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CoNTRATO N." OO4t2020

PREGAO ELETRONICO N.O OO5/2O19

QUALTFICAqAO Oe CONTRATANTE

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE,
ENDERECO: TRV. .rO SERGIPE
FRANCISCO DA SILVEIRA, N." 44, I

BATRRO CEIITRO, CEP49O1O-36O
34,
JOS DE CARVALHO NETO

ESTADO CIVIL: CASADO PRO O: DEFEI{SOR
RG N.O 833961 SSP/SE

QUALTFTCAQAO pA CoNTRATADA

l@ tr'"@4r"4ryT!q9
AV. JOAO LIMA DA

ENDEREQO: BAIRRO ALAGOAS
cEP 49.200-OOO.

l79l 3522-302A
o4.2ro.roal oool-60

N." DA INS. ESTADUAL: 2.820.O29.175.4
REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO SILVA SANTos
N." DO CPF: oo7.L37.635-66
N." DA CART. IDENTIDADE: 3.126.31t-9 SSP/SE

SUL LTDA-EPP
SILVEIRA, N." 3.349 -
- ESTANCIA-SERGIPE.

O presente contrato esta de acordo com a

legislagAo suplementar, regendo se pelas

segulntes:

Lei n." 8.666193 e sua

clAusulas e condrgctes
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SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silverra (Barao de Maru m),115
Sao Josp - CEP 490'5-080 . AracaJ,l-SI-
Tei.: (79) 3205-3800 - Fax.: (79) 3205-3830

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Francrsco da Silvetra (Barao de N4aruim). 9.4

Centro - CEP 49010 360 - Aracalu-SE
Tel.. {79) 3205-3700 - Far . \lg) J20\-37'2
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8.6661e31.

O presente

de locagao de 1 (um)

Estado de Sergipe.

Contrato tem por objeto a

veiculo sem motorista para

ContrataQao de servicos

a Defensoria Pirblica do

lart. 55. inciso II. da Lei n" 8.666/931.

Os servigos serdo prestados conforme descrigdo do projeto

bAsico e o disposto na clAusula quinta deste instrumento.

PAGAMENTO (art. 55. inciso III. da Lei n'8.666/931.
O valor total do contrato € de R$ 20.400,00 (vinte mil,

quatrocentos reais). A contratarte somente pagar6" d contratada pela

efetiva execugSo dos servigos, apos liquidagao da obrigagSo.

$ 1" - Os pagamentos serao realizados de forma independente

por cada orgao contratante;

S2'- O pagamento serA efetuado mensalmente, apos

liquidagao da despesa por meio de cr6dito em conta corrente indicada

pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de at6 30 (trin

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Nlaruim),11 5
Sao Jose - CEP 4901 5-080 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800 - Fax.: (79) 3205-3830

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de lMaruim),94
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consecutivos, mediante a apresentaeao de Nota Fiscal/ Fatura,

devidamente certificada e atestada pelo setor responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizaEao de cada orgdo contratante.

53' - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera

apresentar, juntamente com o documento de cobranqa, prova de

regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS,

perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicilio do

contratado e certiddo negativa de ddbitos trabalhistas.

$4' - Nenhum pagamento serd efetuado d empresa, enquanto

houver pend€ncia de liquidagao de obrigaqAo financeira, em virtude de

penalidade ou inadimpl€ncia contratual.

$5' - Caso se faqa necessaria a reapresentaqdo de qualquer

Nota Fiscal/ Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no $2"

reiniciar-se-A a contar da data da respectiva re-apresentaQao.

s6'
antecipado.

s7"

atualizagdo do

INPC/IBGE.

- NAo haver6, sob hip6tese alguma, pagamento

S 8' - O valor contratado para o Lote € meramente estlmatlvo,

estando a AdministraqAo desobrigada de requisitar, enquanto \aqe: o

contrato, o numero total de veiculos indicado no edital.

- No caso de atraso de pagamento, ser6 utilizado, para

valor, o indice Nacional de Preqos ao Consumidor -

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim),1 15
Sao Jose - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800 - Fax.: (79) 3205-3830

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax.: (79) 3205-371?



