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CONTBATO no 019/2018
Termo de Contrato de Prestaçao de Serviços que entre si fazem a
Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma
MULTSERV - ManutençAo Predial Ltda.
Pelo presente instrurnento particular de contrato de prestacAo de serviços de lirnpeza e conservaçäo predial
que fazern , de urn lado a Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, CNPJ sob o no 13.170.840/0001-44,
corn sede na Avenida No do prado s/n 0 "Palácio Construtor João Alves", bairro Centro, Aracaju-Sergipe
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano
Bispo de Lima e a Primeiro Secretario, Deputado Jeferson Andrade, arnbos brasibeiros, capazes, residentes
nesta Capital, e do outro a Firma MULTSERV - Manutençâo Predial Ltda , estabelecida na Rua Frei Paulo
no 19!, bairro Sâo José, Aracaju/Sergipe, CEP:49.01 5-260 , CNPJ sob o n. °13.350.020/0001-34 e lnscriçäo
Municipal no 1613-0 denorninada CONTRATADA, representada pelo Senhor Antonio Fernando Pereira de
Carvalho, brasileiro, maior, casado, comerciante, inserita no C.P.F. n.° 236.205.365-20 e R.G. No 374.661
SSP/SE ,resultante da adesao a Ata de Registro de Preços no 001/2018 oriunda Processo Licitapao no
003/2018 - Pregäo Presencial para Registro de Prepos n° 003/2018, na gualidade de órgão gerenciador e
participante. do certarne, provocada rnediante pedido apresentado na Comunicaçao Interns. no 020/2018 da
Diretoria Geral, de 15 /02 /2018 e devidamente autorizado pela autoridade competente através do Ato no
22.966 de 02 de marco de 2018 e pela solicitaçao do Diretor Administrativo Ricardo Andrade Garcez,
realizado através da CornunicaçAo Interna no 027/2018 de 05/06/2018, regido pelas disposiçOes contidas na
forma da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consurnidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alterada pela 147/2014 em sua
atual redaçao (Lei Federal no 10.520, de 17 de julbo de 2002, Decreto Federal no 7.892, de 23 de janeiro de
2013, Lei Federal no 8.078, de 11 de seternbro de 1990 (Código de Defesa do Consurnidor) e pelas Leis
Complernentares no 123/06 alterada pelas Leis n°147/2014 e 155/2916 em, sua atual redaçAo (Estatuto
Nacional da Microempresa e da Etnpresa de Pequeno Porte) eDect&O Fderl no 8.538/2015, pela Lei
Estadual no 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 7.996/2015, Deeretcx Estaduat.
no 25.728, de 25 de novembro de 2008 e regulamentado neste. Poder pebo Ato no 22.950 - de 26 de;fevereiro
. e pela lnstruçao Normatjva.n° 5, de 25
de 2018 e, subsidiariarnente pela Lei n°.8.666, de 21 dejunho de 1993
de maio de 2017, especificamente ârtigo 35, Anexo VII-A no qte couber, observadas as alteraçOes
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e nas condiçöes e exigênciäs estabelecidas neste
Edital), o.que adiante segue mediante as eláusulas e condiçaes seguintes:

CLAUSULA PRIMIEWA— DO OBJETO
I - OBJETO - Contrataçao por adesäo na qualidad e de partieipante a Ata de Registro de Preços no
001/2018 oriunda Processo de Lieitaçao no 003/201 8 - Pregão Presencial para Registro. de Preços no
903/2018 realizado por este Poder Legislativo, de empresa esppcializacja na prestaçAo de serv.iços
continuados . diversos nas unidades administrativas, operacionais e serviços de controle de pragas
(desinsetizacao, desratizaçäo e terrnonebulizaçao) da CONTRATANTE, conforme Termo d& Referéncia
(Anexo 1), apéndices do ato convocatório e a respeetivs Ata de Registro de Preços n°0i J/2018, que fazern
parte integrante deste Contrato;
2.2. A prestacäo dos .serviços, objeto deste termo, será acompanhada do fornecimento de equipamØflos
inateriais de linipeza necessáriosa suaexeeuAo, conforrne rebacionado no Termo deReferéncia.
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ParIgralo 10 - Os serviços seräo prestados no EdifIcio sede e anexos da CONTRATANTE, nos seguintes
endereços:
a) Sede I (Palácio Construtor João Alves) - Avenida Ivo doPrado s/n0, bairro Centro, Aracaju/Sergipe;
b) Anexo I - situado na Praça Fausto Cardoso s/n 0, bairro Centro, nesta Capital;
c)Anexo II - situado na Rua maruim n° 5 41,47 e 65 , bairro Centro, Aracaju-Sergipe.
d) TV ALESE, - situado na Avenida Ivo do Prado s1n 0 1 70,bairro centro, Aracaju-Sergipe.
CLAUSULA SEGUNDA - rnscluIMILNAçAo DOS SERVIOS
I - Os serviços poderAo ser prestados em outros prédios auxiliares on anexos, que venham a ser ocupados
nesta Capital pela CONTRATANTE, mediante prévio oflcio desta a CONTRATADA.

II - A CONTRATADA devera alocar nas dependéncias da CONTRATANTE, nos endereços indicados no
parágrafo 10 da clausula Primeira, recursos humanos de seu quadro no quantitativo minimo suficiente para
realizaçaq eficiente dos serviços.

m

- 0 quantitativo de postos alocados pela CONTRATADA deverá atender a produtividade minima
indicada na proposta comercial, quais sejam:
a) Areas internas:
b) Areas extemas
c) Esquadrias intemas e externas:
IV- Considerando as ñreas indicadas na Cláusula Primeira e a produtividade disposta no inciso III desta
cláusula, para exedução do contrato, Se faz uecessário o quantitativo, Jornada, Equipámentos e
Atribuiçöes dos Serviços, abaixo indicadas:
QIJANTITATWO 1)1 CARGOS, JORNADA,EQUJPAMENTOS E ATJUfflJEc(WS DOS SERVIOS

Cargo

Quantidade
Proposta

Jornada
Semanal

Agente de Limpeza

34

40 h

Auxiliar de apoio
Operacional

44

40 h

Tejefonista

4

30h

Jardineiro

I

40h

Motoboy

2

40h

Fator
Atribuiçäes
Multiplicador
dos Salários
(SR)
1.00
Limpeza a conservaçäo do prédio
sede e anexos
1.19
Prestar serviço operacional a de apoio
administrativo do prédio sede e
anexos
1.40
Atender telefonemas infernos e
extemos a repassá-los aos setores
competentes
1.27
Cuidar das plantas, jardins e árvores
1.12

r

Efetuar entrega de documentos a
correspondéncias

H
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Motorista

4

40h

1.65

Dirigir automóveis de pequeno porte

Operador de
Videomonitoramento

2

40h

1.24

Fazer o monitoramento das imagens
geradas pelo CFTV

Bombeiro Hidráulieo

I

40h

Pintor

04

40h

Eletricista

02

40h

Pedreiro

01

40h

2.08

Manutençao e conservaçäo do prédio
sede e anexos

Carpinteiro

03

40h

2.08

Técnico de Refrigeraçao

02

40h

2.08

Construçao e montagem, em madeira
e materials similares, de diversos
tipos de objetos, estruturas, móveis,
arte e serviços de oficina em geral.
ManutençAo e eonservaçäo no
sistema de refrigeraçao dos predios

&uxiliar de Serviços
Gerais
uxi1iar de Manutençao

07

40h

1.00

05

40h

1.24

2.08 +
Manutençao e conservaçAo do
Insalubridade sistema hidraulico do prédio sede e
anexos
2.08 +
ConservaçAo da pintura do prédio
Insalubridade sede e anexos
2.08 +
Manutençao e conservaçAo do prédio
Periculosidade sede e anexos

Pequenos serviços correlatos

-

tecepcionista

14

40h

1.26

v1ensageiro
3arçon
Thpeira

13
10
13

40h
40h
40h

1.14
2.21
1.00

scensorista
Supervisor

09
02

40h
40h

1.13
2.6

Total

a fimçao

&uxiliar nos serviços de manutençâo
onservaçäo dos prédios
iecepcionar e atender o •püblicc
intemo
on
extemo,
buscandc
.dehtifica-lo s e encàxninhá1os
;etores competentes.
intrega e serviços externos
Servir água, café, chi e outros.
\4anipular e preparar café e cM, rn
interior da copa.
onduçao dos elevadthes
Supervisionar, acompanhar e controlai
is eguipes e serviços

177

Obs.: A Contratada devera manter, nas dependéncias da Contratante, um preposto, com .8 horas diárias,
gerenciar, acompanhar e controlar a prestacão dos serviços.

V - Dos Serviços a severn executados:

pa

-
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2.1.1. LIMPEZA, WGJENTzAçA0 B CONSERVAçAO
Diariamente
a) Varriçao esmerada geral de todas as dependéncias, no inIcio e tim de cada expediente, mantendo-as limpas
no decorrer do horário normal do ftncionamcnto deste Poder;
b) Limpeza e remoçäo do lixo, em sacos plásticos, inclusive do cinzeiros, cestos a lixeiras, 02 (duas) vozes
por dia, no inIcio e término do cada expediente;
c) Lavagem geral corn desinfecçao das instalaçOes sanitárias, pisos, ralos a aparelhos, hail do entrada a
escadas;
d)Limpeza geral dos méveis corn flanela ligeiramente umedecida corn produtos desinfetantes, mesas,
arquivos, balcôes, estantes, armários, portas, objetos ornarnentais vidros de mesas;
e ) Retirada das manchas do parades, divisOrias e portas, lavando-as so necessario;
O Limpeza do pisos de mármore (evitar produtos abrasivos), do paviflex e passadeiras do borracha. Encerar a
polir onde so fizer necessario;
g) Limpeza a higienizaçao do todos os bebedouros instalados nos prédios;
h) Aspiracao de p6 dos carpetes, tapetes, passadeiras, grupos, estofados, painéis do cortina, retirando-se as
manchas porventura existentes;
1) Reposiçao de papal higlénico e papal toalha, hem como do sabonete, no mmnirno 02 (duas) vezes ao dia;
j) Lin-ipeza geral das óreas de circulaçao (interna e externa);
1) Outros serviços correlatos.
Em dias alternados
a) Lavagem das escadarias internas a externas dos prédios;
b) Limpeza a desinfecçao dos apareihos te1enicos;
c) Limpeza a varredura das garagens, estacionarnentos e guaritas.

