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ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTru'qAO
supnRrNTnnn0ncm cERAL DE coMPRAs cENTRALTzADAS

AI,I I'A
A AEllrrmsrn+elo, oRGAo IltrEGRAi\-TE IIA

4DIIflNISTBICAO: IURSTA DO ESTADO,Df, $ERGIPE, COMO CONTRATANTE
pnmcI?At.

TIIP- PTfgo: -tt|l.Pgaur- 
Dr cIxIA$' N'

346. BAIRRO SAO JOSE ]

CiDADtrr ,ARACAW , tlF:
SERGIPE.. : ' '.

CNPJ N' 13.r28.798ylxlll}'94
RfPnfSnhrrANTE LEGAL: SECRETARIO
DE EsrArlo D^a ADMINrsrnaQAo

XOl4St, GEO,RGD DA TRINEADE
GOIS

ESTAD0 CIVIL: CASAIIO PNOTTSSAO: AI}IUDSISTRAIX}R

cPr hl" 563.m1335-53 RG N" 8E5566 SSPISE

CONTRATO CENTRALIZADO N' 30/2019

PREGAO nr,nrnonlco N" 12212019

AO CONTRATANTE

O presente contrato est6 de acordo com a Lei no 8.666193 e sua legislaqdo suplementar,

regendo-se pelas cl6usulas e condig0es seguintes:

O presente Contrato tem por objeto a Contratagdo de serviqos de

locagSo de veiculos automotores, sob regime de fretamento continuo, para os Orgdos e

Entidades da Administragdo Priblica Estadual, conforme especificag6es _d-etalhadas

constantes nos Anexos I, Ii e III do Edital referentes ao Preglo Eletrdnico n'" l22DOl9,

os integrantes a este independente de transcrigdo'

e o disposro nu.rauru8l::iltn;:'ix'rrt.;:;:11:s 
conrorme descrie'o do projeto basico

IA(e,
)

ALIFICA DA CONTRATADA
RAZAO SOCIAL: LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA

ENDERECO:
AV. JOAO RIBEIRO, N' IO7O, BAIRRO
INDUSTRIAL, ARACAJU/SE

TELEFONE: 79) 32r5-3381

N" DO CNPJ: 03.5s1.401/000r-28

NO DA INS. ESTADUAL: 27.113.016-4

REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN DI ANGELIS SANTOS NASCTMEN I U

NO DO CPF: 037.164.085-73

NO DA CART.IDENTIDADE: 3.338.788-5 SSP-SE
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ESTADO DE SERCIPE

SEcRETARTA DE EsrADo DA AllMrmsrnlqAo
SUpERINTnXnf,nCn cERAL IIE COMPRAS CENTRALIZADAS

474.500,00

Veiculo tipo hatch, modelo
econdmho, gasolina e/ou flex, motor

minimo de 75Cv, zaro quil6metro,

com motorista.

(art.55. inciso III. da Lei no 8.666/93).

O valor total estimado mensal do contrato d de R$ 474.500'00

(quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). A contratante somente

pagar6 i contratada pela efetiva execugSo dos servigos, ap6s liquidagio da obrigagio-

$1' - Os pagamentos serio realizados de forma independente por

cada 6196o contratante;

$2" - O pagamento ser6 efetuado ap6s liquidagdo da despesa por

meio de crddito em conta conente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de

at6 30 (trinta) dias, mediante a apresentagdo de Nota Fiscalffatura, devidamente

certificada e atestada pelo setor responsiivel pelo acompanhamento e fiscalizagflo de

cada 6196o contratante;

$3' - Cabe ao Estado de Sergipe promover a retengdo do TSSQN

nos casos previstos nategislagao do municipio competente para arrecadagdo do tributo;

$4o - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deveni apresentar,

juntamente com o documento de cobranga, prova de regularidade perante o FGTS -
-CRE, 

Certid6es Negativas de D6bitos junto is Fazendas Federal (abrangendo os d6bitos

relativos a tributos iederais, d divida ativa da Uni6o, e as contribuigdes previdenciilrias e

de terceiros), Estadual e Municipal do domicilio do contratado;

