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CONTRATO No 005/2018
Contrato de PrestaçAo de Serviços celebrado
entre a Assernbleia Legislativa do Estado de
Sergipe e a Firma Manutécnica
Manutençäo Ltda - EPP.
Polo presente instrurnento particular de Contrato do
Prestação do Serviços, quo entre si fazern pot esta e na rnelhor forma de direito, a
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo do Prado s/n 0
nesta Capital, doravante denorninada CONTRATM1TE, corn C.G.C. if
13.170.840/000144, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano
Bispo de Lima e polo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a
Firma Manutécnica Manutençao Ltda - EPP, inscrita no C.N.P.J.: 03.758.809/000175, sediada na Rua Rodrigues DOrea n° 63, Loja 09, Boca do Rio, bairro Jardim
ArrnaçAo, Salvador-Bahia, CEP 41.750-030, InscriçAo Municipal: 1170.067/001-93,
doravante denominado CONTRATADO, representada polo SOcio Reinaldo Ferreira
Costa Carvaiho, brasileiro, xnaior, solteiro, ernpresãrio, portador do R.G.
n.°1130734960 SSPIPA e CPF n.° 03879208204, resultante do Processo de LicitaçAo
n° 023/201 7-PregAo Presencial n° 018/2017, quo foi gerada decorrente do pedido
apresentado na Comunicaçao Interna n° 1882017 da Diretoria Geral , de 19 do setembro
de 2017 e devidarnente autorizado pela autoridade competente através do Ato n°
22.901, de 07 de novembro de 2017,regido pelas disposiçOes contidas in forma da Lei
Federal no 10.520, de 17 dejulho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21
de junho do 1993, obedecendo integralinente os regulainentos aprovados pelo Decreto
Federal no 3.555, do 08 de agosto do 2000 e pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 de
dezembro do 2003, e, ainda, pelas Lois Complementares nOs 123/2006 e 147/2014 e Lei
Federal n° 8.078, de 11 de setembro do 1990 (Codigo do Defesa do Consurnidor),
observadas as alteraçoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, o que
adiante segue mediante as clausulas e condiçOes seguintes:
,

CLAUSULA PRIMEiRA - OBJETO
Objetiva o presente, Contrataçao do ernpresa especializada
na prestação de serviços de rnanutençAo preventiva e corretiva integral, dos
5(cinco)elevadores deste Poder, corn o fornecirnento de peças em geral e a presença do
urn técnico especializado do plantAo, durante o horãrio de expediente desta Casa
Legislativa, conforrne as especificaçOes e quantitativos constantes no Termo do
Referência doato convocatório.
CLAUSULA SEGUNDA - DISC1tIMIINAcAO Dos
SERVI0S

7'

