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CoNTRATO N." OO2l2Ot9

Inexigiblltdade de Licitagio OOL l2ol9

QUALIFICAqiO DA CONTRATANTE

A DEFINSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERCIPE.

ENDEREQO: TRV. JOAO
FRAIICTSCO DA STLVEIRA, l{.o 1r5,
BAIRRO CENTRO, CEP49O15.OAO

CIDADE: ARACAJU UF.:

SERGIPE

CNPJ N.O r3.t2a.79aloo29-92
RIPRESENTANTE LEGAL: JOSE LE6 DE CARVATHO NETO
ESTADO CML: CASADO PROFISSAO: DEFEIISOR POBLICO
cPF N." 6()1.707.355-91 RG N." A33961 SSP/SE

QUALTNCAqAO DA COITTRATADA

RAZAO SOCIALI ARACAJUCARD LTDA

E DEREEO:

Rua Olfuopio de Souza Campos .Iunlot, 2O61,
Galpio B, Bairo Ineclo Barbosa - CEp:

49.O4o,-a4o.

TELEI]ONE: (79) 3O4s 2s5O
N.O DO CNPJ: r9.348. r51/Oq)1-97

N.O DA INS. ESTADUAL: INSENTO

REPRESENTANTE LDGAL; ANSELMO DE ALMEIDA GO}TES
N." DO CPt: o3o.247.0,35-27

N.O DA CAR?.

IDENTIDN)E:
3.281.2()0-() ssP/sE

/t

-
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O presente contrato este de acordo com a Lei n.'8.666/93, e sua

legislaeao suplementar, que se regera pehs cleusulas e condigoes

sesuintes:

cl,Ausulrt PRTMETRA - Ito oBJETo lart. 55. ilclso r. da Lei tr."
8.666/93t.

O presente contrato tem por objeto a Contratagao da empresa

ARACAJUCARD LTDA, para fornecimento de Vale Transporte, processo

administrativo de n." O28.0OO.OOOO4 /2019-2, para atender as despesas

decorrentes com o transporte de servidores desta Defensoria hiblica do

Estado de Sergipe.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRF^STACAO DOS SERVICOS

lart. 55. inciso U. da Lei tL" 8.666/931.

Os SERVIQOS sereo executados em conformidade com o disposto na

Clausula Quinta deste instrumento.

PAGAMENTO lart. 55. ilci8o UI. da Lei !r.' 8.666/931.

I - pela prestagao dos aervigos, objeto
Coltratante pagari a Cotrtratada o valor total

deate contrato. a
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5I.84O,OO (citrquelta e

um periodo de 12 (doze)

".$ffii
um mil, oltoceatos e quarenta reaisl' Por
me3es.

S1'- As faturas deverao ser entregues a Defensoria Ptiblica do

Estado de Sergipe sob o protocolo, aos cuidados do setor administrador

dos contratos, ate o 5' dia util do mCs subsequente ao da aquisigAo do

objeto contratual (fomecimento de vales-transporte), para fins de

conferincia e atesLaqao da validade dos mesmos;

S2" - Nenhum pagamento sera efetuado e empresa, enquanto

houver pend€ncia de liquidagSo de obrigagio financeira, em virtude de

penalidade ou inadimplCncia contratual.

53' - Caso se faQa necessaria a reapresentaQao de qualquer

Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias

reiniciar-se-d. a contar da data da respectiva reapresentaQao.

s4" -

antecipado.

Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento

55" - Os documentos de cobranga nao aprovados serao

devolvidos com os respectivos indicativos de corregao a serem efetuados

e, neste caso, a data de sua reapresentagao sera a data de inicio para a

nova contagem de prazo que dispord a Contratante para efetuar o

pagamento.

56" - Os periodos de atraso

decorrentes da nao-aprovaQao ou

por culpa da Contratada e aqueles

de devolugio de sde
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cobranca devido a incorreg6es ou, ainda de nao-aceitagao da aquisigao,

nao serao computados para efeito de atualizaeao moneteria.

$7o - Os pregos serao fixos e irreajustaveis.

58" - Mensalmente a Contratante pagara a Contratada, pela

aquisigdo do fomecimento do objeto contratual (vales-transporte), at6 o

30 dias do mes subseqriente de acordo com o atestado de fornecimento.