-

-

Semanalmente:
Limpeza dos metais, cromados, gralhas e portas dos cievadores corn produtos apropriados;
Enceramento dos pisos do todas as salas a areas de circulaçäo;
Limpeza corn produtos apropriados dos rnóveis revostidos em couro o eurvin;
Cuidadosa revisâo do todos os sorviços executados durante a semana.
Quinzenalmente
a) Lavagem geral dos basculantes e vidros internos, corn produtos anti-embaçantes;
b) Lavagem geral das areas internas, incluindo, escadarias, janelas, pisos, parades e outras areas de
circulaçAo;
c) Lavagem geral das escadarias externas;
d) Lavagern geral das parades oxternas revestidas com azulejo e pedras, letreiros, vidros externos, fachadas e
pisos.
Mensalmente
a) Limpeza de todas as persianas, parades, janelas a divisórias dos ambientes do trabaiho, com produto
apropri ado;
b) Limpeza geml das esquadrias metálicas e das vidraças dos prédios;
S e
c) Limpeza. de todas as parades a divisOrias das areas comuns, encerramento a pollinento de po
esquadrias do madeira de todo o prédio;.
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d) Limpeza de todas as cortinas e persianas, tetos, ventiladores, luminárias, lâmpadas, etc.
2.1.2. Copa
a) Preparar e servir café em horários predeterminados, ou quando solicitado;
b) Manter as instalaçaes da copa/cozinha em perfeito estado de limpeza e higiene;
c) Abastecer as garrafas térmicas com cafe, no inicio do expediente;
d) Recoiher as garrafas térmicas ao final do expediënte;
e) Outros serviços correlatos;.
2.1.3. Condução de Elevadores
a) Realizar as operaçOes inerentes ao serviço, sempre anunciado os andares;
b) Prestar infonnaçOes aos usuários;
c) Outros serviços correlatos.
2.1.4. Manutençao Predial
a) Executar os serviços de reparo nas instalaçOes elétricas, hidráulicas, divisórias, paredes e nos móveis;
b) Realizar outros serviços designados pela fiscalizacao.
2.1.5. Recepção
a) RealFzar a triagem do püblico as dependéncias desta Assembleia;
b) Prestar informaçOes gerais ao publico;
c) Oufros serviços correlatos.
2.1.6.Técnico de Refrigeracao
2.1.6.1- Manutençao Preventiva: Mensalmente
a) Limpeza dos evaporadores a condensadores;
b) Limpeza das serpentinas a aletamentos;
c)Limpezä dos paih6i§ fronfàis eláteriis;
d) Verificar e ajustar os feehos das tampas e paraflisos dos painéis;
e)Limpeza dos flifros de ar;
f)Verificar o alinhamento e tensionamento das correias e polias dos sistemas de ventilaçäo;
g)Verificar a ajustar os mancais, rolamentos, eixos e suportes, lubrificando-os se necessarios;
h)Verificar e corrigir possIveis vazamentos de gas refrigerante dos circuitos, quando detectado na
manutençäopreventiva;
i)Medir a tcnsäo a corrente dos motores elétricos do sistema
-j)Medir a tensfto dos compressores frigorificos do sistema; I)Verificar e ajustar as chaves contactoras, relés ténnicos, botoeiras, tUsiveis a demais componentes dos
quadros eléfricos dos equipamentos;
m)Verificar e ajustar os instrumentos de segurança a controle de sistema;
n)RevisAo geral, testes e regulagens.
2.1.6.2- Manutencão Preventiva: Trimestralmente
a) Todos os previstos mensalmente a,
b) MediçOes de pressôes de trabaiho (alta e baixa);
c)Mediçöes de temperatura de ar na entrada e saida dos e vaporizadores (T.B.S. e T.B.U.).
2.1.6.3- Manutencäo Corretiva, prestada semestralmente
a)Todos os previstos mensais e trimestrais, a;
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b) Mediçôes do superaquecimento e sub-resfriamento;
c)Testes do atuação 0 pressostatos e roles térmicos de proteçäo e seguranca;
d)Raspagern e retoque corn tinta anticorrosiva nas bandejas e bases do sustentaçAo/apoio de Componentes.
2.1.7-Supervisor
Os serviços do supervisão, consistem na execução de atividades envolvendo a administraçao dos serviços
contratados, compreendendo as seguintes atribuiçoes:
a)Supervisionar as serviços, objeto desta licitaçAo;
b)Fazor relatorios diarios do atividades, prestando contas a fiscalizaçäo da contratante a a supervisão da contratada;
c) Executar oufras atribuicOes correlatas
2.1.8-Garçom
a)Servir durante as Sessoes Legislativas, a Mesa Diretora e respectivas autoridades que a visitarn este Poder;
b)Providenciar a servir café, cha a água, nos horários do realizaçäo das sessOes e sempre quo solicitados
pelos Chefes de Gabinete.
2.1.9- Mensageiro
a)Entrega de documentos, earths, mensagens, eneornendas e outros aos seus devidos cuidados;
b)Realizar pequenas tarefas denfro a fora da Assernbleia;
c)Outros services relacionados a função.
22. DEDETIZAçAO, IWSRATIZAcAO E TERM0NEBaIZAçA0
2.2.1 A desinsetizaçao terrnonebulizaçäo corn produtos quIrnicos deverao ser realizadas nos dias e horérios
acordados corn a CONTRATANTE, pan näo interferir na rotina das atividades.
2.2.2 controle para evitar a aparecimento do baratas, fonnigas, moscas, traças, pulgas, aranhas, mosquitos,
insetos rasteiros a outras pragas qua possam causar prejuizos a saüde hurnana.
2.2.3 Utilizar produtos adequados para desinsetizaçAo- e terrnonebulizaçae, -come pulverizadores, gel, póseeo, annadilhas e oufras necessérias, empregando a rnelhor técnica pan elirninar toda as pragas existentes.
2.2.4 Quando aplipar produtos nos bueiros, dutos de esgot, caixas do passagem e de gordura, devem ser
vedadas as boeas de lobe, grelhas e tabs, do modo qua evita quo baratas e insetos entrern no interior do
prédjo.
2.2.5 Utilizar produtos rodenticidas (produtos pan combate as pragas) corn efeito rapido, seguro ao homem e
outras espécies animal.
12.6 A execuçäo dos serviços deverá ser realizada per empregados treinados, profissionalmente habilitados,
equipados e uniformizados inclusive corn identificaçäo (cracha).
2.2.7 Ern razäo da prestação do serviços do controle de pragas (desinsetizaçao, desratizaçao e
tennonebulizaçäo) a CONTRATADA deverá apresentar também:
2.2.7.1 Licença do flincionarnento expedida pela Vigilância SanitAria Estadual on Municipal ern quo estiver
sediado a CONTRATADA;
2.2.7.2 Comprovaçao de possuir responsável téenico , conforrne determina a RDC n° 18, devidarnente
habilitado para o exercieio das firnçOes , a referida cornprovaçäo será feita afravés da apresentaçäo de
Atestados do Capacidade Técnica expedidos por pessoas juridicas do direito pUblico ou privado, devidarnepte
/1
registrados, na forma exigida no ato convocatório.
2.2.7.3 .Os produtos usados deverao ser domissanitarios do uso profissional, devidamente registr$ no
Ministério da Sañde e autorizado pela vigilância sahitéria.
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2.2.8 Os serviços deveräo ser executados mediante dia e hora previarnente combinado corn o responsavel
pela Coordenadoria de Serviços Auxiliares.
2.2.9 Todas as despesas Para execuçäo dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.
2.2. 10 0 serviço devera ter garantia de 03 meses a contar do dia da execuçäo, podendo a qualquer momento
a CONTRATADA ser acionada Para reforço na aplicaçao dos produtos caso necessite, corn solicitaçao do
setor responsavel.
2.2.11 A CONTRATADA devera apresentar certificado de autorizaçao junto a vigilãncia sanitária do seu
Estado de origem.
2.2.12 A area total da aplicaçao é de 13.287 m2, objetivando urn total de ate 03 aplicaçoés nurn prazo de 12
(doze) meses. Em 04 em 04 meses.
2.2.13 Para o controle de ratos (desratizaçao), a CONTRATADA devera substituir rnensalmente,
independente de seu estado, as iscas (cochos) on outro meio de control; de todas as unidades administrativas
objeto deste contrato.
2.2.14 Durante os periodos de garantia, se houver necessidade de desinsetizaçao em qualquer das unidades
da CONTRATANTE , a Coordenadoria de Serviços notificara a empresa contratada, que terá 72 horas Para
informar ao referido local uma data agendada. Caso esta data näo seja obedecida, CONTRATADA terá que
justificar formalmente o motivo da nAo execuçAo do serviço, no prazo de 08 horns, indicando nova data.

