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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO NTO ECONÔMICO, DA CIÈNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE ANUÊNCIA N 006/2015 

Termo de anuência referente à contratação centralizada, contrato gQ  001/2014, 
para prestação de, SERVIÇO DE M.A UENÇÁO PREVENTIVA E CORRETIVA DE  
VE CULOS DA FROTA PROPRIA DO ESTADO DE SERGIPE, que entre si faze[ 
ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da S cRET4.P A DE EST400 DO 
PLAA J # %fL 'TO ORÇAMENTO E GESTÃO, e a Junta Comercial do Estado de 
Sergipe. 

Eu, George da Trindade Gois, portador do RU n." 85.566 SS 'S :, e do CPF 	n.L,  

663.901.335-53. na qualidade de Presidente da JUCESE, dou anuência ao Processo de 
Contratação Centralizada para a Contratação de Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos da frota própria do Estado de Sergipe, através de rede de 
estabelecimentos credenciados, bem como a implantação e operação de sistema 
integrado, disponibilizando via web, com utilização de senha de segurança, contrato 
n° 01x2014, responsabilizando-me pelo acompanhamento da execução do Contrato e 
demais incumbèncias pertinentes ao processo, nos termos do Decreto Estadual ri." 
23.151,. de 15 de março de 2005 e da Lei n. 5.848, de 16 de março de 2006 e alterações 
posteriores. 

Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE  
ORÇAMENTÁRIA 

19201 

CLASSi ILAÇÃO 
FUNCIONAL -- 

~GRAMÁTICA 
23.122.0039 

PROJETO! ELEMENTO 
ATIVIDADE DE DESPESA 

1h2 	3.3.90.39 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, designo a servidora Ana Carina 

Menezes Cantanhêde Morara, RG n." 3.062.984-5 SR/SE, e' F n.' 013.248.215-07, e na 

sua ausência e impossibilidade o servidor Die ;o Santos de Jesus, portador de RC. a." 3.017.0016-

8 SSP/SE, CPF a_° 817.461.135-53, lotados no Departamento Administrativo e Financeiro, para 

acompanhar e fiscalizar  cata-parte que lhe cabe no contrato, conforme disposições do Decreto 

Estadual a" 27.883 de 15 de junho de 2011. notificando a Secretaria de Estado do Planejamento 

Orçamento e Gestão de eventuais ocorrências. 

Prazo de vigência da adesão: 02 de janeiro de 2015 a 02 de janeiro de 2016 

Aracaju (SE), 02 de janeiro de 2015 	, ,1 

mo 

Termo de Anuência validado por: 
Júlio César Barbosa 

Superintendente de Compras Centralizadas 

Rua Propriá n.31-5 - Centro - ..raeáju`SF: 
htt : /w 	cese.se.uov. r - CNPJ n. 16 ì.460.90Ç/0001-62 

Fone: (79) 3234 4100- Fax: (79) 3234 441 
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É 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CONTRATO CENTRALIZADO N° 0112014 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

ESTADODE SERGIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO 1)01 
PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO ÔRGÃO INTEGRANTE DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO. ESTADO DE SERGIPE. 

ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, CIDADE.-ARACAJU. 	UF SERGIPE 
N° 346, BAIRRO SÃO JOSÉ .  

CNPJ N° 1112&-  

REPRESENTANTE 	LEGAL NOME JOÃO AUGUSTO GAMA DA 
SECRETÁRIO 	DE 	ESTADO 	DO SILVA 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 
GESTÃO 

ESTADO 	CIVIL 	SEPARADO PROFISSÃO ADVOGADO 
JUDICIALMENTE 

CPF N° 010.86031B5-91 -  RG N° 117 482 SSP/SE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: NUTRICASE SERVIÇOS LTDA 

 AVENIDA DA FRANÇA, N°164, EDK - -FIJflJRÚS, ENDEREÇO..
- 

 
COMÉRCIO, SALVADOR-BÁ, CEP 40010-000 

TELEFONE 	- (71) 3340-1092 13340-1000 

N° DO CNPJ. 	42194 191/0001 -10 

N° .DAINS. ESTADUAL:- 036.185487- É 

REPRESENTANTE 
ROSANE DE FREITAS,  MANICA 

N°D0CPF: .............297.961.480-72 	- 

N°DACART. ......... 	 36-2 
.....

