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f,STADO DE SERCIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCTAL
FUNDO §IT'NICIPAL I)OS DIRAITOS DA C]RIANÇA E DOS ADOLf,SCENTE

CoNTRATO N" 004/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE T]M LÁDO, O FANDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DÁ CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE ITABAANA,/SE, E, DO
OUTRO, A EMPRESA D'ARTS CONFECÇOES
LTDA-ME, JVOS TERMOS ADIANTE
DELINEADOS.

O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ITABAIANA, situado na Rua Cecília Vieira Santos, 784, Baino Serrano, Cidade de Itabaiana, Estado de
Sergipe, inscrita no cNPJ sob n'28.265.648/0001-09 doravanre denominada GONTRATANTE, neste
ato representada pela Secretária do Desenvolvimento Social, a Sra. Osanir dos Santos Cosla, portadora
do cPF. 516.511.575-53, e a Empresa D'ARTS CONFECÇôES LTDA-ME, localizada à Rua General
José calazans, 436 - centro, salão, Itabaiana - Sergipe, inscrita no cNpJ sob o n, . 21 .40g.220/000 1 -29,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr.
David Ribeiro Vieira, portador do CPF. 993.754.275-97, têm j;sto e acordado entre si o presente
Contrato de prestação de serviços, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei n..
8.666, de 2l dejunho de t993, e suas alterações, mediante cláusulas e cóndições seguintes:

CLAUSULA PRIM IRA. DO OB.IETO

CLÁUSULA TERCE IRA DO PRECO DAS CONDICÔE SDEPAGAMENTO (art.55,tnc iso III. da Lei no 8, 3).

O presente Contrato tem por objeto a contratação da empresa especializada para a aquisição de itens de
material gráficos e comunicação visual, bem como aventais 

" 
camirus para a iampanhà.,rÁça eouno- PRoTEJA rvossÁs cRrANçAs E ADOLESOENTES,, para o Fundo Municipal doi Direitos da

Criança e do Adolescente neste Município, de acordo com as eipecificações constantes do procedimento
de dispensa e seus anexos' e prgposta da Contratada, que passam a fazer parte intàgrante deste
instrumento' de acordo com o art. 55, XI da Lei n" 8.666193, independentemente desuas translcrições.

^ _--g!ÁUSULA SEGUNDA - DO REGIi\m DE EXECUCÃO (".r 55. io"iro tr. d, L"i o.
8.66ól93).

Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta,
:* ,T]ln. de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da cONTRATANiE, uisando
à perfeita consecução do objeto deste Contralo.

o pagamento será efetuado no varor totar de R$ g,4r0,00 (oito mir, quatrocentos e dez reais).
§lo - o pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta correnteindicada pelo licitante vencedor, no prazo ae ate ts lquinzey áias, mediante u up."."rtufàà a. uo,,Fiscal/Fatura, devidamente certificada pero setor responàel p"io ,"c"bi."rto a, p1.Jrt"ça" aãi*rç*.
§2o - Para fazer jus ao pagamento, a contratada ãeve.á apràsenta., juntamente com o documento decobrança, prova de reguraridade para com a Fazend,a Municipal ; ;.";; ;;';.gri.ia"*à. p*-* 

"Instituto Nacionar do Seguro Sociar - INSS - FGTS bem como, a ceÍidão Negativa de DébitosTrabalhistas atualizadas.
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ESTADO DE Sf,RCTPE

PREFEITURA MUNICIPAI, DE TTABAIAI{A
Sf, CRETARIA DO Df, SENryOLVIMENTO SOCIAL

FTJNDO ÀIUNICIPAL DOS DIRf,ITOS DÁ CRIANÇA tr DOS ADOI,ESCENTE

§3o - Nenhum pagamento será efetuado à Con
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento

§5" - Os preços serão fixos e irreajustáveis, duran

anto houver pendência de liquidação de
a contrafual.

do contrato. Caso o Contrato venha a ser

tratada enqu
inadimplênci
antecipado.
te a duração

prorrogado, o valor poderá vir a ser reajustado, mediante acordo entre as partes, com base na variação do
INPC, e desde que compatível com o preço de mercado, na forma do art. 65, §g" da Lei n". g.666/93.

§6" 
- f,: caso de, atraso- de.pagamento, será utilizado, para atualizaçã,o do valor mencionado no caput

desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.
§7" - Nestes preços estão incluídos todas as despesâs que, direta ou indiretamente, decorram da execução
deste Contrâto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhisias e previdenciários,
administração, tributos, emolumentos e contribuições de quãlquer natureza.

CLÁUSULA OUARTA. DA VIGÊNCIA (Art, 55. inciso IV. da Lei n" 8.666/93)
O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o dia do evento l5l}i/z}lg

CLAUSULA OU DOT CÃO oRC T (art. 55. i ciso V. da ei noA
8.666/93).