CLATJSULA TERCEIRA— DAS OBIIIGAçOES:
I - Obrigacoes da CONTRATADA - A Contratada além do fornecimento d8 rnao-de-obra e dos
equipamentos e materials necessários para a perfeita execução dos serviços de lirnpeza de areas envolvidas,
obriga-se a:
a). Especificai em doeurnento assinado pelo Responsavel Técnico, a sisternática geral .de execução dos
serviços, dernonstrando . seu piano operativo de -trabaiho de corno executar os serviços ora contntados;
acompanhado da relaçäo de equipamentos e utensilios, corn a especificacao de cada urn, necessarios a
execuçào dos mesmos, quando da assinatura do Contrato e inicio da execuçäo de seus serviços;
b) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislaçäo vigente;
c) Treinar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, eneaminhando elernentos portadores
do atestados de boa conduta e demais referencias, tendo funçoes profissionais legalmente registradas em suas
carteiras do trabaiho;
d) Manter disqiplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após
notificaçao, qualquer empregado considerado corn conduta inconveniente pela AdministraçAo;
e) Manter seu pessoal uniformizado, identifieandô-o através de crachás, corn fotografia recent; e provendoos dos Equipamentos de Proteçao Individual - EPI's, adequado aos riscos de cat atividade, fornecendo
anualmente , 4e acordo corn cada categoria o abaixo discriminado:

1) Copeira: 03 calças on saias (laycra), 03 blusas (laycra), 02 pares de ténis e 02 pares do meias
2) Mensageiro: 03 calças soeiais, 03 camisas sociais, 02 pares de sapatos sociais, 02 pares do meias social e
01 traje completo Para motociclthta.
3) .Carpiuteiro: 03 calças(jeans on brim), 03 camisas(polo on brim), 02 pares de botas de segur
pares de rneias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execuçAo dos serviços.
0:
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4) Pedreiro: 03 calças (jeans on brim), 03 camisas (polo ou brim), 02 pares de betas de segurança, 02 pares
de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execuçäo dos serviços.
5) Pintor: 03 calcas(jeans ou brim), 03 camisas(polo on brim),02 pares de botas de segurança, 02 pares de
meias e todas ferramentas a equipamentos necessarios pan execução dos serviços.
6) Eletricista : 03 calças(jeans ou brim), 03 camisas(polo on brim), 02 pares de betas de segurança, 02 pares
de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execuçäo dos serviços.

7) Garçom : 02 ternos completos, 02 pares de sapatos social, 02 pares de meias social, 02 &avatas
borboletas e 01 cinto.
8) Ascensorista: MASCULINO: 03 calças sociais, 03 calqas sociais, 02 gravatas, 02 pares de meias, 02
sapatos social e 01 cinto. FEMININO: 03 calças ou saias social, 03 blusas sociais, 02 blazer, 02 pares de
sapatos.
9) Recepcionista: MASCULINO: 03 calças sociais, 03 calças sociais, 02 gravatas, 02 pares de meia, 02
sapatos social e 01 cinto. FEMIMNO: 03 calças on saias social, 03 blusas sociais, 02 blazer, 02 pares de
sapatos.
10) Supervisor: MASCULINO: 03 calças sociais, 03 calças sociais, 02 gravatas, 02 pares de meias, 02
sapatos social e 01 cinto. FEIV11NINO: 03 calças ou saias sociais, 03 blusas sociais, 02 blazer, 02 pares de
sap atos.
11) Auxiliar de Manutençao: 03 calças(jeans ou brim), 03 camisas(polo ou brim), 02 pares de sápatos(bota
ou tênis) e 02 pares de meias.
12) Auxiliar de Apoio Operacional: MASCULINO: 03 ealças sociais, 03 calças sociais, .02 gravatas, 02
pares de. meias, 02 sapatos sociais e 01 cinto. FEMENINO: 03 calças ou saias sociais, 03 blusas sociais, 02
blazer, 02 pares de sapatos.
13) Auxiliar.dc Serviços Gerais: 03 calças (jeans on brim), 03 camisas (polo ou brim), 02 pares de botas de
segurança, 02 pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para exeeuçAo dos serviços.
14) Técnico de Refrigeração: 03 calças (jeans on brim), 03 camisas (polo ou brim), 02 pares de botas de
segurança, 02 pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execuçAo dos serviços.
15) Ageute de limpeza: 03 calças (jeans ou brim), 03 camisas (polo ou brim), 02. pares de botas de
segurança, 02 pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários pan execução. dos serviços..
16) Bombeiro hidráulico: 03 calças (jeans ou brim), 03 camisas (polo ou brim), 02 pares de botas de
segurança, 02 pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execUção dos serviços.
17) Motoboy: 03 calças (jeans ou social), 03 camisas (polo •ou social), 02 pares de botas de seguran/a, 02
pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessarios para execução dos serviços.
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18) Motorista: 03 calças (Jeans on social), 03 camisas (polo on social), 02 pares de botas de segurança, 02
pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execuçäo dos serviços.
19) Telefonista: 03 calças (jeans on social), 03 camisas (polo on social), 02 pares de botas de seguranca, 02
pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para exeeuçäo dos serviços.
20) Jardineiro: 03 calças (Jeans on brim), 03 camisas (polo on brim), 02 pares de botas de segurança, 02
pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços.
21) Operador de vIdeomonitoramento: 03 calças (Jeans on social), 03 camisas (polo on social), 02 pares de
botas de segurança, 02 pares de meias e todas ferramentas e equipamentos necessarios para execuçäo dos
serviços.
f) Manter sediado junto a CONTRATANTE durante os turnos de trabaiho, profissional de nIvel superior,
capaz de tomar decisoes compatIveis corn as compromissos assurnidos;
g) Manter todos os equipamentos e utensIlios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condiçoes de
usa, devendo as danificados serem substituldos em ate 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos
devem ser dotados de sistemas de protecäo, de modo a evitar danos a rede eléfrica;
h) Identificar todos os equipanientos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, tais como: mangueiras,
bâldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, eta, de forma a nâo serem confundidos corn sirnilares de
propriedade da CONTRATANTE;
i) Implantar, de forma adequada, a pIanificaco, execuçdo e supervisäo permanente dos serviços, de forma a
obter uma operacfto correta e eficaz, realizando as serviços de forma meticulosa e constante, mantendo
sempre em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto dos serviços;
j) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, corn a missäo de garantir o born andamento dos
mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientaçao
necessiria aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigaçao de reportarem-se, quando
houver -necessidade, ao -responsável pelo acompanhamento dos serviços da CONTRATANTE e tomar as
providéncias pertinentes:para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
1) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das. nornias disciplinares
detenninadas pela CONTRATANTE;
m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessérias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados on corn rnal sUbito, por meio de seus encarregados;
n) cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual on municipal, as normas de
seguraça da CQNTRATANTE;
o) Instruir seus empregados, quanto a prevençAo de incéndios nas areas da CONTRATANTE e seus anexos,
implementando rnedidas pertinentes de protecão a segurança e sañde no trabalho em estabelecirnentos de
saáde, cam base na Norma Regulamentadora n. ° 32, aprovada pela Portaria GM/TEM N. ° 485 DE
11/11/2005;
p) Registrar e controlar, juntamente corn a preposto da CONTRATANTE, diariamente, a assiduidade e a
- pOntualidade de sea pessoal, bem coma as ocorréncias havidas;
q) Fazer seguro de scus empregados contra riscos de acidentes de Irabaiho, responsabilizando-se, também
por seguro de responsabilidade civil, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execuçào do contrato, conforme exigência legal;
r) Prestar os serviços dentro dos parãmetros e rotinas estabelecidos, fomecendo equipamentos,fe$mentas a
utensIlios em quantidade, qualidade a tecnologia adequadas, corn a observância as recomenda%Oes aceitas
pela boa técnic; normas e legislaçao;
12
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r. 1) Foi-necer as equiparnentos e rnateriais elencados no Terrno de Referenda - Anexo I do edital dentro de
suas respectivas quantidades e qualidades, abaixo descritos:
r.L1) Relaçfto de Materiais a serent fornècidos pela contratada para a prestacão dos serviços
IJND

OTBE

Agua sanitária

und

120

Alcool

und

100

Alcool gel

und

30

Balde 91ts

und

8

Born arLAVANDA

und

40

Born ar TALCO

und

40

Born ar CITRUS

und

40

Clean grease desengordurante

und

5

Desinf'etante Bouquet

und

5

Desinfetante lavanda campestre

und

Desinfetante Floral

bb

5

und

60

Esponjaduplaface

und.

SO

Flanela AMARELA 40 X 60

und

40

Flanela BRANA

und

30

Lade ayo

und

60

Lirnpa vidros SOOrnl

und

30

Multiuso

und

40

Naftalina

und

60

?apel higiênico Foiha dupla

fd

35

Papel hig. MAXX 300

fd

40

Papel .toalha interfoiha branco fd corn I 000th

fd

80

Papel toalha rob (12 x 02 robs)

fd

50

Panodechao4sX65

und

100

Pastilha sanitéria

und

70

PRODUTO

Dtergente Neutro 500 rnl

.

.

-

5
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Removic

und

30

Refil mop água

und

10

Rodo plástico 40cm

und

10

Sabao em p6

und

120

Sabao em podra

und

30

Sabonete girassol e ca1nduIa 51ts

und

18

Saco de lixo 40Its

und

22

Saco do lixo bOlts

Cto

22

Saco do lixo 2001ts

Cto

22

Vaselina

eta

5

r.1.2). Equipamentos Kit do equipamentos a serem fornecidos pela contratada para a prestacão dos
serviços de limpeza:

Equipamento

Local

Quantidade

08
03

Edificio Sede
Eseola do LegislativO

04

AnexoMniinisttativo

Carrinho completo de limpeza
02
01
02

Aspirador de p6
Vajorizador
Carrinhodemao

r.1.3) Rela4ão do Kit de material por categoria (Sen'iços de Marcenaria)

Item
01

Martelo

Quant
01

02

Formoes

02

Arco doserra

01

04

Alicate

01

05

Jog odebrocadeago

01

06

Alicate do code

01

07

Trena de 5 metros

01

08

Furadeira

01

03

Eguipamento

.

n
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r.1.4) Relacäo do Kit de material por categoria( Serviços de pequenos reparos chris)

01

Carrodemao

01

02

Pa

oi

03

Enxada

01

04

Colher de pedreiro

01

05

Marreta

01

06

Talhadeira

01

07

Ponteiro

01

08

Mangueira de nivel

01

09

Prumo

01

10

Sarraf'odealummnio

01

11

Tina para botar massa

01

12

Desempenadeira

01

13

Tarraxade4"

01

14

Tarraxade3"

15

Tarraxa de 2,5"

16
17

Twax4e1j" ...........
Tarraxade1'"

18

Tarraxade%"

01

19

TarraxadeW'

01

20

Praio de 18"

01

21

Praiodel4"

01

22

Chave bomba bico de papagaio

01

23

Luva de borracha cano lohgo

01

24

Mascara contra vapor

01

25

RoUpa de borracha corn ziper especial

01

26

Luva de pano

01

27

Furadeira profissional

28

Jogo de chave de fenda

02

.