$5" - Nenhum pagamento ser6 efetuado d Contratada, enquanto

houver pend€ncia de iiquidaq6o de obrigagSo financeira, em virtude de penalidade ou

inadimpl€ncia contratual;

$6" - N6o haver6, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado;

$7" - O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato obedece irs

regras dispostas nos arts. 14-B a 14-G da Lei n" 5.84812006;

$8' - O reequilibrio econ6mico-financeiro e

mfnimo de mercado relativo ao objeto contratado;

prego

q
limitado

4
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ESTADO DE SERGIPE

SECRE,TARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO
SUPERINTENDfNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALTZADAS

$9o - Caso o prego passe a ser superior ao de mercado, impde-se'

como regrq a instaurigio de u* nono p.o""sto licitat6rio' bem como a avaliagfio da

oportunidade e conveni€ncia da rescisdo contratual;

Sl0"- O prego do Contrato, que concerne a custo o'veiculo"' ser6

reajustado com base na variagdb do IPCA, ap6s cada 12 (doze) meseso contados da data

de apresentagio da proposta final na licitagdo;

$11" - No caso de atraso de pagamento, ser6 utilizado' para

atualizag6o do valor mencionado no caput desta Cldusula o indice Nacional de Pregos

ao Consumidor - INPC/IBGE;

$l2o - Caso se faga necess6ria d reapresentagdo de qualquer Nota

Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no $ 2'reiniciar-se-6 a contar da

data da respectiva re-apresentagflo;

$13" - O valor contratado 6 meramente estimativo, estando a

Administragflo desobrigada de requisi6, enquanto viger o contrato, o numero total de

veiculos indicados no Edital;

$14. - A Contratada, mesmo apos a celebragSo do instrumento

contratual, tem apenas'uma expectativa de prestagfro dos servigos, seja de forma parcial

ou total;

$15" - O pagamento dos servigos sujeitar-se-6 ir efetiva prestagdo

destes, isto 6, a Administragao n6o estd obrigada ao pagamento do valor integral mensal

caso os servigos n6o sejam tamb$m pr"tttdos em sua lotalidade, de modo que a

Administrag6o poderi pagar fm96.. do valor mensal de acordo com os servigos

prestados.

Parigrafo rinico. Os reajustes de prego serao formalizados por meio de simples

apostilamento, de acordo ro* o disposto no art' 65, $8", da Lei (Federal)n'" 8'666193'

CLAUSULA OUARTA - Dl VTGEXCIA (lrt. 55. inciso tV' da lei no g'606/93)'

O presente Contrato ter6 vigOncia de.tZ (doze) meses'.contados a

partir de sua assinatura, podendo sel ploffogado com v^istas ir obtengao de pregos e

condigoes mais vantajosas para a Adminiiraqao, na forma do art' 57 ' ll da Lei

8.666193.

clAusuuq. ounu - oa nxrcucAo oo coxtnato:

projetob6sico,nu,""Sio'u"l':;;r:il::.ffi m"ffi *ff :.tX':"ffi .ff *'t?:rl:
t"* 

"o*o, 
supletivamente, na proposta de pregos' 

I A jw tA/T?,



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARH DE ISTADO DA ADMINISTRA9AO
SI JPERINTENDf NC IA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZN)AS

$ l" - O seu recebimento dar-se-6 de acordo com o artigo 73,

incisos I e II, alineas "a" e "b" da Lei no 8.666/93;

$ 2" - O recebimento provis6rio ou definitivo do objeto do contrato

ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 6tico-profissional, pela perfeita

execugdo do contrato.

cl,Ausut l snxtl - uoTACAo ORCAIT{ENIARh (art 55. inciso V. da Lei n.
o 8.666t93).

As despesas com o pagamento do referido objeto correrdo por

conta das respectivas dotag6es orgament6rias dos 6rg5os e das entidades que a ele

aderirem mediante Termo de Anu€ncia especifico.

