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CoNTRATO N." OO3/2020

PREGAO ELETRoNICO N." OO5/2O19

QUALTFTCAQAO pe CONTRATANTE

QUALTFICAQAO oA CONTRATADA

CIDADE: ARACAJU

t3,LzA.798

PRO o:
RG N." 833961

SAMAM LOCADORA LTDA
stgunlne'RUA ALAGOAS, N.O 58O, BAIRRO

CAMPOS, ARACAJU-SERGIPE
(79) 3205-85OO
t5.6O7 .O2t I OOOL-47

27.Oa6.a90-9
IVO ALCANTARA DA ROCHA

_ 
]

oo4.617.365-OO

.342-3 SSP/SE

TELEFONE:
N." DO CNPJ:

N.O DO CPF:

W'Lg.o++
]IDENTID4PP, 1_ _

C) prescntc contrato esta de acordo com a Lei n" a'666 193 e sua legislaqAo

suplement.ar, rcgcndo-se pelas clilusulas e condig6es seguintes: 
, i/j

N.O DA INS. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim),1'15
56o Jos6 - CEP 49015 080 - Aracaiu-SE
Te : (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) 32A5-3712
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8.666/93t.

O presente Contrato tem por objeto a Contratagao de servigos

de locaqdo de veiculos para a Defensoria Priblica do Estado de Sergipe.

art. 55, inciso II, da Lei n" 8.666/931.

Os servigos

basicoeodispostona

serAo prestados conforme descrigao do projet(

clausula ouinta deste instrumento.

O valor total do contrato 6

mil, quinhentos e quarenta reals).

contratada pela efetiva execuqao

obrigagdo.

de R$ 1 17.540,00 (cento e dezessete

A contratante somente Paga re ,l

dos serviqos, ap6s liquidagdo da

S 1' - Os pagamentos serdo realizados de forma independente

por cada orgao contratante;

S2'- O pagamento sera efetuado mensalmente, ap6s

liquidacS:o da despesa por meio de cr6dito em conta corrente indicada

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim),115
Sdo Jos6 - CEP 4901 5-080 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800 - Fax.: (79) 3205-3830

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

Centro - CEP 49010-360 - Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax.: (79) 3205-3712



&"
esglH

lil
?81

'1I
.ri

7;!'
.!.li €RG ipe

pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de ate 30 (trinta) dias

consecutivos, mediante a apresentaEeo de Nota Fiscal/Fatura,

devidamente certificada e atestada pelo setor respons6vel pelo

acompanhamento e fiscalizagAo de cada orgAo contratante.

53" - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverd

apresentar, juntamente com o documento de cobranga, 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 debitos trabalhistas.

$4'- Nenhum pagamento ser6 efetuado d. empresa, enquanto

houver pend6ncia de liquidaqAo de obrigaqAo financeira, em virtude de

penalidade ou inadimpl€ncia contratual.

$5" - Caso se faea necessaria a reapresentagAo de qualquer

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

reiniciar-se-6 a contar da data da respectiva re-apresentaqAo.

s6"

antecipado.

s7"

atualizaqdo do

INPC/IBGE.

- Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento

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

valor, o indice Nacional de PreQos ao Consumidor -
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S 8" - O valor contratado para o Lote € meramente estimativo,

estando a Administragdo desobrigada de requisita-r, enquanto viger o

contrato, o n0mero total de veiculos indicado no edital.

S9' - A Contratada, mesmo apos a celebragS"o do instrumento

contratual, tem apenas uma expectativa de prestaqdo dos servigos, seja

de forma parcial ou total.

SIO' - O pagamento dos serviqos sujeitar-se-d d efetiva

prestaeao destes, isto 6, a AdministraqS"o ndo estd obrigada ao pagamento

do valor integral mensal caso os serviqos nao sejam tambem prestados

em sua totalidade, de modo que a AdministraQao poderd pagar frag6es do

valor da mensal de acordo com os serviqos prestados e em observAncia a

carga hor6ria destes.

8.666/931.