"#tt&uEt). ll Irrt
'r,Ih7-llL.-rrl{r(tt !/l\ M rJ tttrfrAs il EDutrrtl TAt.*I-;.!/;,.$JZtl*."sa'-iffia-

$9' - A Contratada, mesmo apos a celebraqdo do instrumento

contratual, tem apenas uma expectativa de prestagAo dos serviEos, seja

de forma oarcial ou total.

glo'- O pagamento dos servigos sujeitar-se-d A efetiva

prestaQao destes, isto 6, a AdministragAo n6.o estd obrigada ao pagamento

do valor integral mensal caso os servigos n6o sejam tamb€m prestados

em sua totalidade, de modo que a AdministrapSo poder6 pagar frag6es do

valor da mensal de acordo com os servicos prestados e em observdncia d

carga hor6ria destes.

a.666t931.

Serd firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terA

vig€ncia de 12 (doze\ meses, contados a partir de 01 de junho de 2020,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, at€ o limite de

60 {sessenta) meses, com vistas EL obtengdo de preqos e condiq6es mais

vantajosas para a AdministragAo, na forma do art. 57, II da l,ei 8.666193.

Os serviqos serdo prestados nas condiq6es

projeto basico, bem como, supletivamente, na proposta d

estipuladas no

e preqos. l)Y o\11

d tyl
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S1" - O seu recebimento dar-se-a de acordo com o art.73

incisosIeII,"a"e"b".

S2" - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do

contrato ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a 6tico-

profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

Lei n. " 8.566/931.

As despesas

conta da respectiva

Estado de Sergipe.

com o pagamento do

dotagdo orqamentAria

referido objeto correrd.o por

da Defensoria P0blica do

UNIDAI'E

ORCAMENTIiRIA

cLASSTFTCAqAO

FUNCIONAL

PROGRAMATICA

PROJETO

OU

ATIVIDADE

ELEMENTO

DE

DESPESA

FONTE DE

RBCURSOS

28.101 03.1,22.0046 0141 33.90.00 0101

PARTES lart. 55. inciso VII e XIII. da Lei n' 8.666/931.

A CONTRATADA, durante a vig€ncia deste Contra
,-A
l/tl
Hvl

il

compromete-se a:

SEDE ADMINISTRATIVA
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I. Executar o serviQo objeto deste contrato em estrito acordo com

as disposiq6es do Editai e discriminagao da proposta;

II. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 6rgdo

ou entidade contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo

na execugAo do Contrato n6o excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pela contratante;

III. N5.o reaJizat associaedo com outrem, cessSo ou transfer€ncia

total ou parcial do Contrato firmado com a Contratante, bem como a

fus6o, cis6o ou incorporaeao, sem pr6via e expressa anu€ncia do

Contratante;

IV. Designar preposto para atender aos chamados e exig€ncias da

Contratante;

V. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados,

nos termos da legislagAo vigente, ou quaisquer outros que vierem a

substitui-1os, alterAlos ou compiementA-1os;

VI. Disponibilizar os veiculos de acordo com os prazos descritos em

seguida: pra?.o de 05 (cinco) dias para o inicio da prestag6o dos servigos

de locaqAo de veiculos sob o regime de fretamento continuo, contados a

partir da solicitagAo formal da CONTRATANTE. Esse prazo podera ser

estendido, caso haja uma justificativa formal e esta for aceita pela

CONTRATANTE. O velculo deverd eatar com o tanque cheio

(completo) no ato da entrega e/ou recebltnento;

VII. Comunicar A CONTRATANTE, quando da transfer€ncia e/ou

retirada e substituicS.o de motoristas dos itiner6rios ou dos serviqos:

SEDE ADMINISTRATIVA
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VIII. Observar as normas relativas d seguranqa da viagem e ao

conforto dos passageiros, bem como cumprir a legislagdo de trdnsito e de

trdfego rodovidrio;

IX. Obedecer na execugSo e desenvolvimento do seu trabalho, as

determinag6es da Lei n." 6.514, de 22 de dezembro de 1977,

regulamentada pela Portaria n." 3.214, de 08 de junho de 1978, do

Ministerio do Tlabalho e suas alterag6es, alem de outra legislagAo t6cnica

vigente e as norrnas e procedimento internos da CONTRATANTE, de

engenharia de seguranqa, medicina e meio ambiente do trabalho, que

sej am aplic6veis ir execugAo especihca da atividade, apresentando: Copia

dos Programas de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e de

Prevengdo dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas

regulamentadoras n.o 07 e 09, respectivamente, da Portaria n." 3.214, de

08 de junho de 1978, do Minist€rio do Trabalho e da Previd€ncia Social,

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

e instalaldo e mantendo os Serviqos Especializados em Engenharia de

Seguranga e em Medicina do Traba1ho (SEESMT) e Comissio Interna de

Prevengdo de Acidentes - CIPA, considerando o nfimero total de

trabalhadores nos servigos, para o fiel cumprimento da legislagdo em

vlgor;