(art.15. inciso VII e XIII. da Lei no 8.666/9?).

I - A CONTRATADA, durante a vig€ncia deste Contrato, compromete-se a:

a) Executar o servigo em estrita observfuicia is disposig6es do Edital e da proposta e

ainda confonne as responsabilidades dispostas a seguir;

b) Manter durante a execugio do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e

qualificagEo exigidas na licitagSo;

c) Prestar garantia contrafual, no valor correspondente a syo (cinco por cento) do valor

do contrato, podendo optar por fianga-banc6ria, seguro-garantia ou caugdo em dinheiro

ou em titulos da divida priblica, conforme art. 56 I, II e III da Lei 8.666/93;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 6rgf,o ou entidade

contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato ndo

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela

Contratante:

e) N6o transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contato firmado com a Contratante,

sem pr€via e expressa anu€ncia da Secretaria de Estado da Administragdo - SEAD;

0 Neo realizar associagdo com outrem, cessdo ou transfer€ncia total ou parcial, bem

como a fusio, cis6o ou incorporagSo, sem pr6via e expressa anu€ncia do Contratante;

g) Designar preposto para atender aos chamados e exig€ncias da Contratante;

h) Substituigao do vefculo avariado, danificado ou que apresente defeito, pela

CONTRATANTE, no prazo m6ximo de 0l (um) dia ftil, a partir do recebimento da notificagtro;

&q
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ESTADO DE SERGIPE

SECRETARTA DE ESTADO DA ADIVilMSTRAqAO
SIIPERINTENDTNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

i) - No caso da Contratada possuir domic(lio fora do Estado de Sergipe, a mesma

dever6 apresentar Filial no Estado no prazo de at€ 60 dias do inicio do Contrato, sob

pena de resciseo contratual independente de notificagdo;

j) Possuir pessoal capacitado para a perfeita execugdo dos servigos, tais como: entrega

dos veiculos, substituig6es, manutengdes, entre outros;

k) Designar preposto para atender aos chamados e exigdncias da CONTRATANTE;

1) Nao rcaliz,ar associagdo com ouffem, cessdo ou transferEncia total ou parcial do

Contrato firmado com a CONTRATANTE, bem como a fus6o, cisfro ou incorporagSo,

sem prdvia e expressa anu€ncia do Contatante;

m) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos objeto do presente Projeto

Brisico e seus anexos, nos temos da legislagdo vigente, ou quaisquer outros que vierem

a substitul-los, alteni-los ou complementf-los;

n) Relatar e CONTRATANTE qualquer inegularidade observada em virtude da

piestagdo dos servigos e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo

prontamente, irs reclamagOes e solicitagOes;

o) Realizar Primeiro Emplacamento dos veiculos a serem disponibilizados a execugdo

do Contrato no Estado de Sergipe, apresentando comprovantes do cumprimento da

obrigag6o perante a SEAD no pftlzo de 60 dias da assinatura do contrato, sob pena de

rescisdo contratual independente de notificagflo;

p) Substituir o veiculo, a qualquer tempo' caso se faga necessArio, por motivo de

abalroamento, reparos mec6nicos, m6 conservagEo, sem condigdes de seguranga,

higiene ou limpeza. A CONTRATANTE poder6 inspecionar regularmente os velculos

e, se constatar alguma inegularidade, notificar6 a Contratada;

q) Obedecer na execugflo e desenvolvimento do seu trabalho, as determinagOes da Lei

n.. O.S t +, de 22 de dezembro de 1977 , regulamentada pela Portari a n'" 3.214, de 08 de

junho de 1978, do Minist6rio do Trabalho e suas alteragdes, al6m de outra legislaqEo

i6cnica vigente e as nonnas e procedimento intemos da CONTRATANTE' de

engenharia de seguranga" medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam aplic6veis ir

exfcugAo especiFrca da atividade, apresentando: C6pia dos Programas de Controle

Mddico de Safde Ocupacional - PCMSO e de Prevengflo dos Riscos Ambientais -

PPRA, de acordo com as Normas regulamentadoras n.o 07 e 09, respectivamente' da

portaria n.o 3.214,de 08 de junho de i978, do Ministdrio do Trabalho e da Previd€ncia