$9" - O pagamento mensal, inclusive o da iltima fatura,

somente sera liberado ap6s a contratada ter cumprido integralmente as

obrigaqoes listadas nos paragrafos acima aludidos;

SlO" A documentaqao de cobranga neo aceita pela

Contratante sera devolvida a Contratada, com os respectivos indicativos

de corregAo a serem efetuadas e, neste caso, renovar se-ao os prazos

para pagamento;

Sl1" Caso a Contratada nao faea as corree6es apontadas no

ptazo d,e 48 (quarenta e oito horas, incidira nas penalidades ajustadas

nas condiQoes contratuais, inclusive suspendendo-se por igual periodo

o prazo de pagamento de que trata o item anterior;

S12" A devoluQao da documenta9ao de cobranga, nao

aprovada pela Contratante, nao servira de motivo para que a

Contratada suspenda a execueao dos servigos ou deixe de efetuar os

pagamentos devidos aos seus empregados, contratados e/ou
lornecedorest nA ,,/ a+'/ rlV
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913" Eventuais acertos de acrescimos ou supressdes de

valores serao efetuados no faturamento do mes subseqrfente.

914' A Contratante, sem prejuzo de exercer outras
prerrogativas contratuais, podere sustar o pagamento de qualquer Nota

Fiscal de aquisigao apresentada pela Contratada, no todo ou em parte,

no caso de nao cumprimento das clausulas acima aludidas.

cl,Ausul.tt oUARTA - DA VTCENCIA lArt. 55. trctso rv. c Art. 57.

O presente Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir
de 01 de abril de 2019, o qual podera ter a sua duraeao prorrogada por
iguais e sucessivos periodos com vistas a obtengao de preqos e

condieoes mais vantajosas para a administraeao ptblica, limitada a
sessenta meses.

Fornecimento de vales transportes por parte da Contratada de acordo
com a necessidade e solicitaeao da Contratante, donde o repasse,
observado a solicitaQao da ora denominada Contratante, deverd
obedecer ao periodo mensal de entreea,
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cr,i(usul"A sExTA - DoTAcAo oRCAMENTi{RIA lart. 55. inctso V.

da Lei n." 8.666/901.

As despesas com o pagamento do referido objeto esta prevista no

oreamento da Defensoria Priblica, do ano de 2019, conforme

classificagao orgamentaria detalhada abaixo:

PARA O EKERCiCIO FINAJTCEIRO DE 2019

A. Unidade OrcamentAria: 28lOl

B. Fonte de Recursos: o 101

C. Programa de Trabalho 122

D. Proj eto / Atividade / Denominagao: 03.r22.0046.1329

E. Natureza de Despesa: 33.90.OO

CL.AUSUI.A SETIMA . DO DIREITO E RESPONSAAILIDADE DAS

PARTES lart. 55. itrctso VII e XIII. da let n. 8.666/931.

A CONTRATADA, durante a vigdncia deste Contrato, compromete-se a,

fornecer objeto deste Contrato em estrita conformidade com o mesmo e

ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir;

a) Manter durante toda a execuQao do Contrato, todas as

condigdes de habilitaQao e qualificagao exigidas neste

contrato;
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b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente e

{Unidade solicitante) ou a terceiros decorrentes de sua

culpa ou dolo na execugao do Contrato nao excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o

acompalhamento pela Contratante;

O CONTRATANTE,

Contrato, compromete-se a:

durante vigdncia deste

a) Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o

estabelecido no Contrato.

CI,I{USUI.A OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS IATI. 55. TDCKO

VII. da I€t n." 4.666/931.

Pelo atraso injustificado na execu9ao do Contrato, pela inexecueeo total

ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante podera

aplicar a Contratada as seguintes sangdes, garantido a previa defesa:

I - advertencia;

II - multa de O,5o/o (zerc virgula cinco por cento) por dia, at6 o

meximo de IOo/. (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em

decorr€ncia de atraso injustificado no fornecimento;
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III - multa de loyo ldez por cento) sobre o valor total deste

Contrato, no caso de inexecuQao total ou parcial do mesmo.

cLAu$rL,A noNA - DA REACTSAO lert. 55. trclso Vm. da Lct n."

a.666/93t.

Independentemente de notificaqOes ou interpelaq6es judiciais

extrajudiciais, constituem motivos para resciseo do Contrato

situaQdes previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da

n.'8.666/93.

S 1" - O presente Contrato poderd. ser rescindido, tambem, por

conveni€ncia administrativa, a Juizo do Contratante, sem que caiba A

Contratada qualquer aCao ou interpelagao judicial.