X. Arcar com as despesas relativas d. troca de oleo, lubrificantes e

demais suprimentos e lavagem de veiculos, necessArios ao fiel

cumprimento do objeto sob o contrato;

XI. Realizar manutenqao preventiva na periodicidade recomendada

pela boa tecnica e de acordo com as especificagdes do fabricante,

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim),115
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mantendo os veiculos em perfeitas condig6es de seguranqa ' lrnpeza e

higiene;

XII. Substituir o veiculo, a qualquer tempo' caso se laQa necessarlo'

por motivo de abalroamento, repalos mecdnicos' ma conservagdo' sem

condig6es de seguranga, higiene ou limpeza' A CONTRATANTE podera

inspecionar regularmente os veiculos e' se constatar alguma

irregularidade, notificarA a Contratada;

XIII. SubstituigAo do veiculo' avariado' danificado ou que apresente

defeito, pela CONTRATANTE, no prazo maximo de O1 (um) dia ritil' a

partir do recebimento da notifrcaQd'o

XlV.Selecionareprepararrigorosamenteseusempregadosquetrao

prestar os serviqos, encaminhando 2r CONTRATANTE os motoristas com

funqSes legalmente registradas em suas carteiras de trabalho' com

experidncia minima de 1 (um) ano na funcaol

XV. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante

a jornada de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterao o

devido respeito e cortesia' no relacionamento com o pessoal da

CONTRATANTE, observando o controle do regimento do trabalho e

descanso dos motoristas' acompanhando e comprovando sua saude

fisica e mentall

XVI. NAo permitrr que qualquer motorista se apresente ao servlQo com

sinais de embrraguez ou sob efeito de subst6'ncia toxtca;

XVII. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de

trabalho,responsabilizando.setamb6m,pelosencargos

previdenciArios, Iiscais e comerciais' resultantes da

contrato;

acidentes de

trabalhistas'

execuqao do

?5i:*"#ii:i.::U'Xf""''" ( Barao de Marui m ) 1 1 5

;f ,, x ; lg.tt'; l,'"'-1,, iJi !?3,%,

CENTRAL DE ATENOIMENTO

rv Joao Francisc?.91 .l".Ti liil1"t" i?ffi -31
Centro - utH aYU

ret.: fig'l s2os-s200 - Fax: (79) 3205'371?



fl#
\iT l;Ys RGI

k,PL

XVIII. Providenciar treinamento e reciclagens necessarios para garantir

a execugAo dos trabalhos dentro dos niveis de qualidade desejados;

XIX. Efetuar a substituigAo do motorista, de imediato, em eventual

aus€ncia, ndo sendo permitida a prorrogagdo da jornada de trabalho

(dobra);

XX. Manter controle

ernnreoad ns'

de frequ€ncia/ pontualidade, de SCr]S

XXI. Fornecer uniformes e complementos adequados para o

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente Fr aprovaqAo da

CONTRATANTE. Os custos de qualquer um desses itens de uniforme e

equipamentos ndo poderdo ser repassados aos seus empregados;

XXII. Fornecer Vale Refeigdo e Vale-Transporte a seus empregados -

observado o principio da razoabilidade para esse beneficio, de acordo com

a legislaqio trabalhista vigente;

XXIII. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar

qualificada como de natureza grave nAo deverA ser mantido em serviQo;

XXIV. Atender, de imediato, as solicitagdes da CONTRATANTE quanto

ds substituig6es de empregados ndo qualificados ou entendidos como

inadequados para a prestaqdo dos servigos;

XXV. Comunicar A CONTRATANTE toda vez que ocorrer afastamento,

substituiqAo ou inclusio de qualquer elemento da equipe que esteja

prestando servigos a CONTRATANTE. No caso de substituiqdo ou

inclusdo, a CONTRATADA anexara os respectivos curriculos, ficando a

carqo da CONTRATANTE aceit6L-1os ou ndo;