03
...

01
01

.

01
01

I

t..

/.

c12
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29

Jogo de chave de fenda estrela

01

30

Marreta de 2

K

01

31

Talhadeirade3Ocm

01

32

Ponteiro de 30 cm

01

33

Jogo de broca para. concreto

01

34

Caixa para ferramenta

01

35

Trenadesmetros

01

r.1.5) l4elacao do Kit de material nor eateoria (Servicos eletricos
Item
Equipamento

Quantidade

-

01

Alicate amp erimetro

02

Alicate de grifo

03

Alicate universal

01

04

Chave de fenda estrela

03

05

Jogodebrocasdeago

06

Pâdeluvabáixo

01

07

Bolsa para ferramentas

01

01
01

.

01

.

r.1.6) Relaçäo do Kit de material por categoria (Servicos de pintura..

Item

Equipamento

Quantidade

01

Desempenadeira

01

02

Espátula

01

03

Trinchade¼a4"

04

Rolodelaeespuma

03

05

Trincha

05

r.1.7 1 Relacfto do Kit de material nor cate2oria (Servicos hidráulicos)
Item
Equipamento

.

05

Quantidade

01

Medidor de angulo

01

02

Alicate universal

01

03

Jogo de chave de fenda

01

13

H

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

iti

04

Furadeira profissional

01

05

Jogo de chave de fenda estrela

01

06

Alicate de corte

01

07

Bolsa para ferramentas

01

-RI Reiaeo do Kit de material nor cateona (Servicos de noda e iardinagem
Quantidade
Equipamento
Item
01

Tesoura de jardinagem

01

02

Cavador articulado

01

03

Pa quadrada c/ cabo

01

04

Enxadac/cabo

05

Sacho

06

CarrinhodemAo

07

Facäo 10"

01

.

01
01

.

01

r.1.9) Relaçao do Kit de material por categoria (Serviços de manutençäo geral ,para auxiliaresde
manutençâo)

.

01

.

Jogodechavdifenda:estrela

01
02

Quantidade

Equipamento

Item

Alicate universal

.

01

.

..

01

03

Jogo de chave de fenda

04

Furadeira profissional

01

06

Alic ate de corte

01

08

Bolsa pan ferramentas

.

.

01

rr.1.10) Relaçao do Kit de material por categoria (Servicos de Refrigeracao)
Equipamento

Item

Quantidade

01

Jogo de chave

01

02

Chave estrela grande e fina

02

03

Alicate de corte

04

Chave de fend a inglesa (regulagem)

.

01
01

ri
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05

Maçarico portátil

01

06

Brocas de parede n° 08 e 10

02

OBSERVAcAO: Os produtos poderao ter sons quantitativos alterados on oufros podcrao ser incluldos de
acordo corn a necessidade da CONTRATANTE.
s) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, ferramentas, utensulios, equipamentos em geral e
equipamentos de protecâo individual e coletiva, objetivando a correta execução dos serviços e o
gerenciamento interno dos residuos de serviços de saMe, cumprindo neste particular as disposiçOes da RDC
ANVISA n. ° 306, de 07/12/2004;
t) NAo transferir on subeontratar o presente contrato a outrem;
u) Seth vedado a CONTRATADA, sob pena de rescisäo contratual, caucionar on utilizar 0 confrato para
qualquer operaçAo financeira, sem a prévia anuência da contratante;
v) Constituir e manter em regular thncionamento a Cornissao Interna de Prevençao de Acidentes (CIPA);
x)Realizar exames medicos obrigatorios na NR-7, obedecendo aos prazos condiçaes especificadas.

II— OBifiGAcOES PA CONT1IATANTE —A CONTRATANTE obriga-se a:
a) promover, por intermédio da FJSCALIZAçAO, o acompanhamento e a fiscalizaçao dos serviços, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em regisfro próprio as faihas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
b) verificar se durante a vigência do contrato estAo sendo mantidas todas as exigéncias, condiçOes de
habilitacao e 4ualifica9Ao contratadas;
c) permitirA CONTRATADA o acesso aos locais dc prestaçaode serviços fornecendo --lhes-ascondiçoes
necessárias para tanto, bem como as informaçOes imprescindIveis para a execução do contrato;
d) disponibilizar, para uso dos profissionais em serviço, instalaçOes sanitfirias e vestiários part guar4a.d.e
roupas;
destinar local pan guarda dos saneantes dos sanitarios, materiais, equiparnentos, ferranjentas e utensulios.

CLAUSULA QUARTA - HORAR[O PA PRESTAçAO DOS SERVIOS
I- Os serviços referidos no presente Confrato seräo executados de segunda a sexta-feira nos seguintes
horarios: das 07:00 as 13:00 horas; das 13:00 as 19:00 horas, de acordo corn as necessidades da
CONTRATAANTE, conforme parágrafos a seguir:
Paragrafo 10 - Todos os postos de profissionais disponibilizados, bern como os postos dc cncarregado
cumprirão jornada de 44 (quarenta e quatro) horns semanais e, caso a convençäo on acordo coletivp da
categoria assim o, permita, diariarnente de 08 (oito) horas , não computando nesse periodo o intervalo de 01 ,,
(uma) hora para refeiçäo e descanso. Na irnpossibilidade legal de ultrapassar a jornada diana de 8 (oito)
horas, não computando o intervalo acima referido, as 4 (quatro) horns faltantes seräo laboradas aos s4badof
/2
feriados, se houver necessidade de serviço, e a criténio da CONTRATANTE.

n
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Parágrafo 2° - A diferença entre o total de horas a serem trabaihadas no mês e o total de horas efetivamente
trabaihadas, desde que não ultrapasse o limite de 8% (oito por cento), näo configurará inadimplemento
contratual, gem prejuizo dos efetivos descontos.
Parágrafo 30 - A concesso de férias, licencas, folgas e descansos sernanais, atribuidos aos profissionais
disponibilizados a CONTRATANTE, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
mantido o quantitativo minimo de profissionais, apto a garantir a produtividade minima prevista no Anexo I
(Termo de Referéncia) do edital, conforme estabelecido na cláusula I deste contrato.
Paragrafo 40 - A critério da CONTRATANTE, podera haver solicitaçao de trabaiho extraordinario; que
deverá através de banco de horas serem compensadas mediante ,folgas , devendo set para tanto
contabiizadas as horns de serviço efetivamente prestadas e comunicadas ao gestor do contrato;.
Paragrafo 5°— Apenas quando oriundas do Fiscal do Contrato, a CONTRATADA deverá atender as
solicitaçöes referentes a prestaçäo de serviços exfraordinarios, correspondentes aos finals de semana e
horários notumos em- que se realizarem sessöes on reuniOes nos irnóveis relacionados no parágrafo 10 e em
horários a serem deflnidos pela FISCALIZAçAO.
Parágrafo 60 - A CONTRATADA deverá compensar, conforme as necessidades da CONTRATANTE, os
dias/horas em que nAo houver prestaçäo de serviços em virtude de feriados exciusivos do Poder Legislativo,
recesso e "pontes" entre feriado a final de semani e quaisquer outros motivos que venham a interromper a
prestaçAo dos serviços, mediante solicitaçao formal da CONTRATANTE, sempre em dias üteis, das -07h as
l9hs, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do 10 dia ütil apes a citada dispensa.
Parágrafo 7° - A ocorrência de quaisquer feriados, sejam on näo exciusivos do Poder Legislativo, on ponto
facultativo compreendido- em- dias - üteis, não implicara,- necessariamente, interrupção -dos serviços,
reservando-se A CONTRATANTE o direito de dispensar os serviços, de acordo corn conveniéncia própria e n
correspondente neçessidade de serviço, podendo, conforme o caso, haver dompensaçäode horas. .....
CLAUSULA QIMNTA - DO PRAZO E VALIDADE DO CONTRATO
I - 0 presente confrato terá validade enfre as partes a partir da data de sua assinatura e vigoraripelo praze de
12 (doze) meses.
Parigrafo 1° - Findo o prazo acima, por expressa vontade das panes, o contrato, corn todas as suas
clAusulas, poderA ser prorrogado por iguais e sucessivos perIodos, condicionando-se a cluraçAo maxima do
contrato a 60 (sessenta) meses.
Paragrafo 2° - Se houver interesse das partes em denunciar o contrato, este devera ocorrer corn
antecedëncja minima de 90 (noventa) e maxima de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do dia
anterior a data fixada para o término do contrato, sendo que a denüncia por pane da CONTRATADA será por
escrito, através de carta encaminhada ao Presidente da Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe trp*es
7
do protocolo da Contratada e a da CONTRATANTE, por oflcio numerado, ambos assinadoela
representantc legal da pane denunciante.