Pam execução do acirna descrito serAo realizad9( os
serviços abaixo:
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2.1 - Manutenção preventiva
A manutençäo preventiva destina-se a reduzir a possibilidade de ocorrência de defeitos,
de faihas ou de irregularidades nos elevadores, nos componentes neles instalados, bern
corno todas as intervençOes peflódicas nos sistemas, subsistemas, equipamentos e
componentes dos equipamentos que resultem na conservaçAo e na recuperação do
estado operacional pan que sejarn mantidos o valor do patthnonio, as condicoes
noimais de utilizaçAo e segurança e o perfeito estado de eonservaçao e funcionamento,
devendo ser realizada conforme periodicidade abaixo determinada, ou em atendimento a
solicitaçao da fiscalizaçAo, compondo-se a serviço das seguintes atividades:
a) Mensalmente (conservacao de rotina e após verificar, limpar e lubrificar,
promover os ajustes e regulagens quando necessários):
- Verificar Painel de Operacôes e indicador;
- Linipar portas e contato de emergência;
- Verificar limites inferiores e superiores;
- Verificar iluminaçâo e subteto;
- Verificar, limpar e lubrificar polias, guias, cabos e correntes de cornpensacao;
- Verificar painéis de acabamento, frisos e polia de desvio;
- Limpar portas e soleiras;
- Verificar suportes, sinalizadores, limite de reduçAo e descida;
- Verificar e linipar aparellio de segurança;
- Verificar, limpar e lubrificar porta de pavimento e fecho eletromecânieo, promovendo
as ajustes necessarios;
- Verificar rnaquina e cabo de traçAo;
- Verificar limites superiores;
- Verificar botociras, indicadores;
- Verificar, limpar e lubrificar reguladores de velocidade;
- Limpar flindo do poço;
- Verificar e limpar quadra de comando;
- Verificar, limpar e lubrificar o operador cia porta
- Verificar, lixnpar e lubrificar freio e contato;
- Verificar, limpar e lubrificar corrediças inferiores;
- Verificar, limpar e lubrificar polia tensora; e
- Limpar teto/estrutura.
b) Trimestralmente (conservacão de rotina e após verificar, limpar e lubrit'icar,
promover os ajustes e regulagens quando necessarios):
- Verificar proteçào e conexôes no painel de força;
- Verificar deslize do contrapeso;
/
- Verificar aceleraçAo, desaceleraçäo e nive1ament
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- Verificar motor de induçao;
- Verificar fiaçoes;
- Limpeza de flmdo de pogo.
c) Semestrahnente (conservacAo de rotina e apes verificar, ilinpar e lubrificar,
promover os ajustes e regulagens quando necessarios):
Deverá veriflear e limpar o para-choque e comija.
2.2 MArwnNcAo CORItETIVA
A manutençào corretiva visa reparar todos as defeitos, fallias ou irregularidades
detectados, restabelecendo a pleno thncionamento dos elevadores, devendo set
realizada no prazo máxhno de 04 (quatro) horns apôs solicitaçäo do fiscal da
Contratante, salvo em caso de situaçäo emergencial, onde o prazo e de 45 (quarenta e
cinco) minutos, em qualquer dia e horatio.
Pessoas presas em qualquer elevador ou paralisaçAo parcial ou total da plataforma
inclinada caracterizam-se coma situaçAo emergencial, além de outras ocorréncias que
podem ser definidas pela flscalizaçao.
o prazo para manutençAo corretiva também podera estender-se ate 24 (vinte e quatro)
horns, mediante justiflcativa par escrito da Contratada, submetida a apreciacAo do fiscal
da Contratante.
Na ocorréncia de acidentes ou de pessoas presas, em qualquer dia da semana e em
qualquer horário, caso a liberaçao nac tenha sido iniciada de iinediato, a Contratante
reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a Contratada responsável
pelos prejuizos advindos dessa açäo e sujeita as penalidades impostas na Lei 8.666/93,
no Contrato e neste Termo de Referêneia.
Além do exposto, vale ressaltar ainda que:
- Os prazos deste item NAO se interrompern nos sábados, domingos e feriados;.
- A Contratada deverá informar a fiscalizaçao, na data da assinatun do contrato, a(s)
nome(s) do(s) Técnico(s) Responsavel(eis) pela manutençAo bern como o(s) nümero(s)
de telefone(s) para a contratante solicitar as reparos, que devera(Ao) estar
permanentemente disponfvel(eis);
- Os atendimentos as solicitaçöes de manutençAo preventiva e corretiva deverAo ser
controlados por ORDENS DE SERVIçO, emitidas pelo Fiscal do Contrato, .e listadas
nos Relatórios mensais. Os serviços sO serào considerados realizados apOs a assinathra