S 2" - No caso de rescisdo do Contrato, o Contratante fica

obrigado a comunicar tal decisao A Contratada, por escrito, no minimo

com 30 (trinta) dias de antecedcncia.

S 3' - Na ocorrCncia da rescisdo prevista no "caput" desta

clausula, nenhum dnus recaird sobre o Contratante em virtude desta

decisao, ressalvado o disposto no $ 2o do artigo 79 da L€i n." a.666193 e

alterae6es.

ou

as

l€i
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cL/iusul,A DECIMA - DOS DIRTITOS DO CONTRATAITTE NO CASO

DE RESCTSAO lArt. 55. tnctso f,K. da Let n,' 8.666/931.

Na hip6tese de rescisio administrativa do presente Contrato, a

Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no

que couber, as medidas previstas no artigo 80, da t€i n".4.666/93.

cLAusuLA DF,crMA PRTMEIRA - DA LEclsr.acAo APLTCAVEL A

EXECUCaO DO CONTRATO E OS CASOA OIISAOS lart. 55. inctso

xII. da l,ei r. 8.666/931.

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos de lDexiglbtltdade de llcitagio que,

simultaneamente:

a) constam

O28 .OOO .OOOO4 / 2O19-2i

do Processo Administrativo n."

b) nao contrarie o interesse pliblico;

c) Parecer Juridico n." 501/2019lPGE

II - nas demais determinaQdes da Lei

IO.52O l02, Decretos EstaduaiLs n' 23.769 /O6 e

III - nos preceitos do Direito Ptiblico;

a.666/93, l'ei

n." 23.770/06.

n."
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IV - supletivarnente, nos principios da Teoria Geral dos

Contratos e nas disposiQdes do Direito Privado.

Pardgrafo inico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que

se fizerem necessdrios, em decorr€ncia deste Contrato, serdo acordados

entre as partes, lavrando-se, na ocasiao, Termo Aditivo.

CI,AUSUI,A DEGIMA SEGuITDA - DA PuBLIcAcAo.

O Contratante publicard, no DiArio Oficial do Estado, o extrato do

presente Contrato rao prazo de 20 (vinte) dias da data de sua

assinatura, com indicaeao de seu nrimero de refer€ncia.

CLAUSUI"A DfjcIMA TERCEIRA- DAs ALTERAC6ES IArt. 65. Lei tr"
4.666t931.

Este instrumento poderd ser alterado na ocorr€ncia de quaisquer fatos

estipulados no artigo 65, da Lei n." a.666/93, devidamente

comprovados.

g 1" - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condigoes contratuais, os acr6scimos e supressOes que se fizerem

necessdria, at6 o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial
atualizado do contrato.
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S 2'- Nenhum acr€scimo ou supressao podere exceder o

limite estabelecido nesta condiQao, salvo as supress6es resultantes de

acordo celebrados entre as partes.

CLAUSUI,A DECIMA OUARTA . DO ACOMPATIEAMENTO E DA

FrscALrzAcAo tArr. 67. Let n.' 8.566/931,

Na forma do que dispde o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado os

servidores Ricardo Correia, RC 480.476 SSP/SE, CPF: 312.408.015-72

e Thiago Santos Nascimento, CPF: OO3.213.105-43, devidamente

credenciados, ao qual competirA dirimir as dtlvidas que surgirem no

curso da execueao e que de tudo dard ci€ncia ao credenciante (art. 67

da Lei n." 8.666/93).

1. O setor responsdvel pela fiscalizaqao do contrato devera:

a) Conferir os documentos listados nos pardgrafos 1" e 2", da

cleusula Terceira:

g1'- A fiscalizagao compete, entre outras atribuig6es, verificar

a conformidade da execugao do Contrato com as nornas especificadas,

se os procedimentos sdo adequados para garantir a qualidade desejada

52" - A aQao da fiscalizagdo nao exonera a contratada de suas

responsabilidades contratuais.
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CI,I{USUI,A DFCIMA OUINTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe

como inico competente para dirimir as questdes que porventura

surgirem na execuQao do presente Contrato, com rentncia expressa por

qualquer outro.

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

instrumento em 03 (trCs) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito, a

tim de que produza seus efeitos legais.

Aracaju/SE, 06 de fevereiro de 2019.

AJTSELUO D IDA (X)UES

Defensor Piblico Geral Repreaentarte legel da Contratada

ARACAJUCAR LTDA

TESTEMUNHAS:

noue,l[,or-,1o&-&,'^d- r"*t,14 &l
cpr: tQ'j.lll {0:-ir CPF:
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