-
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Parágrafo 30 - A execução deste contrato poderá ser suspensa temporariamente pela CONTRATANTE, no
caso do falta on insuficiência do erédito orcamentârio, mediante eomunicaçAo por escrito a CONTRATADA.
Parágrafo 40 - Cessados os motivos qua determinaram a suspensäo prevista no parágrafo anterior, a
execuçäo será retomada palo perIodo de tempo restante ate o termo final estabelecido no capiii.
CLAUSUTJA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor que a CONTRATANTE so obriga a pagar a CONTRATADA, mensalmente, pela execução dos
serviços ofetivamente prestados, nos termos do presente contrato, conforme o estabelecido neste Contrato e
na Ata de Registro do Preços n° 001/2018, a quantia de mensal RS780.968,89 (setecentos e oitenta mu,
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) , perfazendo urn total global, após periodo de
12(doze) meses de R$9.371.626,68 (nove milhoes,trezentos e setenta e hum mil,seiscentos e vinte seis reais
a sessenta e oito centavos).
Parágrafo 10 - Os valores constantes deverao compreender todos os custos diretos e indiretos sobre
prestaçAo dos serviços, bem como tributos e/ou impostos, taxas e quaisquer outras despesas incidentes.
Parágrafo 2° - Para apuracão do preco-posto més referentes aos meses fracionados, será utilizado o fator
"preco-posto més/30", multiplicado pelo nñmero de dias corridos.
Paragrafo 3° - Estao incluidos nos valores estipulados nesta clausüla, na forma da legisiacAo vigente, todos
Os tributos e contribuiçOes fiscais a parafiscais incidentes direta on indiretamente sobre a execuçäo dos
serviços objeto do presente contrato.
CLAIJSULA SETIMA - RECURSOS FINANCEIROS

A. despesa cpm o presente eontrato correrá por conta, Unidade orçamentaria: Funçào —Sub FunçaoPrograma de Governo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461- Coordenaçao da Ação Legislativa;
Categoria Econômica - Grupo do Despesa —Modalidade de Aplicacao: 3.3.90.00 - Despesas Correntes Outras Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas a foi procedida a reserva do recurso orçamentário para
eusteá-la.
CLATJSULA OITAVA - DO PAGANENTO:
8.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, ate 10 (dez) dias Uteis do més
subsequent; após a apresentacäo da Nota FiscaWFatura, atestada pelo Coordenador de Servicos Auxiliares
e/ou Diretor Administrativo e encaminhada ao Departamento Financeiro que, após comprovação do
recolhimento das contribuiçoes sociais relativas a mao do obra empregada no contrato (GR do FOTS e
GRPS do INSS), correspondente ao més da ültima competéncia veneida, bem como a respectiva .folha
de pagamento e estando ainda eondioionaclo a apresentacao da CND a CRS validos;
8.2 A CONTRATADA apresentará pan fins do pagamento e fiscalizaçao, coneomitante a nota fiscal/
fatura, documentaçao apta a comprovar a regularidade trabalhista a previdenoiária dos empregados
disponibilizados Para a exeeução dos serviços:
a) Foiha do Pagamento e comprovante dos pagarnentos (recibo de deposito em conta correnta), ou,óOpia
do eontracheque devidamente recebido polo empregado;
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b) PrO-labore quando so tratar de socio da CONTRATADA;
c) protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social;
d) relaçao dos frabaihadores constantes do Arquivo SEFIP - GFIP;
e) Guia da Previdéncia Social (UPS) corn autenticaçäo mecânica on acompanhada do cornprovanto do
recoihirnento bancario, ou o cornprovante emitido quando o recoihirnento for efetuado pela Internet;
t) Guia de Recolhimento do FGTS corn a autonticação rnecânica on acompanhada do comprovante do
recolhirnento bancário ou o comprovante ernitido quando o recolhirnento for ofetuado pela internet;
g) CertidAo Negativa de Débito rolativos as contribuiçoes providenciárias e as do torcoiros (CND);
h) Certidao Negativa do Débito relativos aos tributos federais o a divida ativa da União;
i) Certificado de Regularidade do PUTS;
j) CertidAo negativa de Débitos Trabalhistas;
k) alérn de outras logalmente exigiveis.
8.3. Do Valor Bruto da Nota Fiscal/Fatura de prostacfto do Serviço, a C ONTRATANTE cetera 11%
(onze por cento) e recolhera a irnportáncia ate o dia 02 (dois) do més subsequente a ernissäo do
respoctivo documento, ern norne da Contratada, ern GRPS 1-Guia de Recothimonto da Previdéncia Social
ou GPS - Guia do Previdéncia Social de acordo corn as oriontaçOes estabelecidas no Manual de
Preenchimento e observando obrigatoriarnente as instruçöes contidas na Ordern do Serviço N.° 203 do
29/01/99, editada polo DAF do INSS;
8.4. Quando da ernissão Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera destacar o valor da Retençâo a
titulo de 'RETENçAO PARA A SEUURTDADE SOCIAL";
8.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a retenção oportuna e regular sobre o valor
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do paragrafo tetcoiro do art. 31 da Lei 8.212/91, conforine
dispost.o na parte final do art. 31 da rnestha Lei, assurnindo a CONTRATANTE o onus decorrente
cia omissao, sendo esta falta considerada corno infraçao ao paragrafo prirneiro do art. 31 da Lei
8.212/91, corn a redaçao dada pela Lei 9.711/98;
8.6. 0., nab recolhirnento das irnportãncias rotidas, no prazo legal, configura, orn tese, crime contra a
Seguridade Social nos terrnosda alinea "d° do art. 95 da Lei 8.212/91;
8.7. Todos os docurnentos de cobrança deverAo sec apresentados no protocolo geral da
CONTRATANTE e encarninhados, através de oficio ospocifico aos cuidados do Departarnento. Firianceiro
da CONTRATANTE, acompanhado da Certidao Negativa de ISS da Profoitura sede da CONTRATADA.
8.8. Fara parte integrante do Contrato a ser assinado corn a CONTRATADA a proposta corn todas as
condiçOes .estabelecidas referentes a preço e fonna de pagamento.
8.9.0 pagarnento obedecerá ao disposto na Resoluçao n° 296/2016 do Tribunal de Comas do Sergipe;
so. :Havendo atraso no pagarnento, será procedido a titulo do inadirnpléncia, o pagarnento do juros, na
!a.o do urn por cento 1% (urn por conto) ao més;
8.11. 0 nab cumprirnento dos débitos frabalhistas pela Contratada junto aos ornprogados quo ostiverem
desernpenhando os serviços aqui doscrirninados gera o direito do rotonçAo do valor mensal a sor pago por
conta da Confratanto, ate quo se cornprovo a rogularizacao do referido débito. .