do Fiscal do Contrato na respectiva ordem de serviço, a qual conterá, no minimo:
descriço, referencia e motivo do serviço realizado, assim como as pecas utilizadas;
- Quando, após uma intervençAo, o elevador apresentar o mesmo defeito,dentro do
periodo de 02 (duas) horns, serã considerado o chamado como nao atendid9( (
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- A Contratada deverá analisar repetiçöes de defeitos/problemas que apresentarern mais
de 02 (duas) ocorréncias mensais pan determinar as providéncias necessárias. Essas
providncias deverAo ser informadas a Contratante;
- A interrupçAo de funcionarnento em caso de defeita devera ter duraçAo compativel
corn o tempo necessário ao conserto;
- Quando for constatada queda do desernpenho do elevador, as operaçôes de
acionamento da Contratada dar-se-Ao considerando-se a possibilidade de iminéncia de
defeito, a fim de que se proceda ao inicio das operaçOes de solucäo do problema
imediatarnente, evitando-se a paralisacao do elevador;
-Os servicos de manutençäo corretiva, pan evitar as penalidades por excesso de prazo
na sua conclusäo, poderao ser realizados após, on antes, do horário normal acinia
estabelecido, em quaisquer dias da sernana, inclusive feriados, devendo a Contratada,
para tanto, enviar ac Fiscal do Contrato, se possIvel corn antecedência de 03 (três) horas
antes de iniciar a execuçAo do serviço, documentaçAo contendo as seguintes
inlorrnaçOes:
a) Nome da CONTRATADA;
b) Datas e horários pan execuçào dos serviços;
c) Relaçao do pessoal, corn respectiva identificaçAo civil elou profissional;
d) ldentificaçAo de portas a serern abertas e/ou dependências de acesso a serern
utilizadas (escadas, cfrculaçôes etc.) se for o caso; e
e) Nome do responsável técoico.
2.3 FERRAMENTAS, INSTRIJMENTOS E EQIJU'AMENTOS
A Coniratada fomecerá todas as ferramentas, instrurnentos e equipamentos necessérios a
perfeita execuçAo do serviço, sern onus adicional para a Contratante, assumindo inteira
responsabilidade pelo seu uso, guarda e conservaçào, indenizando todo e qualquer dano
e prejuizo pessoal e/ou material que dela possam advir, direta on indiretamente.
2.4 DAS PEAS
2.4.1 As pecas a serem substituldas serAo pecas novas, cornpatfveis corn as
especificacôes do fabricante dos elevadores, vedada a utilizaçAo de itens
recondicionados;
2.4.2 Na impossibilidade de fornecimento do componente original e antes de realizar
qualquer alteraçAo da especificacAo técnica a ser substitulda, devera ser elaborada nina
Justificativa dirigida ao Departainento de MministracAo, informando as motivos que
levarani a necessidade de alteraçAo da configuraçAo original;
2.4.3 EstAo excluidos deste contrato as peças e os serviços decorrentes de danos
causados aas equiparnentos, produzidos por caso fortuito on força maior, bern corno
rnstalaçOes fisicas cia casa de maqwnas(cabos de alnnentaçao do quadra d
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janelas, iluminaçAo, alvenaria, pinturas) e componentes de acabarnento em geral
(painéis de cabina, vidros, espeihos e revestirnentos) desde que os danos ocorridos em
this componentes nào tenharn sido provocados pelos funcionérios cia licitante;
2.5 DO PLANTONISTA
A contratada devera disponibilizar, durante o horário de expediente desta Casa
Legislativa urn plantonista corn qualificacAo e experiência profissional na atividade de
manutençäo de elevadores.
2.6 HORARTO BE ExEcUcAO DOS SERVIOS
Os serviços de rnanutençao corretiva deverAo ser realizados durante o horário de
expediente cia Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, cbs 7:30 as 17:30h, de
segunda a sexta-feira. Nos CaSOS de situaçôes ernergenciais, os serviços poderAo ser
executados em outros dias e horários, desde que autorizado pela fiscali.zaçAo.
2.7.CRITERIOS BE SUSTENTABILIDADE
2.7.1 - Conforme rege a 1nstruço Normativa no 01/2010 no inciso seu IV, do artigo 50,
os produtos utilizados na limpeza e lubrificaçAo nâo devem conter substâncias
perigosas em eoncentraçAo acirna cia recomendada na diretiva RoHs, tais como:
MercUrio (Hg), Chumbo (Pb), Cromo Hexavalente [Cr (Vi), Cádmio (Cd), dentre
outros."
2.7.2 - Caso venha a ocorrer o aparecimento de qualquer substAncia considerada tóxica
a Contratante podera solicitar documentaçAo comprobatoria pan analise técnica dos
limites rnáxirnos de tolerãncia eneontrados nos constituintes mencionados acirna.
CLAUSJJLA TERCEIItk
CONTRATANTE