Serd firmado Contrato com o licitante vencedor, o qua-l tera

vig€ncia de 12 (dozel meses, contados a partir de 12 de abrt'l de 2O2O '

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

60 (sessenta) meses, com vistas d obtengdo de preqos e condiq6es mais

vantajosas para a Administragdo, na forma doart.57,11 daLei 8'666193'
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Os servigos serao prestados nas condiq6es estipuladas

projeto bAsico, bem como, supletivamente, na proposta de pregos.

51" - O seu recebimento dar-se-6 de acordo com o art.73

incisos I e II, "a'e "b".

S2" - O recebimento provis6rio ou definitivo do objeto do

contrato nd.o exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a etico-

profissional, pela perfeita execugio do contrato.

no

Lei n. " 8.666/93f.

As despesas

conta da respectiva

Estado de Sergipe.

com o pagamento do

dotaqao orgamentELria

referido objeto correrSo Por

da Defensoria Publica do

UNIDADE

ORqAMENTARIA

cllrsslFrcAQAo
FUNCTOIIAL

PROGRAMATICA

PR()JETO

OU

ATtvIDADE

ELEIIENTO

DE

DESPESA

FONTE DE

RECURSOS

28.rO1 03.122.0046 0141 33.90.00 o101
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PARTES lart. 55. inciso VII e XIII. da Lei n" 8.666/93).

A CONTRATADA, durante a vigencia deste Contrato,

compromete-se a:

L Executar o servigo objeto deste contrato em estrito acordo com

as disposig6es do Edital e discriminaq6o da proposta;

II. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao orgAo

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

na execugao do Contrato ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagAo ou o acompanhamento pela Contratante;

III. Ndo realizar associaQdo com outrem, cessAo ou transfer€ncia

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

fusAo, cisdo ou incorporaceo, sem previa e expressa anu€ncia do

Contratante;

IV. Designar preposto para atender aos chamados e exigCncias da

Contratante;

V. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados,

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

substitui-los, a1ter6-los ou complement6--los;

VL Disponibilizar os veiculos de acordo com os prazos descritos em

seguida: prazo d.e 05 (cinco) dias para o inicio da prestagAo dos servigos

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

partir da solicitaqdo formal da CONTRATANTE. Esse prazo podera ser

estendido, caso haja uma justihcativa formal e esta for aceita pela
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CONTRATANTE. Os veiculos deverio estar com o tanque cheio

(completof no ato da entrega e/ou recebimento;

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

retirada e substituieAo de motoristas dos itiner6rios ou dos servigos;

VIII. Observar as normas relativas d seguranga da viagem e ao

conforto dos passageiros, bem como cumprir a legislagSo de trAnsito e de

trdrfego rodovi6rio;

iX. Obedecer na execueeo e desenvolvimento do seu trabalho, as

determinag6es da l,ei n. " 6.514, de 22 de dezembro de 1977 ,

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

Minist€rio do Trabalho e suas alteraq6es, alem de outra legislagSo t6cnica

vigente e as normas e procedimento internos da CONTRATANTE, de

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

sejam aplicdveis a execuq6.o especifica da atividade, apresentando: Copia

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

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

regulamentadoras n.' 07 e 09 , respectivamente, da Portaria n." 3.274, de

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

conforme determina a Lei Federal n.' 6'514, de 22 de dezembro de 1977

e instalando e mantendo os Serviqos Especializados em Engenharia de

Seguralqa e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissio Interna de

Prevengdo de Acidentes - CIPA, considerando o ntlmero total de

trabalhadores nos servigos, para o fiel cumprimento da legislaqdo em

vlgor;
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X. Arcar com as despesas relativas ir troca de oleo, lubrificantes e

demais suprimentos e lavagem de veiculos, necessarios ao fiel

cumprimento do objeto sob o contrato;

XI. Realizar manutengdo preventiva na periodicidade recomendada

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

mantendo os veiculos em perfeitas condig6es de seguranqa, limpeza e

higiene;

XIL Substituir o veiculo, a qualquer tempo, caso se faqa necessdrio'

por motivo de abalroamento, reparos mecAnicos, ma conservaqdo, sem

condig6es de seguranga, higiene ou limpeza. A CONTRATANTE podera

inspecionar regularmente os veiculos e, se constatar alguma

irregularidade, notificard a Contratada;