CLAUSULA NONA - DOS REAJUSTES E REPAcTuAçA0
I . 0 reajuste para o tocanto ao possoal, obedecerá a logislacao especIfica do Governo Federal para os
funcionérios rogidos pela Consolidaçao das Lois Trabalhistas, obedecendo ao piso salarial estabelecido na
Convençäo Coletiva do Trabalho objeto deste Contrato. /
II - No tocante a equiparnontos o dornais itens podera sor reajustado do acordo corn IPCA-WGE dc
referido porlodo de 12(doze) rneses, on outro que por ventura vonha substitui-lo.
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III - REPACTUAçAO DO CONT1IATO - Os valores do presente ajuste poderào ser objeto de repactuaçâo
entre as partes, anualmente, na data-base do dissIdio da categoria.
Parágrafo 1°-S Nâo será admitido o repasse automático para os demais componentes da planilha de custos,
da alIquota do majoraçäo do salário acordada em dissIdio coletivo, devendo a CONTRATADA, no momento
do pedido de repactuaçäo, comprovar a variaçäo do cada item, por meio de planillia aberta atualizada de seus
custos. -.
Parágrafo 2° - Comprovada a exequibilidade do preco ofertado, será vedada a realizaçao de injustificadas
rèpactuacoes quo representem desvirtuamento dos itens constantes da planilha de custos e formaçao de
preços elaborada pela empresa contratada, nos termS do Acórdfto fl. 0 108/2007— Plenário do TCU.
Parágrafo 3°. 0 pedido de repactuação contratual formulado pela CONTRATADA deverá 5cr feito, perante
a AdministraçAo da CONTRATANTE, a partir da data da homologaçao da convençào coletiva ou acordo
coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional ate a data da prorrogaçAo contratual
subsequente, sob pena do preclusäo desse direito.
Parágrafo 4°. Na impossibilidade de postuiar a rpactuação confratual previamente a formalizaçao da
prorrogaçäo do contrato, em virtude da auséncia de registro do acordo on convençäo coletiva de trabaiho no
Ministério do Trabalho, pot motivo alheio a sua vontade, caberá a CONTRATADA noticiar tal fato a
Administraçao da CONTR.ATANTE, a fim do possibilitar a inclusao do cláusula ao tenno aditivo, por meio
da qual resguarde seu direito a repactuaçào, a ser exercido tao logo disponha do acordo on convençâo
devidamente registrado.
• cLATJsaA.DEcWA- DA. RSCALIZA(;A0, GESTAO DOE CONTROLE BA EXECUcAO DOS
SERVIçOS.
10.1. A gestao da presente contrataçAo será exercida pela Diretoria Administrativa da CONTRATANTE,
eabendo a fiscalizaçao o acompanhamento dos sorviços a Coordenadoria de Serviços Auxiliares.
10.2. NAo obstante a Contratada seja a ánica e exciusiva responsavel pela execuçAo de todos os services, a
Contratante é reservado o direito de, sem quo de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa flscalizaçao sobre os services, diretamente ou por preposto designado,
podendo pan isso:
a) providenciax apOs notificaçao, e por motive devidamente justificado a imediata retirada do local, bem
como a substituiçao de ftrncionirio da CONTRATADA que estiver sem imifonne on crachá, que embaraçar
on dificultar a sua fiscahzaçao on cuja permanéncia na area não so coadune com a prestação dos serviços
previstos no contrato;
b) Solicitar a Contratada a substituição do qualquer equipamento cujo uso considere prejudicial a boa
conservação de seus pertences, equipamentos on instalaçöes, on ainda, que nAo atendam as nec$sidades.
c) solicita.r a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providéncias necessárias ao born ,áñdamento dos
services;
(4)
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d) documentar as oconéncias havidas, em registro próprio, firmado juntarnente corn o preposto da
CONTRATADA;
e) fiscalizar o cumprimento das obrigacoes e dos encargos sociais 0 trabalhistas pela CONTRATADA;
f) fiscalizar o quantitative diario do profissionais colocados a disposiçäo;
g) emitir pareceres relatives a execução do contrato, em especial quanto a aplicacao de sançOos, alteraçOes 0
repactuaçoes do contrato.
Parágrafo 1° - E vedado a Administraçao exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos responsávéis per ela indicados.
Parágrafo 2° - Reserva-se a CONTRATAA'TTE o direito de promover, mediante oficio a CONTRATADA, a
substituiçao do Fiscal do Contrato, durante a sua vigéncia, alem de designar novos sorvidores para
auxiliarem no serviço de fiscalizaçao do ajuste.
CLAUSULA DECIMAL PEIMEIRA— PRATICAS DE SUSTENTABILIDAI)E AMBIENTAL
A Contratada devora adotar as seguintes práticas de sustontabilidade ambiental na oxecuçäo do serviço 0 no
fomecimonto dos produtos utilizados como MATERIAL DE CONSUMO:
11.1 Utilizar produtos, preferencialinente, sustentavois e do menor impacto ambiental.
11.2 Utilizar produtos, preferencialn-iëñte, acondicionados em embalagens quo utilize materials reeiclaveis e
atóxicos, conforme dotenninam as normas da ABNT NBR 15448-1 e 15448-2, do forma a garantir a méxirna
protecAo duranto sua utilizaçAo, transporto 0 armazenamonto.
11.3 Utilizar produtos de lhnpeza e conservação de superficies e objetos inanimados quo obedeçam as
classificaçoes e especificaçOes detorminadas pela Resoluçao RDC N° 35/2008 da ANVISA.
11.4 Adotar medidas para evitar o desperdicio de água tratada, per parto do seus empregados lotados neste
CNIv11 conforme instituido no Decreto n° 48.13 8, do 08/10/2003 e InstruçAo Normativa SLTI no 01/2010.
......11.5 Roalizar prograrna intemo do treinamento do seus emprogados, nos trés pritneiros moses <Ic execução
contratual, para reduçao do consumo do energia elétrica, de consumo de água e roduçAo do producAo de
residuos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
11.6 Elaborar e manter urn programa intomo do treinamonto do seus ompregados para reduçAo de consumo
do onergia elélrica, consume do água e reduçAo do produçAo de residuos sóiidos, obsorvadas as normas
ambientais vigentes.
11.7IJSO RACIONAL DA AGUA
11.7.1 A CONTRATADA devorá capacitar parte do seu pessoal quanto no uso da água;
11.7.2 Colaborar corn as medidas do reduçao do consumo e uso racional da agua, cujos encarregados dovom
atuar como facilitadoros das mudanças do comportamento do ompregados da CONTRATADA, esperadas
corn essas medidas;
11.7.3 Sompre quo adoquado e necossário, a CONTRATADA devera utilizar-so do equipamonto do limpeza
corn jatos do vapor de água saturada sob pressAo. Trata-se do alternativa do inovação tecnológica do cuja
uti1izaço será precodida do avaliaçao pela CONThATANTE das vantagens 0 desvantagens. Em case do
utilizacao do lavadoras, sempre adotar as de pressäo corn vazAo maxima de 360 litros/hora
11.7.4 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisiçäo e use do equipamentos e complemntos quo
promovarn a reduçfto do consume do água;
11.8 USO EACIONAL DE ENERGIA BLETRTCA
11.8.1 Manter critérios espociais e privilogiados pan aquisiçäo do produtos e oquipamentos q{ie aprosontem
eficiéncia onorgética e roduçao de consurno;
-
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11.8.2 Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das areas quo ostiverem sendo
ocupadas;
11.8.3 Comunicar a CONTRATANTE sobre equipamentos corn man funcionamonto on danificados como
lampadas queimadas on piscando, zumbido excessivo em reatores de lurninarias e man funcionamento de
instalaçôes energizadas;
11.8.4 Sugerir, a CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade de reduçao do consumo de
energia, tais como: desligamento do sistemas do iluminaçäo, instalaçäo de intemiptores, instalaçao de
sensores do presença, robaixamento do luminarjas etc;
11.8.5 Ao remover o p6 de cortinas on persianas, verificar so estas não so encontram impodindo a salda do &
condicionado on apareiho equivalente;
11.8.6 Verificar so oxistem vazamontos do vapor on ar nos equipamontos do limpoza, sistoma do protecão
elétrica e as condiçoes de segurança do extensOes elétricis utilizadas em aspiradores de p6, enceradeiras, etc.
11.8.7 Realizar verificaçoes e, se for o caso, manutençäos poriódicas nos sous apareihos elétricos, extensOos,
filtros, recipientes dos aspiradores de p6 e nas escovas das enceradeiras. Evitar ao méximo o uso do
extensOos elétricas;
11.8.8 Repassar a seus empregados todas as orientaçäes referentes a reduçao do consumo do energia
fornecidas polo CONTRATANTE;
11.9 REDUçAO DE PRoDuçAo DE RESIDUOS SOLIDOS
11.9.1 Separar e entregar ao CONTRATANTE as pilhas e baterias dispostas Para descarte quo contenham em
suas composicöes chumbo, cádmio, morcürio e sous compostos, aos ostabolocimontos quo as comorcializam
ou a rode de assisténcia técnica autorizada pelas respoctivas indéstrias, para repasse aos fabricantes on
importadores, para quo estes adotem, diretamente on por meio do terceiros, os procedimontos de reutilizaçao,
reciclagem, tratamento on disposicao final ambientalmente adoquada, em face dos impactos nogativos
causados ao meio ambiente polo descarte inadequado desses, materiais. Esta obrigacäo atende a ResoluçAo
CONAMAn° 257, de 30 dojunho de 1999.
11.9.2. Tratamento idéntico devera ser dispensado a lfimpadas fluorescentes e frascos de aerossOis em geral.
11.9.3. Quando implantado pola CONTRATANTE Programa do Colota Solotiva do Residuos Sólidos,
colaborar de forma ofotiva no dosonvolvimonto das atividados do programa interno de soparacão de residues
solidos em rocipientes para coleta seletiva nas cores intemacionalmente identificadas, disponibilizados polo
CONTRATANTE;
11.9.4 No Programa de Coleta Seletiva de Residuos Sólidos, a CONTRATADA deverá observar as seguintes
rgras:
a) MATERIAlS NAO RECICLAVEIS Silo todos os matoriais que ainda não aprosentam técnicas de
reaproveitamonto o estes são denominados REJEITOS, como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço do
papol 0; Oulros como: coramicas, pratos, vidros pirox o similaros; trapos e roupas sujas; toco de cigarro;
cinza o ciscos - quo dovorAo sor sogrogados o acondicionados soparadamonto para dostinaçAo adequada;
acrIlico; lâmpadas fluoroscontos - são acondicionadas em separado; papéis plastificados, motalizados, on
parafinados; papol earbono o fotografias; fitas e otiquetas adesivas; copos descartáveis do papol; espoihos,
vidros planos,cristais; Procosso n° 0.00.002.000852/2012-29 Prcgao Elotrônico CNMP no 32/2012 Pagina 32
co 72.. pilha - são acondicionadas em soparado e enviadas Para o fabricanto.
b) MATERIAlS RECICLAVEIS Para os materiais sccos reciclavois, dovora sor soguida a padrouização
intornacional para a identificaçao, por cores, nos rocipientes colotores (VERDE para vidro, AZUL para papel,
AMARELOpara metal, VERMELHO pam plastico e BRANCO para lixo não reciclável).
/
c.) Dovorão sor disponibilizados pola CONTRATANTE rocipiontos adoquados para a colota so,jètiva: • vidro