-

OBRIGAcAO BA

A Contratante obriga-se:
a) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito
desenvolvimento dos serviços, franqueando livre acesso cia contratada e de seus
responsáveis técnicos aos locais dos mesmos, dentro dos horrios estipulados,
observadas as normas internas;
b) Acompanhar e fiscalizar a execuçAo do contrato administrativo por urn representante especialrnente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal no. 8.666/1993;
c) Prestar as informaçOes e os esciarecimentos necessarios
venharn a ser solicitados pela contratada, a fun de proporcionar o curnprimento das,$brigeradas;
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d) No utilizar a contratada em outros serviços no abrangidos
no contrato;
e) Efetuar o paganiento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo estabelecido no Contrato.

CLAUSULA QUARTA - 0BRIGA(;OES BA
CONTRATADA
Constituem obrigacoes da Contratada, além das
expressamente indicadas em outras clausulas deste Contrato, as seguintes:
a) Cumprir rigorosamente o disposto nas Especificaçoes contidas neste Termo de Referência a regulamentaçao aplicavel ao caso, corn esmero e correçào, refazendo tudo
quanto for impugnado pela fiscalizacAo, se necessário;
b) Indicar, na data prevista pan assinatura do contrato, engenheiro mecânico responsável, registrado no CREA, para responder pelos serviços e dirimir possIveis düvidas do
Ministério Püblico de Sergipe.
c) Responsabilizar-se, direta e indiretamente, por todas as despesas decorrentes da execuçäo destes serviços;
d)Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano a contratante ou a terceiros, em
decorréncia de açâo on omissao sua ou de seu empregado;
e) Responder, por escrito, no prazo mximo de 48 (quarenta a oito) lioras, a quaisquer
esciarecimentos de ordem técnicapertinentes ao contrato administrativo, que venliam a
ser solicitados pelo contratante;
f) Responsabilizar-se por encargos trabaillistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da presente contrataçäo. A inadiniplência da contratada, corn referenda a asses
encargos nAo transfere a Assembleia Legislativa de Sergipe a responsabiidade por seu
pagamento;
j) E expressamente vedada a contratada, a contrataçâo de agente püblico pertencente ao
quadro de pessoal da Assemblela Legislativa de Sergipe durante a vigência deste contTato administrativo;
k) A contratada nAo podera invocar desconhecirnento, incompreensão, dñvidas ou asquecimento de qualquer detaihe relativo a execuçAo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer onus decorrentes destes fatos;
1) A contratada nâo poderá divulgar, nern fornecer dados ou inforrnaçoes obtidos em
fimcAo do vInculo contratual estabelecido, tarnpouco utilizar o norne d
Legislativa de Sergipe pan fins cornerciais ou em campanhas e material d
salvo corn prévia e expressa autorizaçao do OrgAo;
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m) A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica (ART),referentes aos serviços que compOem o objeto deste Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelo pagamento das respectivas taxas;
n) A Contratada devera entregar, a Contratante, uma via das AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas aos serviços, devidamente quitada, em ate 15 (quinze)
dias após a assinatura do Contrato;
o) Comunicar, por eserito, imediatamente, ao Fiscal do contrato, a impossibilidade de
execuçAo de qualquer obrigaçao contratual, Para a adoçào das providencias cabIveis;
p) Fomecer e manter atualizados os dados do engenheiro responsavel e dos dernais
membros do corpo técthco destinados a prestacAo em tela
q) Requerer a FiscalizaçAo, thndamentadarnente, a qual deferira on nAo, por escrito,
qualquer adaptacAo, elasticidade de prazo, recondicionamento ou reparo de peça, porventura suseitado como indispensavel pela Contratada;
r) Obedecer as normas de segurança e medicina do trabatho Para esse tipo de atividade,
fleando por sua conta o fornecimento, mites do inIcio da execuçAo dos serviços, dos
equipamentos de ProteçAo Individual - EPI e coletiva EPC, casos necessários;
s) Utilizar, na prestaçâo dos serviços, profissionais qualificados, equipamentos e materiais adequados e suficientes a realizaçAo dos serviços, bem como peças e componentes
genuinos.
t) Fornecer todos os materiais de consumo e ferramenta necessérios pan execução de
todas as tarefas, sem onus adicionais Para a Contratante (tais como estopa, querosene,
produtos de limpeza pan quadros eletricos, fita isolante, graxa lubrificante, produtos
antiferrugern, colas, fita teflon, pastas lubrificantes, buchas, lixas, eletrodos, serras, rebites, Oleo lubrificante, solventes, aguarrás, pincéis, trinchas, robs, bandejas, pistolas,
compressores Para pintura, sabAo, panos, utensIlios e produtos de limpeza), bern como
instrumentos de mediçäo e de testes e seus aeessórios.
u) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e equipamentos ate as dependéncias da Contratante, além de manter limpos e
inalterados os locais onde atuar.
v) Registrar as visitas em ordem de serviço, assinadas pebo seu representante e por servidor da Contratante, oxide constarào as ocorrências verificadas, data e hora da solicitação, descriçao do serviço executado e data e hora da conclusào.
w) Apresentar, ate o quinto dia ütil de cada rnês, nota fiscal acompanhada do relatorio
mensal de atividades referente ao mês dos serviços, este ültimo assinado pelo engenheiro responsável e contendo, no nilnimo, as seguintes informaçôes:
w.1) Listagern de todos os registros de atendimento realizados e pendentes no rnês, classificando-os como preventivos on corretivas, separadamente pan cada elevador/ Para a
plataforma inclinada. Esta bistagern deve conter as datas do atendiniento e o tfripo que
0 equipamento esteve parado.
7
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w.2) Relatório de faihas observadas e causas prováveis, contendo os recursos rnateriais
empregados no periodo, corn listagern das pecas trocadas no més e respectivas especiflcaçôes e quantidades,
w.3)A cade seis nests, o relatOrio mensal deverá possuir ainda os dados discrirninados
referentes a vistoria sernestral, avaliando as condiçoes dos elevadores e da plataforma
inclinada, propondo e justificando medidas preventivas e corretivas.
y) Dispor de profissionais (técnicos nAo residentes) corn formaçAo compativel a funçâo,
disponiveis para o atendirnento des solicitacôes para nianutençâo (preventiva e corretiva) dos equiparnentos no local em gut se encontran instalados.
x) Sempre que a flscalizacao solicitar e, necessariarnente, no intervalo entre o 20° (vigésimo) e a 100 (decimo) die anterior ao ténnino cia vigência do contrato, ernitir urn laudo que retrate rninuciosamente o estado operacional dos elevadores e assinado pelo
Responsável Técnieo,
CLAUSULA QUINTA REAJIJSTE