XIII. Substituigdo do veicuio, avariado, danificado ou que apresente

defeito, pela CONTRATANTE, no prazo maximo de 01 (um) dia util, a
partir do recebimento da notifrcagAo;

XIV. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irAo

prestar os servigos, encaminhando A CONTRATANTE os motoristas com

funq6es legalmente registradas em suas carteiras de trabalho, com

experi€ncia minima de 1 (um) ano na fungio;

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 safde

fisica e mentai;

'{\---E1r,{'.tFr'4
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XVI. Nao permitir que qualquer motorista se apresente ao serviqo com

sinais de embriaguez ou sob efeito de substAncia toxica;

XVII. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de

trabalho, responsabilizando-se tambem, pelos encargos trabalhistas,

previdenciArios, fiscais e comerciais, resultantes da execueAo do

contrato;

XVIIL Providenciar treinamento e reciclagens necessarios para garantir

a execuqS.o dos trabalhos dentro dos niveis de qualidade desejados;

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

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

(dobra);

XX. Manter controle de

empregados;

frequ€ncia/ pontualidade, de seus

XXI. Fornecer uniformes e complementos adequados para o

desenvolvimento das atividades, submetidos previamente A aprovagAo da

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

equipamentos ndo poderdo ser repassados aos seus empregados;

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

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

a legisiagAo trabalhista vigente;

XXIII. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar

qualificada como de natureza grave nao dever6 ser mantido em servigo;

XXIV. Atender, de imediato, as solicitag6es da CONTRATANTE quanto

as substituiq6es de empregados nAo qualilicados ou entendidos como

inadequados para a prestaqdo dos servigos;

,..:::.i:;lli;.1r
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XXV. Comunicar 2r CONTRATANTE toda vez que ocorrer afastamento,

substituicAo ou inclusAo de qualquer elemento da equipe que esteja

prestando servigos a CONTRATANTE. No caso de substituiqao ou

inclusAo, a CONTRATADA anexarA os respectivos curriculos, ficando a

cargo da CONTRATANTE aceitA-los ou ndo;

XXVI. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais

causados aos veiculos 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 funcion6rio

da CONTRATADA;

XXVII. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados

a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugAo do contrato;

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

motorista do veiculo for funcionario da empresa);

XXIX. Dispon tb|rizar velculos e empregados em quantidade necessAria

para garantir a prestaQao dos serviqos nos hord.rios contratados,

obedecidas as disposiq6es da legislaqdo trabalhista vigente;

XXX. Manter, durante toda a execugS.o do contrato, em

compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as condiq6es que

culminaram em sua habilitaqao/ qualificagAo na fase da licitaqAo;

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

contra lerceiros e danos pessoais;

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
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anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou

o resultado final dos servieos;

XXXN. Apresentar a CONTRATANTE, quando exigido comprovante de

pagamento de salarios, apolices de seguros contra acidente de trabalho e

apolices de seguro completo e contra terceiros danos pessoais, quitag6o

de suas obrigag6es trabalhistas e previdenci6rias, relativas aos seus

empregados que estejam ou tenham estado a servigo da CONTRATANTE,

por forqa deste contrato;

XXXV. Comprovar formaeao tecnica e especifica dos motoristas dos

veiculos, atraves da habilitagdo pelos orgAos competentes, segundo as

normas e leis de transito regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;

XXXU. Permitir que a AdministraQao Priblica, as suas custas, proceda a

identificagao de cada veiculo com a marca e o logotipo do Poder Executivo

Estadual, conforme as normas vigentes concernentes ds politicas de

comunicagdo e marketing institucionais do Governo do Estado de

Sergipe;

XXXVII. Apresentar Certiddo Negativa de IPVA, para todos os veiculos

locados.

XXXVIII. Os veiculos deverdo ser trocados por novos, nas mesmas

condiq6es inicialmente dispostas para contratagao, assim que

completarem 2 anos de uso ou alcangarem a marca de 100.000 (cem mil)

quilometros percorridos, o que ocorrer primeiro.

rrll Tutrr\S--.7t*\\,rw/4
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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 ftzerem necessarios os servigos;

Acompanhar e fiscalizar, a execuqS.o dos servigos, nos termos do

art.67 daLei n" a.666/93;
Anotar em registro pr6prio todas as ocorr€ncias relacionadas com

a execug6.o dos serviqos contratados, determinando o que for

necess6rio A regularizagdo das faltas ou irregularidades

observadas;

Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com o estabelecido

no conrato.