14 	 • IDENTIDADE:  

.- 

• 	 Supernnenncia-UeraJ de Compras centralizadas - SoCC/Stpj 
Enderéço: Rua Duque deCadas n346— Bairro SoJo - CEP 49.0 15 o—raóaj&sE - 

Telefone: (0xx79) 3226-2284 TeIefx (0xx79)-3226-2246 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

O presente contrato está de acordo com a Lei n o  8.666/93 e sua legislação 
suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOJrt. 55. inciso 1, da Lei no 8.666/93).. 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação centralizada de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da 
frota própria do Estado de Sergipe, através de rede de estabelecimentos credenciados, bem 
como a implantação e operação de sistema integrado, disponibilizado via web, com 
utilização de senha de segurança, para gerenciarnento de demanda, conforme 
especificações detalhadas constantes nos Anexos 1 e II do Edital referentes ao Pregão 
Presencial n° 007 /13, os integrantes a este independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55. 
inciso U. da Lei n° 8.666/93). 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o 
disposto na cláusula quinta deste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA - D !RECO DAS CONDIÇÕES DE PAGA{ENTO (art 55 
inciso IILda'Lèin'8666/93). 	 .................................... .. 

O valor total do contrato é de R$ 8412 700,00 (oito milhões, quatrocentos e 
doze mil e setecentos reais). A contratante somente pagará à contratada péla efetiva 
execução dos serviços, após liquidação da obrigação.  

- - 0 pagamento será efetuado 'nemet;.após.liqução:dadspesa 
por, meio de credito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de 
ate 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente certificada e atestada peio;setõr rçspõnsái'eI 'peló acompnhan1entõ e 
fiscalização 'de cada órgão contratante;  

§2°- Para &zer jus ao pagamento, a empresa deve•:ape  sentar, juntamente 
com ,0 documentç. de cobrança, ,prova de regularidadeperante o. Instituto.. Nacional do 
seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do 
domieuliodo Contratado,' além de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

§ 30 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 
iriailimplênciacontratual. . . . . .. ... . . . 

§ 40  - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 5°-O valor da Taxa Administrativa será irreajustável 

§ 60  Garante-se ao Contratado o 'direito de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d". da Lei 8.666/93, a ser 
efetivado por meio de Termo Aditivo 

Superintend&icia-Geral de Compras Centralizadas— SGCC!SEPLAG ..........2. 	' 
Endereço: Rua Duque deCaxias n°346 - Bairro SoJosé —CEP: 49.015-320--Aracaju/S 

Telefone (C)xx7) 3226-2224 Telefax (0»cx79)-3226-2246 



§70 Nos casos em que houver possibilidade de prorrogaç ão do contrato, a 
Administração podará repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas. 

§ 80 
- No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do 

valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE, 

§ 9°  - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota 
Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no § 1° reiniciar-se-á a contar da 
data da respectiva re-apresentação. 

§ 10 - A suspensão dos serviços, nos termos do art. 78, inciso XV, da lei 
8.666/93, somente poderá atingir o órgão ou entidade anuente ao contrato centralizado que 
esteja em situação de inadimp1ncia. 

cLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55. inciso 1Vjia Lei n° 8.666193). 

A 1contratação será firmada pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e 
Gestão,....como contratante. principal, e. a •'anuncia dos. demais. &gãos.... . entidades 
interessados no seu. objeto, corno órgãos conatantes, de modo que a Secretaria do 
Planejamento, Orçamento e Gestão exercerá a gestão do objeto contratual e o órgão 
contratante responsabilizar-se-á pelo acompanhamento da execução do contrato, em 
àonforniidade com os Decretos Estaduais n°23.15 1,005 e n° 28.750/2012. 

Parágrafo unico O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 24 de fevereiro de 2014, podendo ser prorrogado com vistas à 
obtenção de prçoa e condições mais ,  vantajosas para aMniinisl ç&o, na forma do art....57, 
II da Lei 8666/93 

CLÁJJSIJLA.QUINTA -JA FXECUCO DO CQNTRATÕ: 

Os, serviços serão prestados . conforme projeto básico,: nas :. condições 
estipuladas nos termos de referencia e no projeto básico, bem como, supletivamente, na 
proposta dê preços......... 