DO PAGAMENTO E

5.10 pagamento seth efetuado mensalmente, ate o 50 dia
Util do rnês subsequent; mediante apresentaçAo no protocolo deste Poder Legislativo,
da docurnentaçAo hábil a quitaçao:
I - Note flscallFatura, devidarnente atestada pelo Coordenador de Serviços
Gerais elou DiretorAdministrativo e encarniñhada ao Departamento Financeiro;
U - Cumpriniento da ResoIuco do TCE/SE 208 de 06 de.dezernbro de 2001.
5.2 0 pagarnento obedecerá ao disposto na ResoluçAo no
296/2016do Tribunal de Contas de Sergipe;

53 0 contrato seth reajustado anualmente corn base no
IPCAJIBGE Cu outro que par ventura venha substitul-lo.
5.4 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth
atualizada segundo a variaçao do WC, desde a data final do periodo de adimpleniento,
ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, nAo sero cornputados os
atrasos atribuiveis it contratada t as decorrentes da nAo anrovacAo dos documentos de
quitacâo.

5.5 De acordo corn a art. 185 do Regularnento do ICMS do
Estado Ut Sergipe, aquele que participar de Iieitaçao neste Estado e que adquirir
mercadorias cit outras unidades cia federaçAo, recolhera o imposto correspondente)
diferença entre a alIquota interim e a interestadual. /
CLAUSULA SEXTA - VALOR DOS
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6.1.0 valor mensal da contrataçâo e de R$10.000,00 (dez
mil reals), perfazendo ac final de doze meses o valo total de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reals), conforme quadro abaixo:

6.2 No valor da contrataçAo estAo inclusos: impostos, mAode-obra, material de consumo (óleo, estopa, desengraxantes etc), veiculos pan o pronto
atendjmento.
CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE 'VIGENCIA
7.1 - 0 prazo de vigéncia do contrato seth de 12(doze)
meses, corn infcio na data da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme
conveniência da CONTRATANTE de acordo corn o disposto no caput do art. 57, II da
Lei if 8.666/93, em sua atual redaçAo.
CLAUSULA OITAVA - RECUESOS 0RcAMENTAIU0s
As despesas oriundas da presente contrataçà correrAo por: As
despesas oriundas da presente conlrataçAo coiterâo por conta da seguinte FunçAo -Sub
FunçAo- Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01.03 1.0026.0461-Coordenacao
da Ação Legislativa, Categoria Econôinica - Grupo de Despesa - Modalidade de
Aplicaçào : 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicacOes
Diretas.
CLAUSULA NONA - DA EXECUcAO,
FISCALLZAçAO E GESTAO
9.1. A execuçAo do presente Contrato seth fiscalizada pela
Coordenadoria de Servicos Auxiliares e/ou Departaznento de Administracao, co
autoridade para.exercer, em nome deste Poder, toda e qualquer açAo de orientaçAo ge , I
controle e fiscalizaçAo dos serviços contratados;