(recipiento vordo) • plástico (rocipionto vermeiho) • papéis socos (recipiente azul) • in /. (recipionto
amarelo)
4)
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11.9.5 Quando implantado pela CONTRATANTE operaçOes de compostagem/fabricaçao de adubo orgânico,
a CONTRATADA deverá separar os resIduos orgânicos da varricão de parques (foihas, gravetos etc.) e
encaminha-los posteriorrnente para as referidas operacOes, de modo a evitar a sua disposiçao em aterro
sanitário.
11.9.6 Fornecer.sacos de lixo 1105 tamanhos adequados a sua utilizaçao, corn vistas it otimização em sea uso,
bern come, a reduçAo da destinaçao de residuos sólidos de acordo corn a legislaçAo;
11.9.7 Otlinizar a utilizaçao dos sacos de lixo, de cujo fomecimento é de sua responsabilidade, adequando
sua disponibilizacao quanto a capacidade e necessidade, esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o
sea volume ütil de acondicionarnento, objetivando a redução da destinaçAo de residuos sólidos de acordo
corn a legislaçao;
11.10 SANEANTES DOMISSANITAR]OS
11.10.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicão e uso de produtos biodegradáveis;
11.10.2 Utilizar racionalmente os saneantes dornissanitarios de cuja aplicacão 1105 serviços devera observar
regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e reduçao drastica de hipoclorito de sódio;
11.10.3 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideraçao as açôes ambientais por
estes realizadas;
11.10.4 Observai rigorosamente, quando da aplicação e/ou rnanipulacao de detergentes e seus congêneres,
no que se refere ao atendimento das prescriçôes do artigo 44, da Lei no 6.360 de 23 de seternbro de 1976 e
do artigo 67, do Decreto no 79.094 de 05 de janeiro de 1977, as prescricôes da Resoluçao Normativa n° 1, de
25 de outubro de 1978, de cujos itens de controle e fiscalizaçao por parte das autoridades sanitárias e do
Contratante, são os Anexos da referida Resoluçao: ANEXO I - Lista das substAncias permitidas na
ElaboraçAo de Detergentes e dernais Produtos Destinados a Aplicacão em objetos inanimados e ambientes;
ANEXO II - Lista das substâncias permitidas somente para enfrarem nas composiçOes de detergentes
profissionais; ANEXO ifi - Especificacäes e; ANEXO IV - Frases de Adverténcias para Detergentes e seus
Congéneres: Processo n° 0.00.002.000852/2012-29 PregAo Eletronico CNIMP n° 32/2012 Página 33 de 72.
11.10.5 NAo utilizar na manipulaçao, sob nenhurna hipótese, os corantes relacionados no Anexo I da Portaria
n'9, de I G de abril de 1987,
em face de que a relaçao risco x- beneficio pertinente aos corantes relacionados
no Anexo 16 francamente desfavorável a sua utilizaçao. em produtos de uso rotineiro por serçs hurnanos;
11 10 6 Fornecer saneantes domissanitarios devidamente registrados no orgäo de vigilância sanitana
competente do Ministério da Sañde (artigos 14 e 15, Decreto 79.094,05 de janeiro de. 1997, que regularnenta
a Lei 6.360, 23 de setembro de 1976).
11.10.7 NAo se utilizar na prestaçâo dos serviços, conforme Resolucao ANVISA RE 0 913, de 25 de junho
de 2001, de saneantes domissanitñrios de Risco I, listados pelo art. 5.° da Resoluçäo 336, de 30 dejulho de
1999;
11.10.8 Fica terminanternente proibida a aplicaçao de saneantes domissanitários fortemente alcalinos
apresentados sob a forma de liquido premido (aerossol), ou lIquido para pulverizaçao, tais come , produtos
para limpeza de fornos e desincrustação de gorduras, conforme Portaria DISAD - Divisao Nacional de
VigilAncia Sanitária no 8, de lOde abril de 1987;
11.10.9 Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes dornissanitários, conforme Resoluçfto RDC
if 174, de 08 dejulho de 2003, e os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997.
11.10.10 Somente aplicar saneantes domissanitários de cujas substAncias tensoativas aniônicas, utilizadas ern
sua composição sejam biodegradaveis, conforme disposiçOes da Portaria. N° 874, de 05 de novernbro de
1998, quo aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Anionjcos para
Produtos Saneantes Domissanitérios; em face da necessidade de ser preservada a qualidade dØ recursos
hIdricos naturais, de irnportância fundamental para a saüde; necessidade de evitar que a flora e auna sejam
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afetadas negativamente por substãncias sintéticas; atual estagio de conhecimento do grau de
blodegradabilidade das substâncias tensoativas aniônicas;
11.10.11 Considera-se biodegradável a substancia tensoativa susceptivel de decomposicao e biodegradaçao
por micro-organismos; corn grau de biodegradabilidade rninimo de 90%; fica definido como referéncia de
biodegradabilidade, Para esta finalidade, especifica o dodecilbenzeno sulfonato de sodio. A verificaçao da
biodegradabilidade será realizada pela análise da substãncia tensoativa aniônica utilizada na formulaçäo do
saneante on no produto acabado;
11.10.12. A CONTRATANTE poderá coletar urna vez por més e sernpre que entender necessário, amostras
de saneantes domissanitários, que deverAo ser devidarnente acondicionadas ern recipientes esterilizados e
lacrados, pan analises laboratoriais.
11.10.12.1 Os laudos laboratoriais deverao ser elaborados por laboratorios habilitados pela Secretaria de
Vigiláncia Sanitiria. Dever d- o constar obrigatoriarnente do laudo laboratorial, alérn do resultado dos ensaios
de biodegradabilidade, resultados da análise quirnica da arnostra analisada.
11.10.13 Quando da aplicaçAo de alcool, deverá se observar a Resoluçao RDC no 46, de 20 de fevereiro de
Processo n° 0.00.002.000852/2012-29 Pregao Eletrônico CNMP n° 32/2012 Página 34 de 72. 2002 que
aprova o Regularnento Técnico para o alcool etulico hidratado ern todas as graduaçOes e álcool etIlico anidro;
11.10.14 Pica terminanternente proibida a apliôacao de produtos que contenham o Benzeno, ern sua
cornposicào, conforme Resoluçao - RDC n° 252, de 16 de seternbro de 2003, em face da necessidade de
serern adotados procedirnentos Para reduzir a exposicão da populaçäo face aos riscos avaliados pela JARC International Agency Research on Cancer, Agëncia de pesquisa referenciada pela OMS - Organizaçao
Mundial de SaUde, Para analisar cornpostos suspeitos de causarern cancer, e a categorização da substância
como cancerIgena para humanos; necessidade de resguardar a saüde hurnana e o rneio ambiente e
cOnsiderando os riscos de exposicão, incornpatIvel corn as precaucôes recomendadas pela Lei no 6.360, de 23
de setembro de 1976, Decreto fl.0 79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990, face aos riscos oferecidos.
11.10.15 Pica proibida a aplicaçao de saneantes domissanitérios que apresentem associação de inseticidas a
ceras para assoalhos-, impenneabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza, nos termos da Resoluçao
Norrnativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979.
11.10.16. Os produtos quIrnicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo corn sua cornposição,
fabricante e utilizaçAo, deverAo ter registro no Ministérlo da SaUde e serern comprovados mediante
apresentaçao de cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela
DivisAo de Produtos (DIPROD) e/ou Divisao de Produtos Saneantes Dornissanitários (DISAD), da Secretaria
Nacional de Vigilãncia Sanitária do Ministério da Saüde.
11.10.17 Recornenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de baixas concentraçOes e baixo
teores de fosfato;
11.10.18 Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a cornposiçAo quirnica dos produtos, Para
análise e . precaucbes corn possIveis intercorrências que possam surgir corn ernpregados da Contratada, on
corn terceiros;
.
11.11 POLUTçAO. SONORA
11.11.1 Para seus equipamentos de limpeza que gerern ruldo no seu flrncionamento, observar a necessidade
de Selo RuIdo, corno forrna de indicaçao do njvel de poténcia sonora, rnedido ern decibel - Db(A), cwforme
Resoluçäo CONAMA n° 020, de 07 de dezernbro de 1994, em face do ruido excessivo causar weiuizo a
aüde fisicae mental, afetando particularrnente a audicäo; a utilizaçao de tecnologias adequadas e/onhecidas
s
permite atender as necessidades de redução de niveis de ruldo.
cLAusaA DECIMAL SEGIJNDA - DAS PENALIDADES
4/23
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12.1. A CONTRATADA, em caso de inadimplencia, e observado o regular procedimento adminisfrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, ficara sujeita as seguintes penalidades:
a) adverténcia, sempre que forern observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha
conconido;
b) Multa de 1% (urn por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso in execução dos serviços,
ou executado em desacordo com as especificaçOes, a partir de 10 (dez) dias após o vencirnento do prazo de
esecuçAo.
c) SuspensAo temporária do direito de licitar e inipediniento de contratar com a Administraçäo Püblica, pelo
prazo de ate 02 (dois) .anos, que será fixada polo Ordenador de Despesas, a depender da falta cometida;
d) DeclaraçAo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao Püblica, enquanto perdurarern
os motivos determinantes da puniçAo ou ate que seja promovida a reabilitaçao;
12.2. A CONTRATADA que apresentar doeumentaçao falsa on deixar de entregar docwnentaçao exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execuçAo de scu objeto, nAo mantiver proposta, não celebrar
contrato, falhar on fraudar na execuçAo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaraçao falsa
on cometer fraude fiscal, ficará irnpedido de licitar e contratar com a AdministraçAo Ptiblica.
Parágrafo 10 - A multa prevista nesta cláusula seräo calculadas com base no valor atualizado do contrato,
nos tennos da clausula Sexta.
Paragrafo 2° - Se o valor cIa multa for superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, a qual seth aplicada após regular procedimento administrativo e será
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, on entAo, em caso de inviabilidade desta ültima
hipótese, deverá o valor correspondente ser recolhido pela CONTRATADA ao Tesouro do Estado, no prazo
de 5 (cinco) dias (iteis, a contar do recebimento da notificaçao. Inviáveis essas ocorréncias, o valor da multa
serácobradojudicialmente, em conformidade corn a legislaçao especIfica.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - BA GARANTIA E RESCJSAO
13.1; Será exigida da CONTRATADA, para a assiñatura do Termo de Contrato, prestaçào de garantia em
favor d& Contratante, correspondente a 1% (urn por cento) do valor global do Contrato, numa das seguintes
modalidades, conforme opcAo da Contratada