O seu cebji]ièiUÕdai_seáde acordocomo art. 73.incisosi eh, "a" 
e 

§ 20 
- O recebimento provisSrio ou definitivo do objeto do contrato não 

exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem., a ~profissional, pela perfeita 
execução do contrato 

	

Suped&cia-6oid do Compras Cc rahzadas —SGCCISEPLÀG 	 3 	\ 
Bn~; Rua Duque de Caxias u*346 — Bairro São José— CER 49.015-320 -~ Ara~ 

.,, 	
O Telen 	 (O732246, 
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JUCESE 

ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DÓ PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERNNDÊN(iA GERAL DE COMPRAS CENT RALIZADAS 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ar 55. inciso V. da Lei n. 
8.666/93). 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta das 
respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e das entidades que a ele aderirem mediante 
Termo de Anuência específico. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSAEILJDADE DAS PARTSIart. 55, 
inciso VII e XIII, da Lei n' 8.666/93. 

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
• Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a 
seguir: 

b) Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Projeto Básico; 
c) Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços de Manutenção e Suporte 

Técnico durante a vigência .contratual, implementando também, serviço de "cail 
centér"exelusivo pará..atender, mediante 	 as 
demandas dos Órgãoa/Entidades anuentes ao contrato, 

d) ,Organizar a execução do Projeto quanto à definição operacional, acompanhamento das 
atividades ealoáção.da equipe devidamente qualificad 	,'. ..' :. ' .:...... 

è) Fornecer a documentação técnica da solução gravada em mídia CD-ROM ou DVI)-
ROM; 
Tratar reservadamente com a SEPLAG, sob pana de responsabilidade civil penal e 
adinmistrativa, sobre todo e qualquer assunto de mteresse da CONTRATAN M. ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, 
devendo orientar seus, ernpregados.e p1postos nesse, sentido;................ .... 

g) Comunicar -à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas 
de execução dor serviço ou a 'iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita 
prestação.. do . serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de 
apreeiaço pela CONTRATANTE;' 

h) Substituir, sempre .qüe. 'exigido pela CONTRATANTE e independènteniehte de 
justificati'a ;.por parte desta, qualquer empregado'. ou.: epoo, cuja ':.açã, 
permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 
.frjsatjsfat'árjos'à disciplinada repartição.ou ao' intresâedo erviço público; 

.i) Apresettaros'documefltoS fiscais de cobrança em :onfornjddà com 'oéstabÉicdo 
no .' T 	 contrato;  

j) Manter; durante toda a execução do Contrato, toda. 'as condiõés de habilitação' e 
qualificação exigidas na Licitação; 	. . 	.. 

:k) esp 	iiza1se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários .e 
comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

1) Não '~ferir à outrem, no todo ou em parte, o. Contrato firmado', com a 
CONTRATANTE sem prévia e expressa anuência; 

rn) Não reàlizar associação com outrem, cessão. óu ft~tência. total ou. - parcial, bem 
como a :fusãõ, cisão 00 incorporação, sem prévia e . expressa anuência ..  da 
CONTRATANTE; ........., .. ".: 

. 	. 	. . 
	...... 

Supnteidncifl.Geral de COInpIS Centrihzades— SGCCSEPLAG ...... 	. . .. 4 

- Telefone (Oxx 9)-322-2284-TeIefax (Oxx79)326-2246. 	' . 



n) Credenciar oficinas nos municípios listados no anexo deste projeto básico; 
o) Além de credenciar as oficinas listadas no anexo deste projeto básico, a contratada 

deverá credenciar outras dentro do estado de Sergipe, de acordo com as necessidades 
que surgirem dos órgãos e entidades contratantes durante o período da execução 
contratual; 

p) A CONTRATADA deverá oferecer, sem ônus para a CONTRATANTE, programa de 
capacitação de pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos na utilização do 
Sistema, incluindo: 

• 	Operações de cadastramento, parametrização dos veículos e limites de crédito; 
• 	Detalhamento dos procedimentos para utilização do Sistema de Gestão e 

Emissão de Relatórios; 
• 	Informaçes relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias 

para saná-las; 
• 	Aplicação prática do Sistema. 

q) 16.1.17. 	É 	de 	responsabilidade 	da 	CONTRATADA, 	sem 	ônus 	para 	o 
CONTRATANTE, garantir que todos os estabelecimentos credenciados estejam 
devidamente equipados, com funcionarios capacitados, para a realização de todas as 
.transaçôes necessárias com a CONTRATANTE;..::. ................' 