XXVI. Assumir todas as despesas decorrentes de danos

causados aos veiculos ou bens de terceiros, inclusive franquia

materiais

do

SEDE AOMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de lvlaruim),115
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completo, bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros,

de sua responsabilidade quando o motorista do veiculo for funcionirrio

da CONTRATADA;

XXVII. Re sponsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados

a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execug6.o do contrato;

XXVIII. Responsabilizar-se por quaisquer multas de tr5nsito (quando o

motorista do veiculo for funcionArio da empresa);

XXIX. Disponibilizar veiculos e empregados em quantidade necessaria

para garantir a prestaEdo dos serviQos nos hordrios contratados,

obedecidas as disposig6es da legisiagao trabalhista vigente;

XXX. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig6es que

culminaram em sua habilitagAo / qualificaqAo na fase da licitaqAo;

XXXI. Fazer seguro e manter as apolices vigentes dos seguros do casco,

contra terceiros e danos pessoaisl

XXXII. Manter coberto por apolices os seguros legalmente obrigatorios;

XXXIII. 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;

XXXIV. Apresentar a CONTRATANTE, quando exigido comprovante de

pagamento de saldrios, ap6lices de seguros contra acidente de trabalho e

apolices de seguro completo e contra terceiros danos pessoais, quitaqdo

de suas obrigaq6es trabalhistas e previdencidrias, relativas aos seus

empregados que estejam ou tenham estado a serviqo da CONTRATANTE'

ffi
I

por forqa deste contrato; X
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XXXV. Comprovar formaqdo t€cnica e especifica dos motoristas dos

veiculos, atravds da habilitagdo pelos 6rgd.os competentes, segundo as

normas e leis de trAnsito regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;

XXXVI. Permitir que a Administragao P0blica, irs suas custas, proceda A

identificagdo de cada veiculo com a marca e o logotipo da Defensoria

poblica do Estado de Sergipe, conforme as normas vigentes concernentes

as politicas de comunica q6.o e marketing institucionais do Governo do

Estado de SergiPe;

xxxvll. Apresentar certiddo Negativa de IPVA, para todos os veiculos

locados.

xxxvln. os veiculos deverdo ser trocados por novos, nas mesmas

condiq6es inicialmente dispostas para contrataQao' assim que

completarem 2 anos de uso ou alcanqarem a marca de 100'000 (cem mil)

quil6metros percorridos, o que ocorrer primeiro'

O CONTRATANTE, durante a vig€ncia deste Contrato'

compromete-se a:

I. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos

os locais onde se fizerem necessarios os servigos;

Acompanhar e fiscalizar, a execug6o dos servigos' nos termos do

afi.67 d.aLei n" 8-666193;

Anotar em registro proprio todas as ocorr€ncias relacionadas com

a execucao dos servigos contratados, determinando o que for

II.

III.

necessario d. regularizagAo das faltas ou

observadas;

idades

SEDE ADMINISTRATIVA
iu.Joao ft"n"i"co da Silveira (Barao de Maruim)'115

Sao Jos6 - CEP 49015-080 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800 - Fax.: (79) 3205-3830

CENTRAL DE ATENOIMENTO

Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim)' 94

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE

Tel.: (79) 3205-3700 - Fax:(79) 3205-3712



,f \_- 

-rd
.n. 

"

Itl
'1i..

"i

IV. Efetuar o pagamento d Contratada de acordo com o estabelecido

no contrato.

No ato da devolugAo dos veiculos, a contratante deverd devolv6-

los com o tanque cheio.

A DEFESNORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE' durante

a vig€ncia deste Contrato' compromete-se a:

I. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham

conhecimento do negocio e dos perimetros alvo do projeto;

II. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execugAo dos

servigos ora contratados, definindo as prioridades e regras de

atendimento Ers localidades e aos usuArios' bem como os prazos e

etapas para cumprimento das obrigagoes'

,ii 
Illt I

t!

corresponden te a 5o/o (cinco por cento) do valor do contrato' podendo

optar por fianqa-bancdria, seguro-garantia ou cauQdo em dinheiro ou em

titulos da divida publica, conforme art 56 I' II e III da Lei 8'666 193'

I. A garantia, com validade de 03

vig€ncia contratual, deve ser

efetivado no contrato, nos moldes

(tr€s) meses aP6s o t6rmino da

renovada a cada Prorrogacdo

do art. 56 daLei a.666193' /)
ft!
trl
UI

A contratada deverA prestar garantia contratual ' no valor

SEDE ADMINISTRATIVA
i;:;;;;;;";""o da silveira (Barao de Maruim)' 11 5
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II.