. 
As 

_despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da prefeitura
Municipal de ltabaiana conforme classificação orçamentária detalhàda abaixo:

> 04 - Secretaria de Desenvolvimento Social,
D 03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
> 08.243.0006.2.123 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do

Adolescente
> 3390.30.00 - Material de Consumo
> 3390.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
) Fonte 1.001

04 - Secretaria de Desenvolvimento Social,
03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
08.243 '0006.2.123 - Manurenção do Fundo Municipal dos Direitos da criança e do
Adolescente
3390.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica
3390.39.00 - Serviços Gráficos
Fonte I .001

USULA EXTA - O DIREITO E RE PON ADE S PART s art.55
aLei no 8.66ó193).

A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
o Prestar os serviços profissionais constantes da clausula primeira deste instrumento.
' comparecer à sede da câmara, no município, quando necessário, a fim de orientar e acompanhar,.in
loco" os serviços decorrentes deste contrato.
o Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
o Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

Rua cecília vieirâ dos santos,784 - Bairro serrano - rtabaiana/sE - cNpi: 28.265.648/0001-09
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I-T \DO }IT'IICIP,\L DOS DIRT]I'I OS DA CRIÀI ÇA E DOS ADOLESCETT-TI

oP
dec

roporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
orrentes do presente Contrato, consoante estâbelece a Lei no g.666193:,

Rua C€círia vieira dos santos,784 - Bairro serrano - rtabaiana/sE - cNpJ; 28.265.64g10001-09
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o Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços,
diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

^ , , , ç!Áusul-A SÉTIMA - DAS PENALIDADES E IVIULTAS (A.t. 55. ir"i.o vII. d" Lei n.
8.6ó6193)

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no
art. 87 da Lei n'8.666/93, garantida a prévia defesa:

I - Advertência;
II - Multa de 0,5Yo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de l\y. (dez por cento)

sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;
III - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total

ou parcial do mesmo;
fV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contrâtar com a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
v - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

ÇllÚlul,A OITAVA - DA RESCISÃO (arr. 55. inciso vm. da Lei no 8.666i93).
Independentemente de notificações ou interpelações jrdiciui. ou e*t*judi"iuifiãiliuem motivos

para rescisão do contrato as situaçôes previstas nos artigos 77 e 7g, na fórma do aÍtigo 79, da Lei no
8.666/93.

§l'- O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a Juízo
do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial.

§2'- No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigádo a comunicar tal decisão à
Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§3" - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desÍa cláusula, nenhum ônus recairá sobre o
contratante em virtude desta decisão, ressalvado o cliiposto no § 2" do artigo 79 da Lei no g.6661g3 e
alterações.

. NO CASO nr nrscrsÃo(Art. 55. inciso IX. da Lei no 8.666/93).
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o

direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo g0 da Lei n; g.666/93.

_ ^^ ÇLÁusu-r-4-pÉcrvra -[4 r-Ecl-§r,aÇÃo apr-rcÁvrl. À rxncucÃo no corurnlro
E OS ÇaSOS OITIISSOS (art. SS. inciso XU. da Lffi

O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos da Dispensa que, simultaneamente:

. constam do Processo Administrativo que o originou;

. não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666193:
III - Nos preceitos do Direito Público;
fV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito privado.
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}.U\DO NITINICIPÀL DOS DIREÍTOS DÁ CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE
Parágrafo Único - Os c

decorrência deste Contrato, serão
e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

asos omissos
acordados entre

CLAUSULA DECIMA PRIME IRA. DAS ALTERACÓES íA 65, Lei no 8, 3).
Este instrumento poderá ser alterado na

Lei n" 8.666/93, desde que devidamente compr
ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da
ovados.

§l'- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acrescimos e
supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1" da Lei n g.666193,
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2" - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 6s, §2", II da lei n"
8.666/93.

gL4USU!A DÚCIMA SEG E DA FISC,qJ,IZ.{CÂO
Na forma do que dispõe o aÍtigo 67 da Lei no. s.066/9: ficara des[naãã sãüãoriã-oreado em

portaria especifica apenso a este instrumento contratual, para acompanhai e fiscalizar a execução do
presente conlrato, em atendimento ao Tribunal de contas do Estado de sergipe - TCE/sE.

- §1" - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a iónformidade da execução do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade
desejada.

§2" - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

C USULA DEC IMA TERCEIRO. DO FORO
Asp

competente
renúncia ex

artes contratantes elegem o Foro da cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, como único
para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presen-tá contrato, com

pressa por qualquer outro.

Itabaiana/SE, 13 de Maio de2019.

Cw,*akn,"sh
Secretaria do Desenvolvimento Social

CONTRATANTE

)
\!.i-

Da Vieira
D'ARTS CONFECÇÕES LTDA - ME

CONTRATADA

Teste u nhas.

1

2, $!:t",,r<^. tu a
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