes da Ata

de Registro de Preços 0112017, para conhecimento de todos.

Areia Branca/SE, 07 de abril de 2017.

ADELV DRELI o SANTOS
Secretário de Administração e do Trabalho
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PREFElT(JRA MUNICIPAL OE AREIA BRANCA

EXTRATO

ESÍÂOO OE SCRGTPE
MUNtciPto oÊ aRarÂ BR NcÁ

GAôINE'É OO PREFEIÍO

axtR^Ío
cotÍR Ío Í{. 06l/2017

pRocÊotirEt{Ío LtctÍaÍóRto: pregão prese.dàl osl20r7, atô de
Reglst.o de Prêços 0t/2017
oBJEÍo: locàção dê vei€ulos, pàrô atende. às dêmàndas dõ
secrêtarias de obràs, Írânsportês, lJrbani§mo e sanêàmehto. a ser
realizada nestÊ Muíi.ípao dê Â.êià B.a.cà,
COiÍE l^O^: Guilhcrme Vlagêns € Tunsmo Ltdà.
V^LOR: Rt I I1,600,00 {cênto e onze m'le seltcê4ro§ ,eà's).
vlcÊí{cl^: 12 (doz.) m.spr, contàdos à páítr dô datô de sLd
ássif,àturà, podeôdo sêr prcrrDgàdo, por lguais e sucesslvos periodôs,
ôté o lim'te dê 60 (seg.tà) neie§,
ctÁ§stFtc çÁo oRçaÍlIÍaRIA:
Unidàde Gestora: 15.31
Projeto atividâde: 2039
Natlreza da Despes: 3390,39.00
Fonté de ÀecuEo: 000
noÍ DÊ arlrEtHo:

Áreiâ Ar.íca/SE, 07 de abrildê 2017

ALAN ANDRELINO NUTIES SÂNÍOS
Gcstor do Munrc D'o

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

t;,,f,iiil]iiiilüilideorivehacÉP:/tE580'000

ÉMAILI

DlÀRto oFrcral. Do MUNtciPto