V. No ato da devoluqAo dos veiculos, a contratante deverA devolv€-

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;

il. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execuEdo dos

serviqos ora contratados, definindo as prioridades e regras de

atendimento irs localidades e aos usudrios, bem como os prazos e

etapas para cumprimento das obrigaq6es.

II.

III.

IV.
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A contratada devera prestar garantia contratual, no valor

correspondente a 5o/o (cinco por cento) do valor do contrato, podendo

optar por lianga-banc6ria, seguro-garantia ou caugS.o em dinheiro ou em

titulos da divida publica, conforme art. 56 I, II e III da l.ei 8.666193.

I. A garantia, com validade de 03 (tr€s) meses ap6s o t6rmino da

vig6ncia contratual, deve ser renovada a cada prorrogagAo

efetivado no contrato, nos moldes do art. 56 d,a l.ei 8.666193.

A garantia somente serA liberada ante a comprovaeio de que a

empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas

decorrentes da contratacdo.

III. Caso o pagamento das verbas rescisorias nAo ocorra ate o lim do

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

garantia serA utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas diretamente pela Administragdo.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDN'ES E UI'LTAS |ftt. 7". dA LEi N"

ro.s20t2o,o2t.

Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a Administrag6o

poderd, garantida a previa defesa, aplicar A (ao) CONTRATADA (O) as

seguintes sanQ6es:

II.
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I - Advertdncia;

II - Multa, observados os seguintes limites maximos:

a) O,3 oh (tr€s ddcimos por cento) por dia, at€ o trigesimo dia de atraso,

sobre o valor do fornecimento ou servigo n6o reaiizado, ou sobre a

etapa do cronograma fisico de obras nAo cumprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o vaior total ou parcial da obrigagdo nd.o

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho

ou documento equivalente;

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

pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

IV - Declaraqdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

AdministracAo hiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punigAo ou at6 que seja promovida a reabilitaEdo.

S 1" O valor da multa aplicada serA descontado do valor da garantia

prestada, retido dos pagamentos devidos pela AdministragSo ou cobrado

judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a

variagdo do IPCA, a partir do termo inicial, ate a data do efetivo

recolhimento.

S 2" A contagem do periodo de atraso na execuQdo dos ajustes sera

realizada a partir do primeiro dia util subsequente ao do encerramento

do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagdo'
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DO CONTRATO

1" O preqo contratual serA repactuado com base na convengdo coletiva

reajustado pela variag6o do IPCA.

$ 2" Garante-se ao Contratado o direito de manutenq6o do equilibrio

econ6mico-financeiro do contrato, nos termos do art.65, II, "d" da Lei

8.666193, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo.

g 3" Nos casos em que houver possibilidade de prorrogagS.o do contrato,

a Administragio poderA repactuar com o contratante, com vistas A

obtengdo de pregos e condiEdes mais vantajosas.

$ 4" Eventuais repactuag6es subsequentes deverdo observar o interregno

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

ocorrida;

g 5' Toda prorrogagao de contratos ser6 precedida da realizagAo de

pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros

orgAos e entidades da AdministraqAo Prlblica, visando a assegurar a

manutengao da contratagAo mais vantajosa para a AdministragAo.
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$ 6" A prorrogaqdo de contrato, quando vantajosa para a Administraedo,

devera ser promovida mediante celebraqAo de termo aditivo, o qual deverA

ser submetido a aprovagdo da consultoria juridica do 6rgdo ou entidade

contratante.