III.

A garantia somente serir liberada ante a comprovagao de que a

empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas

decorrentes da contrataqAo.

Caso o pagamento das verbas rescisorias nAo ocorra ate o fim do

segundo m€s apos o encerramento da vig€ncia contratual' a

garantia ser5. utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas diretamente pela Administraqdo'

I - Advert€ncia;

II - Multa, observados os segurntes limites mdximos:

a) O,3 % (tr€s d€crmos por cento) por dia' at6 o trigesimo dia de atraso'

sobre o valor do fornecimento ou servigo n6o realizado' ou sobre a

etapa do cronograma fisico de obras ndo cumpridol

Contrato, a AdministraqAo

(ao) CONTRATADA (O) as

da obrigaqAo nAo

CLAUSUI,A T{ONA. DAS PENALIDADES E MULTAS IAIt' 70' dA LCi N"

Pela inexecugdo total ou parcial do

poder6, garantida a previa defesa' aplicar 2t

seguintes sanQ6es:

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial

cumprida, com o consequente cancelamento da

ou documento equivalente;

0.520120,02

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

pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

lV - DeclaraqAo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraq6o Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punigd.o ou ate que seja promovida a reabilitaqdo'

S 1" O vaior da multa aplicada sera descontado do valor da garantia

prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administragdo ou cobrado

judicialmente, sendo corrigida monetariamente' de conformidade com a

variagio do IPCA, a partir do termo inicial' at€ a data do efetivo

recolhimento.

g 2" A contagem do periodo de atraso na execuQao oos ial Ll>Ls- Dvrq

realizada a partir do primeiro dia util subsequente ao do encerramento

execu9ao dos aJuiustes sera

do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigaqdo'

DO CONTRATO

1o O preqo contratual sera repactuado

reajustado Pela variagio do IPCA'

$ 2u Garante-se ao Contratado o

economico-financeiro do contrato'

8.666193, a ser efetivado Por melo

com base na convenQao coletlva
Rit

direito de manutenQao

nos termos do art. 65'

de Te rmo Aditivo.

do

II,

equilibrio

"d" da Lei
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$ 3o Nos casos em que houver possibilidade de prorrogaqAo do contrato,

a Administragd,o poderA repactuar com o contratante, com vistas a

obtenqSo de preqos e condiqdes mais vantaJosas'

$ 4' Eventuais repactuaQ6es subsequentes deverS'o observa-r o lnterregno

minimo de um ano, contado a partir da ultima repactuaqao contratual

ocorrida;

$ 5' Toda prorrogaqao de contratos sera precedida da realizagAo de

pesquisas de preqos de mercado ou de pregos contratados por outros

orgAos e entidades da Administraqao Publica, visando a assegurar a

manuteng6o da contrataE6o mais vantajosa para a AdministragAo'

$ 6" A prorrogagAo de contrato, quando vantajosa para a Administrag6o'

deverd ser promovida mediante celebragao de termo aditivo, o qual devera

ser submetido a aprovaQao da consultoria juridica do 6rgao ou entidade

contratante.

$ 7n Nos contratos cuja duragio, ou previsAo de durag6o' ultrapasse um

exercicio hnanceiro, indicar-se-d o cr6dito e respectivo empenho para

atender a despesa no exercicio em curso' bem como de cada parcela da

despesa relativa i parte a ser executada em exercicio futuro' com a

declaraqao de que, em termos Aditivos ou Apostilamento' indicar-se-Ao

os creditos e empenhos para sua cobertura

$ B" O interregno minlmo

contado a Partir:

de 1 (um) ano para a primeira repactuaqAo sera
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I - da data limite para apresentaEd.o das propostas constante do

instrumento convocatorio; ou

II - da data do orqamento a que a proposta se referir' admitindo-

se, como termo inicial, a data do acordo, convenqAo ou dissidio coletivo

de trabalho ou equivalente, vigente d' 6poca da apresentaq6o da proposta'

quando a maior parcela do custo da contratagio for decorrente de mdo-

de-obra e estiver vinculado as datas-base destes instrumentos'

com datas-base

anualidade ser6

maior parcela do

$ 10. Nas rePactuag6es

contada a Partir da data

$ 9' Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional'

diferenciadas, a data inicial para a contagem da

a data-base da categoria profissional que represente a

custo de mdo-de-obra da contratagS'o pretendida;

subsequentes d. primeira, a anualidade

da ultima repactuaqao ocorrida'