Social, conforme determina a Lei Federal n.o 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e

instalando e mantendo os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em

Medicina do Trabalho (SEESMD e domissSo lnterna de Prevengdo de Acidentes -

CIPA, considerando o nrimero total de trabalhadores nos servigos, para o fiel

cumprimento da legislagSo em vigor; / |

"{7 \ Y,/
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARTA DE ESTN)O DA ADMTNISTRACAO

ST]PERINTENDNNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

r) Arcar com as despesas relativas itroca de 6leo, lubrificantes, lavagem dos veiculos e
demais suprimentos necess6rios ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato;

s) Realizar manutengSo preventiva na periodicidade recomendada pela boa tdcnica e de

acordo com as especifica4des e recomendagdes do fabricante, mantendo os veiculos em
perfeitas condigdes de segurang4 limpeza e higiene;

t) Selecionar e prepamr rigorosamente seus empregados que ir6o prestar os servigos,

encaminhando d CONTRATANTE os motoristas com fun96es legalmente registradas
em suas carteiras de trabalho, com experi€ncia minima de I (um) ano na fungdo;

u) Responsabilizar-se pela disciplina de seus empr€gados durante a jornada de trabalho
e comprometer-se que os mesmos manter6o o devido respeito e cortesia, no
relacionamento com o pessoal da CONTRATA\ITE, observando o controle do
regimento do trabalho e descanso dos motoristas, acompanhando e comprovando sua
safde fisica e mental;

v) N6o permitir que qualquer motorista se apresente ao servigo com sinais de

embriaguez ou sob efeito de substAncia t6xica;

x) Fazer seguo de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se tambdm, pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e

comerciais, resultantes da execugSo do contrato;

y) Providenciar treinamento e reciclagens necess6rios para gaxantir a execugio dos

trabalhos dentro dos niveis de qualidade desejados;

z) Efetuar a substituigEo do motorista, de imediato, em eventual ausdncia, n6o sendo

permitida a prorrogagfro dajornada de trabalho (dobra);

a.a) Manter controle de frequOncia/pontualidade, de seus empregados;

b.b) Fomecer uniformes e complementos adequados para o desenvolvimento das

atividades, submetidos previamente i aprovagflo da CONTRATANTE. Os custos de

qualquer um desses itens de uniforme e equipamentos nio poderdo ser repassados aos

seus empregados;

c.c) Fornecer Vale Refeigdo e Vale-Transporte a seus emprogados - observado o

principio da razoabilidade para esse beneficio, de acordo com a legislagio trabalhista
vigente;

d.d) Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de

natureza grave n6o deveri ser mantido em servigo;
e.e) Atender, de imediato, as solicitagdes da CONTRATANTE quanto ds substituig6es

de empregados n6o qualificados ou entendidos como inadequados para a prestagdo dos

servigos; 'r1

.''g '-'t 1
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ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO
SUPERINTEI\Dt NCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

f.f) Comunicar d CONTRATANTE toda vez que ocorer afastamento, substituigao ou
inclusdo de qualquer elemento da equipe que esteja prestando servigos a
CONTRATANTE.

g.g) Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos vefculos ou
bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos
seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade quando o motorista do veiculo
for funcionririo da CONTRATADA;

h'h) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados e
CONTRATANTE ou a terceiroso deconentes da execugdo do contrato;

i.i) Responsabilizar-se por quaisquer infragdes de trdnsito, quando o motorista do
veiculo for funcionririo da empresa CONTRATADA. Nos casos em que o motorista seja
da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverii realizar o pagamento da infragdo de
trinsito e a GONTRATANTE efetuarii o pagamento por reembolso da despesa;

jj) Disponibilizar vefculos e empregados em quantidade necessdria para garantir a
prestagio dos servigos nos hor6rios contratados, obedecidas as disposig6es da legislagdo
trabalhista vigente;

k-k) Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes que culminaram em sua
habilitagdoiqual i fi ca96o na fase da licitagdo ;