$ 7" Nos contratos cuja duraq6.o, ou previsdo de duragdo, ultrapasse um

exercicio financeiro, indicar-se-6 o cr€dito e respectivo empenho para

atender d. despesa no exercicio em curso, bem como de cada parcela da

despesa relativa A parte a ser executada em exercicio futuro, com a

declaragdo de que, em termos Aditivos ou Apostilamento, indicar-se-do

os creditos e empenhos para sua cobertura.

g 8" O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaQao sera

contado a partir:

I - da data limite para apresentagAo das propostas constante do

instrumento convocatorio; ou

II - da data do orgamento a que a proposta se referir, admitindo-

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

de trabalho ou equivalente, vigente dr €poca da apresentaqAo da proposta,

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

de-obra e estiver vinculado ds datas-base destes instrumentos.

g 9" Quando a contrataeao envolver mais de uma categoria profissional'

com datas-base diferenciadas, a data inicial para a contagem da

anualidade serd a data-base da categoria profissional que represente a

maior parcela do custo de mao-de-obra da contrataqAo pretendida;

tt
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S 10. Nas repactuagdes subseqrientes d primeira, a anualidade serd

contada a partir da data da ultima repactuacao ocorrida.

$ 11. Nas eventuais prorrogag6es contratuais, os custos ndo renovaveis

jd pagos ou amortizados no primeiro ano da contratag6o deverAo ser

eliminados como condiqdo para a renovagdo.

CLAUSULA DtCIMA PKMEIRA. DA RESCISAO IArt. 55. tlCiso VIII.

da Lei n' 8.666/93L

Independentemente de notificaq6es ou interpelaqoes judiciais

ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisS.o do Contrato as

situag6es previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da I'ei n"

8.666/93.

S 1" - O presente Contrato poder6 ser rescindido, tamb€m, por

convenidncia administrativa, a Jluizo do Contratante, sem que caiba a

Contratada qualquer agAo ou interpelagdo judicial.

g 2' - Na ocorr€ncia da rescis6o prevista no "caput" desta clausula,

nenhum 6nus recairA sobre o Contratante em virtude desta decisdo,

ressalvado o disposto no $ 2" do artigo 79 da I-ei n". 8.666193 e

alteraq6es.
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Na hipotese de rescisdo 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:

I - nos termos do Pregdo Eletr6nico n". OO5/2O19 que,

simultaneamente:

a) constam do

028.OO0.00os3120\9-6

Processo Administrativo n."

b) ndo contrarie o interesse publico;

II - nas demais determinag6es da Lei a.666193, Lei n'

lO.52O /02, Decreto Federal 1O.O24 /2019.

III - nos preceitos do Direito Rrblico;
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IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos

Contratos e nas disposig6es do Direito Privado.

Par6grafo rinico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que

se fizerem necessarios, em decorrCncia deste Contrato, serdo acordados

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

O Contratante publicara, no Didrio Oficia-l do

do presente Contrato no prazo de 20 (vinte) dias

assinatura, com indicaqdo da modalidade de licitagAo

de refer€ncia.

Estado, o extrato

da data de sua

e de seu numero

8.66619s1.

Este instrumento Poder6

quaisquer fatos estipulados no artigo

comprovados.

ser alterado na ocorr€ncia de

65, da Lei 8.666193, devidamente

S 1" - A Contratada frca obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es

contratuais, os acr€scimos e supress6es que se frzerem necessArios, ate

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

contrato.
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S 2" - Nenhum acr6scimo

eslabelecido nesta condicdo,

celebrados entre as partes.

ou supressdo podera exceder o limite

salvo as supress6es resultantes de acordo

FISCALIZACAO lArt. 67.I,ei n" 8.666/931.

A fiscalizagao e o acompanhamento ser6.o em conformidade

com o Decreto Estadual n" 23.157/2005, de responsabilidade da

defensoria Pr1blica, que designard servidor para fiscalizar e acompanhar

a execugdo do contrato.

S l' - A frscalizagAo compete, entre outras atribuig6es, verificar a

conformidade da execugdo do Contrato com as normas especificadas, se

os procedimentos sao adequados para garantir a qualidade desejada.

S2' - A aqdo da fiscalizaqAo nao exonera A CONTRATADA de suas

resoon sabilidad es contratuais.

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de

Sergipe como unico competente para dirimir as quest6es que porventura

surgirem na execuqAo do presente Contrato, com renuncla expressa por

oualcuer outro.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam

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

na presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos

leeais.

Aracaju/SE, 13 de abril de2O2O.

NETO
z*---
CONTRATADA

Contratante

DE @ARVALHO

I[o
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