a) caução em dinheiro ou tItulos da dIvida pñblica fedeta

el

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.
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13.2. Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar titulo da dfvida püblica, os
mesmos deverAo ter valor de mercado compativel corn o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente
em consonáncia corn as espécies recomendadas pelo Govemo Federal, como aqueles previstos no artigo 2 0
da Lei no 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

13.3. Caso a CONTRATADA opte pela cauçAo em dinheiro, deve providenciar o depósito junto ao BANCO
DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE, nominal a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, ora
CONTRATANTE, em conta a ser indicada pela Diretoria Financeira, quando da convocação para assinatura
do Contrato, Para fins especificos a que se destina, sendo o recibo de deposito o ünico meio hábil de
comprovaçäo desta exigéncia.

13.4. Se o valor da garantia for utilizado, total on parcialmente, em pagamento de qualquer obrigaçAo a
Contratada devera proceder a respectiva reposicAo no prazo de 03 (trés) dias üteis, contado da data em que
for notificada pela Contratante.
13.5. Após o cumprimento fiel e integral do Contrato, a garantia prestada será liberada on restitulda
Contratada.
Parágrafo 1 0 - Em caso de prorrogaçäo contratual devera ser mantida a garantia de 1% (urn por cento) sobre
o montante do respectivo periodo prorrogado desconsiderando-se o periodo anteriormente cumprido.
Paragrafo 2° - Se a garantia prestada pela CONTRATADA for nas rnodalidades previstas nos itens: a)
seguro garantia - on c) fiança bancaria, desta clausula, esta deverá ter sua validade estendida por 90
(noventa) dias após a data prevista pan o encerramento do contrato. Paragrafo 3° - Caso ocorra alteraçao do valor da garantia, este devera ser integralmente reposto demodo a
preservar o montante estabelecido nesta cláusuia.
Parágrafo 40, NAo serAo aceitos instrurnentos de garantia que contenham clausulas conflitantes corn
dispositivos contratuais ou ate mesrno restrinjam-Ihe a cobertura on a sua eficacia.
13.5- RESCISAO - 0 presente contrato podera ser rescindido a juízo da CONTRATANTE, corn base nos
artigos 77 a .80 da Lei fl. 0 8.666/93, especialinente quando esta entender, por motivo justificado, que a
CONTRATADA nab esta cumprindo de forrna satisfatória as avenças estabelecidas neste instrumento,
independentemente da aplicaçAo das penalidades previstas na cláusula XI.
DECIMA QUARTA - DAS DISP0SIçOES GERMS
14.1. Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcriçao a proposta, apresentada pela
CONTRATADA, constante da LTCITAçAO N° 003/2018 - PREGAOPRESENCIA - REGIS71tO .DE
PREOS N° 003/201.8 ,seus anexos e Ata, que a CONTRATADA expressarnente declara/conhecer,
ratificando neste ato sua aceitação integral;

a
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a) as partes contratantes ficarAo exoneradas do cumprimento das obrigacOes assumidas pelo presente
insiTumento, quando oconerern motivos de força major ou caso fortuito, assim definidos no parágrafo ünieo
do artigo 393 do Codigo Civil, enquanto tais motivos perdurarem.
b) não se estabelece, em razAo do presente contrato, vinculo empregaticio de qualquer natureza entre a
CONTRATANTE e o pessoal empregado pela CONTRATADA na execuçAo dos servicos.
14.2. PuBLJCAcAO - De conformidade corn o disposto no parágrafo ñnico do artigo 61 da Lei n.°
8.666/93, o presente contrato será enviado a publicaçAo, em extrato, no Diãrio Oficial do Estado de Sergipe,
no prazo legal, correndo a despesa por conta de dotação própria da CONTRATANTE para este fim.
Paragrafo ünico - Havendo necessidade de !avratura de termo aditivo a este contrato, para beneficio
unilateral da CONTRATADA, será sua a responsabiidade pelo ressarcimento da despesa corn a publicaçAo,
sendo o valor equivalente descontado do pagamento pelo serviço prestado no mês da referida publicaçao, on
na sua impossibilidade devera ser recolhida por GRU no prazo de 5 (cinco) dias üteis a contar do
recebirnento da notificaçao.
14.3. Dos Acréscimos e Supressöes: A Contratada está obrigada a aceitai nas mesmas eondiçôes
contratuais, acréscimos on supressOes determinados pelo Contratante ate 25% (vinte a cinco por cento) do
valor contratado, na forma do artigo 65 § 1 0 da Lei no 8.666/93.
14.4. FOlIO -. 0 Foro da Comarca de Aracaju-Sergipe e competente para dirirnir qualquer dévida oriunda
do presente contrato, corn renáncia expressa a qualquer outro que as panes tenharn on venhain a ter, pot
ptivilegiado on especial que seja.
E, por se acharern as partes assim contratadas, foi dito que aceitavam, em todos os seus termos, o presente
contrato frinarn o -presente em 03(tr8s) vias de igual teor e forma, - na presença das testemunhas abaixo, para
que produza os efeitos legais.
Araca*u SE), de

7
4

-,.4

/

/

Contratante

Antonio Fernando Pereira de Caryalho-CPF if 236.205.365-20
Firma MULTSERV - ManutençAo Predial Ltda
CONTRATADA
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DATA DO EMPENHO;

NOMERO:

07106/2018

201 8NE000879

UNIDADE GESTORA EMITENTE;

J

ASSEMBLIA LEGISLATIVA

1011011

ENDEREçO 0* UG:

I

FOUIA:

1/ 2

TGESTAOTJ;
100001

CIDADE:

13.17024010001-44

L.P.:

CEP;

AVENIDA WO DO PRADO, SIN - CENTRO

ARACAJU
SE
149010-050
.................
CREDOR: RAZAO SOCIAL MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ
NOME FANTASIA MULTSERV
13350020/0001.34

1: ENDEREcODO'CREDOR:

. CIDADE:

RUA FREI PAULO N. 191

iARACAJU

0* DEEPESt

coDIGou.a:

f'iIOGMMA DE TRABALHQ:

NAt

01101

4 01.031.0026.3461.0000

3.3,90.37

I CEP:

i UP.:
ISE
FONTE:

149.015-260
1RTdCL1

0101000000

$5466782.23

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
CINCO MILHØES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOS REAlS E VINTE E TRES CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA:
201a.01 101 1.00001.0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADEDEEMPENHO:flPODE DESPESA:
2-ESTIMATIVO

N.E.

1-NORMAL

LJCITAQAO:

MODAUDADE DA LJCITAçAO:

NUMERO DO PROTOCOLO:

19-PREOAOPRESENCIAL

0110112018000198
REFERENdA LEGAL.

I LEI 10.520 DE 17/07/2002
ICONVENIO:

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
JANEIRO:.

.

IiEVEREIRO:
0,00

.

MARcO:

.

JABRii:

0,00

0.00

0,00

780.988,89

780.968,89

780.968,89

780.968.59

780.968,89 ,

nss 89

)JUNHO:
0,00

1

M8RO 780.99
ITENS DO EMPENHO

OBRA-CCNTRATAQAODE
EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAcAO DE
3ERVIç0S DE AGENTS DE.
LIMPEZA, AUX. APOIO
PERACIONAL.TELEF0NIS
TA. JARDINEIRO,
MOTO8OV, 0PEDOR DE,
VIDEO MONJTORAMENTO,
?OMBEIRO HIDRAULICO,
PINTOR, ELETRICISTA,
411952-5 3.3.90.37.02 CARPINTEIRO, TEC. 05
REFRIGERA9AO. AUX.
$ERVIQOS GEMS, AUX.
MANUTENQAO.
RECEPCIONISTA,
MENSAGEIRO, GARQOM,
COPEIRA, ASCENSORISTA
E SUPERVISOR, COMO
rAMBEM SERVJQOS 05
CONTROLS OS PRAGAS
PARAESTE
FODER,CONPORME
PROJETO SASICO

Data do mpress9o:

1310612018.

7,00

MES

Reap. Impressao:

780.968,5900

5.456.782,23

.JUCELJA PONSECA MATOS OS OLIVEIRA

•

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DATA 00 EMPENHO:

NOMERO:

07106/2018

201 8NE000879

POLKA:

2/2

0BSERVAcA0
Confornie Contreto n° 019/2018, corn vigSnda de 0710612018 a 06106/2019.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA WO DO PRADO, S/N. PALA

I

'1

io GOVERNADOR lOAD ALVES FILHO. ARACAJLJ

RESPONSAVEL PELA EMIS4

TTAL

1

5,466.782.23

ASSIN,ATURA DO ORDENADOR:

.JUCELIA FONSAi
23904 81"S

-

JEFERSON LLJIZ DE ANDRADE
997.785.105.69

•

LUOJANO BISPO DE LIMA
077.316.556-04

Data da Jrnpressao;

13/0612018

Rasp. Impreesso:

JUCELIA FONSECA MAiDS DE OLIVE:RA

H
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 019 /2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA MULTSERV MANUTENçA0 PREDIAL LTDA
OBJETO: CONTRATAQAO POR ADESAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçAO DE
SERVIQOS CONTINUADOS DIVERSOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS
E SERVIQOS DE CONTROLE DE PRAGA, CONFORME TERMOS DE REFERENCIAA AlA DE
REGISTRO DE PREOS N°001/2018 ORIUNDA DO PROCESSO DE LICITAçAO N 0003/2018 PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS No 003/2018.
VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO POR (12) DOZE MESES ,PODENDO
SER PRORROGADO POR IGUAL E SUCESSIVOS PERI000S COM DURAçAO MAXIMA DE
60(SESSENTA) MESES
DATA DAASSINATURA: 07 DE JUNHO DE 2018

ARACAJU, 05 DE.JULHO DE 2018.
TERESA VIRGINIA VALENQA TELES DE MENESES

tHnora
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Zimbra

antoniaa@al.se.leg.br

EXTRATO DO CONTRATO 0192018 DA FIRMA MULTISERV MANUTENAO
PREDIAL LTDA

De : Maria Antonia Mendonça Amaral
<antoniaa@al.se.Jeg.br>

Qui, 05 de Jul de 2018 10:39
1 anexo

Assunto EXTRATO DO CONTRATO 0192018 DA
FIRMA MULTISERV MANUTENAO PREDIAL
LTDA
Para : valtencira <valtencira@ai.se.gov.br >
Val,
Segue extrato do contrato n°019/2018 da Firma Multiserv Manutençao Predial
ltda, para publicaçao,
Aft;
Antonia

• Er do cont!ato 0192018- Firma Mulbev manutenção Predial
'LWadoc
21KB

https://webmail2.al.se.Ieg.br/h/printmessage?id=982&tz=America/Araguaina

05/07/2018