I'l ) Fazer segruo e manter as ap6lices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e
danos pessoais;

m.m) Manter coberto por ap6lices os seguros legalmente obrigat6rios;

n.n) Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar A CONTRATANTE,
atrav6s do lider ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos;

o.o) Apresentar e CONTRATANTE, quando exigido comprovante de pagamento de
sallrios, ap6lices de seguros contra acidente de trabalho e apdlices de seguro completo e
contra terceiros danos pessoais, quitagdo de suas obrigagdes trabalhistas e
previdenci6rias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a servigo
da CONTRATANTE, por forga deste contrato;

p.p) Comprovar formagdo tdcnica e especifica dos motoristas dos veiculos, atrav6s da
habilitagdo pelos 6rgdos competentes, segundo as nonnas e leis de trAnsito
regulamentadas pelo Departamento Nacional de Tr6nsito - DENATRAN e
Departamento Estadual de Tr6nsito de Sergipe - DETRAN/SE;

q.q) Permitir que a Administragdo Priblica, as suas custas, proceda d identificagiio de 
,

cada veiculo com a marca e o logotipo do Poder Executivo Estadual, *"fr^

f-R



ESTADO DE SERGIPE

SECRDTARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

sup Edfr;L'o:tlic n c nw .o n coqtrus c nryrnnuzlry

norTnas vigentes concernentes ds politicas de comunicagao e marketing institucionais do

Governo do Estado de SergiPe;

r.r) Apresentar Certiddo negativa de d6bitos relativos ao IPVA;

s.s) Os veiculos deverdo ser substituidos por novos' nas mesmas condigoes inicialmente

dispostasparacontra-tag6o,quandocompletarem30(trinta)mesesdeus^o::1:10-"'
a marca de 100.000-G; mit; quitOmetros percorridos, o que ocorrer prlmelro; sem

Onus para a CONTRATANTE'

II - OS ORGAOS E ENTIDADES CONTRATANTES' dUTANIC A VigeNCiA dCStC

Contrato, comprometem-se a:

a) Fornecer d contratada as informag6es necessfrias ao cumprimento do presente

contrato;

b)AssegurarolivreacessodosempregadosdaContratadaatodososlocaisondese
fizerem necess6rios os servlqos;

c) Acompanhar e fiscalizar: a execugio dos servigos;

d)Anotaremregistropr6priotodasasocorr€nciasrelacionadascomaexecugaodos
servigos contratados, Oiternninan4" " o* il'-nt"tt*tio ir regularizaqdo das faltas ou

inegularidades observadas;

e)EfetuaropagamentoiContratadadeacordocomoestabelecidonoContrato.

CLAUSULA OITAVA - DA qARANTIA CONTRATUAL

A contratada devera prestar garantia contTatual' no valor

corresponde nte a 5o/oi"1"""'p"t ;.n oi ao 
"uror 

do contrato' podendo optal por fianqa-

banc6ria, ,"guro-gu|,,tia ou cauqAg .* dinheiro ou em'iitulot da divida p'blica'

;;i;; artl se itt e ttt da Lei 8'666te3'

a Administragdo
(O) as seguintes

poder6, garantida a

sangdes:

Pela inexecugdo total

pr6via defesa' aPlicar

I - Advert€ncia;

ou parcial do Contrato'

d (ao) CONTRATADA

II - Multa, observados os seguintes limites miximos: 
, 

-\#(&
L,
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ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAqAO

SUPERINTENDTNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS

a) 0,3 % (trCs ddcimos por cento) por dia at6 o trigdsimo dia de

atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo ndo realizado, ou sobre a etapa do

cronograma fisico de obras n6o cumprido;

b) l0 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo

n6o cumprida, com o conseqtiente cancelamento da nota de empenho ou documento

equivalente;