	
... .... 

r) Indicar 01 (um) representante legal, dedicado exclusivamente ao relacionamento com 
as CONTRATANTES, 

s) Os preçõs cobrados pelos estabelecimentos credenciados pela contratada não deverão 
ultrapassar os preços máximos de mercado, 

t) 'Átender 	 quatro)- h ,' ni 	prazo 	iiiino de '24' (vinte e 	àras1  a' 	Ia' e qualquer 
solicitação que venha a receber da Contratante e/ou da Superintendência-Geral 
de Compras Centrahzadas 

II - OBRIGAÇÕES DA SUPERiNTENDÊNCIA-GERAL DE COMPRAS 
CENTRALIZADAS (UNIDADE GESTORA DO CONTRATO) 

a) Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento do 
negócio e dos perímetros alvo, do projeto; 

b) Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora 
coitatados, definindo as prioridades e regras de atendimento., às, 	e aos. 
USUÁrios, bem como os prazos e etapas para cumprimento das obrigações;, 

c) . Redefinir o prazo e/ou oronograina do 'projeto em conjunto com a.CONT.,TADA 
caso alguma itção estratégica venha impactar as atividades. 

III - OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E I2.TIDADES CONTRATANTES 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA;  

Supcia.GcraI de Compras Centmhzadas-SGCCEpLQ . 	 S Nà "Ia 
Endereço. Rua Duque de Caxias e346 - Bairro So Jose -CEP: 49.015-320 - AraGajuE  

Telefone. (0xx79)-3226-228 -Tdef,c (0x09)-3226-2246,  
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4 
:ESTADO. DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

b) permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos da 
CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante desta CONTRATANTE; 

c) Facilitar o acesso a equipamentos, instalações, documentos e informações solicitadas 
para a execução do projeto; 

d) Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA; 
e) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 
parte da CONTRATADA; 

) Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor competente; 
g) Disponibilizar à CONTRATADA dados cadastrais contendo informações sobre: 

veículos (modelo/tipo/placa/chassi/órgão) e usuários indicados para autorizar ou não a 
realização dos serviços (gestores da frota); 

h) Efetuar pagamento à Contratada no prazo de 30 (trinta) dias ,após a apresentação das 
Notas Fiscais, devendo a quitação ocormr mediante Pagamento de boleto bancário. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES MULTAS (Art 7da Lei n° 

Pela inexecuço total ou parcial do Contrato, a AministraçQ.. poderá, 
garantida a previa defesa, aplicar (ao) CONTRATADA (0) as segwntes sanções 

1— Advertência, 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos - 

a) 	0,3% (três décimos por cento) por dia, até otri.gésimo dia dafrãsó, 
sobre o valor do fornecimento ou ,  serviço'ão réàl zadô,àtiobe 
etapa do cronogramna fisico de obras não cumprido, 

.'b) 	'10 % '(dei par cento) 	o valor tai'o pcial':daofrigação 'não 
cumprida, com o conseqUente cancelamento da nota de empenho ou 

III impedimento de licitar e de contratar, com o Estado de Sergipe pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos;  

.1V - ', Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com . 
A~straçAo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni' ou 'até 
que seja promovida a reabilitação. 

§ 10 0 valor da multa' aplicada será descontado d'o' valor 'da: garantia 
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do 
termo inicial, até a data do efetivo, recolhimento. 

Supermtendencia-Geral de Compras Centralizadas —SGCC/SEPLAO 	 6 
Enderoço Rua Duque de Caxias n 9346 - Bairro 5io,José—05P 0.015-320  

Tekfooa:'('0xx79)-3226-2284-Telefax: (o19)-3226.2246.  