,z__.\
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9.1.1. A gestAo do presente contrato caberá a Diretoria
Administrativo deste Poder;
9.2. Quando na execuçào dos serviços de rnanutençAo mensal
preventiva e corretiva, se fizer necessária a troca de qualquer peça, a peça
defeituosa/danificada, deverá apresentar RelatOrios Técnicos ao Diretor Administrativo
para autorizar a troca e vir acompanhada de tres orçamentos previos, para devida
autorizaçAo;
9.3. As referidas aquisiçOes serao de responsabilidade cia
Assembleia, £ as peças deveraa ser novas (sern uso anterior), originals e corn garantia
de 12 nieses a partir da data de sua utilizaçAo. 0 descarte cbs peças substituidas, será
realizado após a conferência do gestor do Contrato.
9.4 - A aç.o fiscalizadora da ASLEG nAo fará cessar nern
diminuir a responsabilidade cia contratada pelo perfeito curnprimento this obrigaçôes
estipuladas, rem por quaisquer dmos, inclusive quanto a terceiros, on irregularidades
constatadas.
CLAUSULA DECIMA - flitS PENALLDADES
10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n. ° 8.666/93, a
adjudicatária ficará sujeita, no caso
de atraso injustificado, assirn considerado pela
Adniinistraçfto, inexecuçao parcial ou inexecuçAo total da obrigaçao, sen prejuIzo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
102.1. advertência por escrito;
10.2.2. multa de:
0,5%(cinco
dëcimos
por
cento)
ao dia sabre o valor adjudicado caso a material seja entregue
a)
corn atraso, limitada a incidôncia a 15 (quinze) dias;
b) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em easo de atraso na entrega do objeto, par
perlodo superior a 15 (quinze) dias;
c) 30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçao total cia obrigaçao
assumida;
10.2.3. suspensAo temporária do direito de participar dc
licitaçAo e impedimenta de contrátar corn a Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo
prazo de ate 2 (dais) anos;
9.3. As sançôes de multa poderäo ser aplicadas a licitante juntamente corn a de advertôncia,
suspensäo ternporária para licitar e contratar corn a adrninistracao cia Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe
cLAusuLA DECIMA PRIMEIRA -- RESCISAO
to,
A inexecuço total ou parcial do objeto deste C
ensejará sua reseisâo nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. ° 8.666/9 esuas
alteraçOes.

I
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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CLAUSULA DECIMA SEGIJNDA - rnsposlçOEs
GERMS

Fazern parte integrante deste Contrato independente de
transcriçAo, o Processo de LicitaçAo n° 023/2017- PregAo Presencial no 018/2017 e a
proposta apresentada pelo Contratado que o mesmo expressamente declara conhecer,
ratificando neste ato sua aceitaçAo integral.
CLATJSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renáncia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para diriniir quaiquer cluvidas em
relaçAo ao presente Contrato.
B, por estarem de pleno acordo, assinam o presente
instruniento em 03 (três) vias de igual teor, as quais foram lidas e achado conforrne vâo
devidarnente assinadas na presença das testemunhas abaixo.

2018.

Luciano
Presidente
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aldo Ferreira Costa Carvalh$CPF if 03879208204
Firma Manutecnica Manu$ncAo Ltda-EPP
CONTRATANtE

TESTEMTJNHAS:

11

-

A

09,41

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
-

NOTA DE EMPENHO

NCJMERO:

2210112018

2018NE000146

j UG:

[ii4TDADE GESTORA EMITENIt:

GESTAO:

011011

I

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN

-

CENTRO

1/2

(CNpJ:

00001

13.170.240/0001-44

CIDADE:

U.F.:

CEP:

ARACAJU

SE

49.010-050-

IASSEM8LIA LEGISLATIVA
ENDEREQO DA UG:

FOLHA:

DATA DO EMPENHO:

CNPJ:

CREDOR: RAZAO SOCIAL MANUTECNICA KtANUTENCAO LTDA

03.75&80910001-75

NOME FANTASIA
EEREcO DO CREDOR:
RUA RODRIGUES DOREA N. 63

.