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de

Sergipe pelo prazo de atd 5 (cinco) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragso Priblica" enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig5o ou

atd que seja promovida a reabilitu.qao;

v- suspensdo temporaria de participagao em licitagao e

impedimento de contratar com a administragdo, por ptazo ndo superior a 05 (cinco)

anos;

$ l" O valor da multa aplicada ser6 descontado do valor da

garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administragdo ou cobrado

iuai"i"tr.ttte, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variagdo do

ipCR, a partir do termo inicial, aIe adatado efetivo recolhimento;

$ 2. A contagem do periodo de atraso na execugao dos ajustes

ser6 realizada a paniido primeiro dia ritil subseqiiente ao do enceffamento do prazo

estabelecido para o cumprimento da obrigagEo-

Independentemente de notificagoes ou interpelag6es judiciais ou

extrajudiciais, constituem motivos para rescisSo do Contrato as situaq6es previstas nos

urtigot 77 e78,na forma do artigo 79'd^Lei no 8'666193'

$ l" - O presente Contrato podeni ser rescindido, tambdm' por

conveniencia adminisirativa" a Jufzo do Contratante, sem que caiba ir Contratada

qualquer ag6o ou interpelagdo judicial;

$ 2o - Na ocorr€ncia da rescisflo prevista no "caput" desta

cl6usula, nenhum 6nui recair6 sobre o Contratante em virtude desta decisilo' ressalvado

o disposto no $ 2o do artigo 79 daLein".8.666193 e alteragoes.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTAITO DA ADMIMSTRACAO

supERrNTErvptncu. cERAL DE coMpRAs cENTRALTZADAs

Na hip6tese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a
Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as

medidas previstas no afiigo 80, da Lei n". 8.6ffi193.

simultaneamente:

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregio Eletrdnico no. 12212019 9ue,

a) constam do Processo Administrativo 01 5.000,1 126412017 -l

b) n6o contrarie o inleresse pfblico;

II - nas demais determinaq6es da Lei 8.666i93, Lei no 10.520102,
Decretos Estaduais n'26.531/09 e no 26.533109;

III - nos preceitos do Direito Priblico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos
e nas disposigdes do Direito Privado.

Pani$afo rinic.o - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se

fizerem necessirios, em decor€ncia deste Contrato, ser6o acordados entre as partes,

lavrando-se, na ocasi6o, Termo Aditivo.

O Contratante publicarrir, no Di6rio Oficial do Estado, o extrato do
presente Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicagEo

da modalidade de licitagSo e de seu nfmero de refer6ncia.

Este instnrmento poder6 ser alterado na ocorr€ncia de quaisquer
fatos estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.

$ l" - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acrdscimos e supressdes que se fizerem necessd.rios, att o limite legal
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato. lt /-J I

4r \4. /Yl \J

Lei no E.666193).

8.666/93).
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$ 2" - Nenhum acr6scimo ou supressdo poder6 exceder o limite
estabelecido nesta condigflo, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre
as partes.

A fiscalizagdo e o acompanhamento ser6o. em conformidade
com o Decreto Estadual no 23.151/2005, de responsabilidade especifica de cada
6rgdo/entidade anuente, que designari servidor parafisealizar e acompanhar a execugio
de sua cota-parte no contrato centralizado, quando do encaminhamento do Termo de
Anudncia a SGCC' 

$ lo - A fiscarizag'o compete, entre outras atribuig.es, verificar a
conformidade da execugflo do Contrato com as norrnas especificadas, se os
procedimentos s6o adequados para garantir a qualidade desejada;

$ 2o - A ag6o da fiscalizagflo n6o exonera A CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais.

cr,Ausula.oncrua snxt,q, - to roRo

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de

Sergipe como tnico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na

execug5o do presente Contrato, com renirncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas I contratadas, as partes assinam este

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. para um s6 efeito, a fim de que

produza seus efeitos legais.

Aracaju, 03 de setembro de 2019.

ADE GOIS
Adminisfragfio

TANTE
Representante legal

CONTRATADA