$ 11. Nas eventuais prorrogaq6es contratuais' os custos n6o renov6vers

jd pagos ou amortizados no primeiro ano da contrataedo dever6'o ser

eliminados como condigdo para a renovaqAo'

ou interpelagoes judiciais
Independentemente de notifrcaQ6es

ou extraiudiciais, constituem motlvos para

sera

rescisao do Contrato. as

da Lei u:€'6€6,/99tr
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$ 2" - Na ocorr€ncia da rescisio prevista

nenhum 6nus recaira sobre o Contratante

ressalvado o disposto no $ 2o do artigo

alterac6es.

no "caput" desta cl6usula,

em virtude desta decisdo,

79 da Lei n". 8.666193 e

ul
\$
qt

situaq6es previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei n"

8.666/93.

S 1'- O presente Contrato poderA ser rescindido, tambdm' por

conveniencia administrativ a, a J:Uiizo do contratante, sem que caiba a

Contratada qualquer aq6o ou interpelagao judicial'

Na hipotese de rescisAo 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 Lei n"' 8'666193'

XII. da Lei n' 8.666/931.

O presente Contrato fundamenta-se:
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I - nos termos do Pregio Eletr6nico

simultaneamente:

n". OO5/2O19 que,

a) constam do

o28.ooo.ooos3 I 201'9-6

Processo Administrativo n.o

b) n6o contrarie o interesse ptblico;

II - nas demais determinaq6es da Lei 8'666/93, Lei n"

LO.52OlO2, Decreto Federal lO.O24 l2Ol9'

III - nos preceitos do Direito POblico;

IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos

Contratos e nas disposiq6es do Direito Privado'

Pardgrafo unico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que

se fizerem necessarios, em decorrdncia deste Contrato, ser6o acordados

entre as partes, lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo'

O Contratante publicar6, no Di6rio Oficial do

do presente Contrato fio prazo de 2O (vinte) dias

assinatura, com indicaqdo da modalidade de licitaqao

de refer€ncia.

Estado, o extrato

da data de sua

e de seu numero
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8.666/931.

Este instrumento Podere

quaisquer fatos estipulados no artigo

comprovados.

ser alterado na ocorr€ncia de

65, da Iri 8.666 /93, devidamente

S 1" - A Contratada hca obrigada a aceitar' nas mesmas condiQ6es

contratuais, os acrescimos e supress6es que se fizerem necesserios, ate

o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do

contrato.

S 2" - Nenhum acr6scimo ou supressAo poderA exceder o limite

estabelecido nesta condiqao, salvo as supress6es resultantes de acordo

celebrados entre as Partes.

A fiscalizacao e o acompanhamento ser6o em conformidade

com o Decreto Estadual n" 23'151 12O05, de responsabilidade da

defensoria hiblica, que designare servidor para fiscalizar e acompanhar

a execuqdo do contrato.

S 1' - A fiscalizaqdLo compete, entre outras atribuig6es' verificar a

conformidade da execugdo do contrato com as normas especificadas' se

FISCALIZACAO tArt. 67. Lei n' 8.6

os procedimentos sao adequados para garantir a qualidade desejada'
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As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de

Sergipe como inico competente para dirimir as quest6es que Porventura

surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa por

qualquer outro.

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

este instrumento em 03 (tr€s) vias de igual teor e forma, paraum so efeito,

na presenea de O2 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos

lesais.

Aracaju/SE, 06 de maio de 2O2O.

S2" - A aqdo da fiscalizaqdo n6o

resoonsabilidades contratuais.

CPF:

exonera A CONTRATADA de suas

CLAUSULA DEcI!fiA Sfr"TIMA. DO FOR9

Contra

TESTEMUNHAS:

Nome:

4'ua^4,-/r- t--t
CONTRATADA

Nome:

CPF:
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