... 	

'.. '... 	 ';.. 



ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

§ 20  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada 
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCiSÃO (a*t 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93')* 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos 
artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1 0  - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou 
interpelação judicial. 

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

§ 30 - Na ocorrência da rescisão prevista no`caputt 1  desta cláusula, nenhum 
ônus recairá-sobre c Contratante •emvfrtude desta decisão ); 	 J1ó:o' disposto•no 2°4o 
artigo 79 da Lei n°. 8.666/93 e alterações.. 	. 	. 	., 	 . .• . 

rr ÁITQTTTA fl1TMÂ - nnQ T1TP1TTrS •TW'i 	DAVrI? XTC rAcr flP 

RESCISÃO (Art. 55, inciso JX, da Lei n° 8.666/9 

Nahipõtese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de 1çgo,,9 direit.odo Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas 
no artigo 80, da Lei W.'8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMÃ ËRtEXRA DA LEGISLACÃO APLICÁVEL kEXECUÇÃ 
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55.inciso 	Lei n'° 8.666/93). 

	

O presente Contrato jwxlanienta-se . 	. 	..... : 

1-nos termos do Pregão Presencial nÔ. 00712013 que, siniultaneaniente: 

a) constam dó Pmcesso Adntinjstrativi nQ 01 5:00Ó.0748/20 1 36; 

• 	 b) não contrarie o interesse público; 

• . 	 . 	 II  rás.demais determinações da Lei 8.666193, Lei n°. 10.520/02,:Decretos 
Estaduais :o 26.531109 é n°26.533/09. 

• III . 	preceitos .do Direito Público;. 	. 	: 	•' 	..:. • 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direitó Privado.. 	. 	. .. . 	.. • 	. 	. ... . .... 

Supeiintedencia-Gerai de Coas CIizada9—&SEPLAG 	- 	 7 
Endereço: Rua Duque do Caxias 346 —Rairn,So José —CEP:49..Q15-2O,.ArajilSE . .. ... 

Telefone. (0x79) 3226-2284-Teiefx (0x09)-3226 2246 
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1. 
ESTADO DE SERGIPE' 

.. 	 .. 

SECRETARIA DE ESTADO Õü PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, 
na ocasião, Termo Aditivo. 

ClÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA PUBLICAÇÃO 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da 
modalidade de licitação e de seu número de referência, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrêxcia de quaisquer fatos 
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666,93, devidamente comprovados. 	 - 

§ 1° -' A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal 
previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato. ......... 

§ 20 -Nenhum acrescimo ou supressão poderá exceder à limite estabelecido 
nesta condição.,, sã, voas supressões  resultantes d.e acordo celebrados entre as partes.. 

CLÁUSULA DÉCIMÁOtJARTA DO ACOMPAN1AMNTO E DA FIScALÍZAÃO 

A fiscalização .e o acompanhamento serão, em conformidade com o Decreto Estadual ri 0  
23.151/2005, de resp9nsabilidade específica de cada órgãolentidade anuente, que designará 
servidor para fiscalizar e acompanhar a execução de sua cota-parte no -contrato 
centralizado, quaido do encaminhamento do Termo de Anuência a SGCC 

§ 10 - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da'exécução do:Contrato com as norrnas'espccificads, se os procedimentos 
são adequados para garantir a qualidade desejada. 

§ 20  - A' ação da fiscalização não exonera 'A CØNTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais. 	. 	. 	. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 'execução do 
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, 'por; .starern assi 	'justas e :contratadas, as. partes assinam: .este 
instrtunei]to em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de que produza seus efeitos 
legais.... '  
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Aracaju/SE 04 de fevereiro de 2014. 

JoÃo AUS1ÇGAMA DA SILVA 	RO NÈ Secretário de 	/lo do Planejamento, Orçamento 	Repr4sentante legal \Mj e Oesto. 	
CONTRATADA CONTRATANTE 

Bndereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro Sc José —CEP: 49.0] 5-320 - AracajuSE Telefone: (Oxx79)-3226_2284Tc1efax: (0xx79)-3226_2246 