CIDADE:

U.F.:

Cep:

SALVADOR

SA

41.750-030

CODIGO U.O.:

PROGRAMA DE TRASALHO;

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

IMPORTANCIA:

01101

01.031.0026.0461.0000

3.3.80.39

0101000000

113000,00

IMPORTANCIA POR EXTENSO:
CENTO E TREZE MIL REAlS
FICHA FINANGEIRA:
2018.011011.00001.01000000.33000000.513- OLJTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADE DE EMPENHO:
2- ESTIMATIVO

1 'TWO DE DESPESA:
1

-

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

N° DA N.E. DE REFERNCIA:

NORMAL

ucITAcAo:

MODAIJOADE DA LICITAçAO:

0110112018000032

9-PREGAQPRESENCIAL

TNUMERO 0-0 PROT000LO:

REFERENdA LEGAL

I LEI 10.520 DE 17107/2002
CONVENIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MARCO:

FEVEREIRO:

JANEIRO;

I swrEMsRO

10,000,00
D€ZEMBRO:

NOVEMBRO

OUTUBRO:
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
AGOSTO:

JULHO:

JUNI4O:

MAIO:

ABRIL:
10.000,00

10,000,00

3.000,00

10.000,00

10.00000

10.000,00

OBSERVAçA0
Conforme CDntrato no 00512016, corn uIgêna de 2210112018 a 21101/2019.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILl-la. ARACAJU -

Data de Impressâo:

06102/2018

j 'TOTAL (R$)

Rasp. Impressao:

113.000,00

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA

'

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA9EEMPENHO
RESPONSAVEL. PELA

DATA DO EMPENHO:

NUMERO:

22101/2018

2018NE000148

FOLHA:

2/2

ASSINATURA

OLIVEIRA

Data da Impressâo:

08/0212018

Resp. Impressào:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA

,Ai
ESTADO DE SERGIPE
ASSENIBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 00512018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA MANUTECNICA MANUTENQAO LTDA-EPP
OBJETO: PRESTAQAO DE SERVIOS DE IWANuTENçA0 PREVENTIVA E CORRETIVA
INTEGRAL DOS 05(CINCO) ELEVADORES DESTE PODER COM FORNECIMENTO DE PEQAS
EM GERAL E PRESENQA DE TECNICO ESPECIALIZADO DE PLANTAO DURANTE 0
HORARIO DE EXPEDIENTE DESTE PODER.
VIGENCIA: A PARTIR DE SUAASSINATIJRA ATE 0 DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DATA DAASSINATURA: 22 DE JANEIRO DE 2018

ARACAJLJ, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.
TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES

T5/02/201 S

Zimbra

-Zimbra

teresam@al.se.gov.br

EXTRATOS DOS CONTRATOS: 002/2018,005/2018,006/2018 e 007/2018

De :Teresa Virginia Valença Teles de Menezes
<teresam@al.se.gov.br >

Qui, 15 de fey de 2018 11:09
•4 anexos

Assunto : EXTRATOS DOS CONTRATOS:
002/2018,005/2018,006/2018 e 007/2018
Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.gov.br >
Val,
Seguem Os extratos dos contratos abaixo para publicaçâo:
Extrato do Contrato no 00212018- Firma Gonzaga Distribuidora de Alimentos
Eirelli(Materiais copa e cozinha),
Extrato do Contrato n° 005/201/-Firma Manutecnica Manutençâo Ltda- EPP(manutenco
dos elevadores)
Extrato do Contrato n° 006/2018-Firma Livraria e Papelaria Renascer Ltda (Fornecimento
de copo descartével)
Extrato do Contrato no 007/2018 - Firma Demacon àgua Ltda (Fornecimento 6gua
mineral)
Att,
Teresa Menezes

Ex do Contrato 0022018- Firma Gonzaga Distribuidora de Alimentos
Eirelli.doc
21 KB
, Ex do Contrato 0052018- Firma MANUTECNICA MANUTENcO LTDA-EPP.doc
20 KB

a

V

Ex do Contrato 0062018- Firma LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDAME.doc
20 KB

7

Ex do Contrato 0072018- Firma DEMACON AGUA LTDA.doc
20 KB
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