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ESTADO BE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATWA
CONTRATO No 022 /2018
Contrato que entre si celebram a Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipe e do outro lado a
Empresa CONSTRUTORAJ J LTDA-EPP

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGI1'E, situada na Avenida
Ivo do Prado s/n0- "Palácio Construtor Joao Alves", bairro centro, nesta Capital, doravante
denominada CONTRATANTE, inscrita no C.GC.sob n° 13.170.840/0001-44, representada neste
ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado
Jeferson Andrade e do outro a Empresa CONSTRUTORA J J LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J no
32.8 13.263/0001-06, sediada na Rua José Almicar de Azevedo n° 214 Bairro Rosa Maria,
Sergipe, CEP: 49.100-000, doravante denominado
MunicIpio de São Cristovão
CONTRATADA, representada pelo Sr. Joatam Juremir Cordeiro, brasileiro, casado, portador da
R.G. fl. 0 10.602.714 SSP/SP e CPF fl. 0 361.999.826-49, resultante do Processo Licitatorio n°
MENOR PREO GLOBAL, sob o Regime de
Concorréncia n°001 /2018
005/2018
Empreitada por Preço Unitario. regido pelas disposiçOes contidas sob o regime da Lei Federal n°
8.666/93, em sin atual redaçâo, Lei Complementar no 123/2006, alterada pelas Leis
Complementares no 147/2014 e 155/2016, Lei Estadual n° 5.848 de 16/03/06 e Lei Estadual n°
6.206 de 24/09/07, tern justo e contratado por este e na meihor forma de direito, o que adiante segue
mediante as cláusulas e condiçoes seguintes:
-

-

-

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO

-

1.1. Constitui objeto do presente a Contratacao de empresa de engenharia para a
execução das reformas: da fachada e hail do edificio Palacio "Construtor João Alves", sede da
CONTRATANTE e do Anexo Administrativo, localizado na Rua Maniim no 65, conforme Projetos
Arquitetônicos e Complementares, especiflcacôes e planilhas constantes do Anexo I do Edital, que
faz parte integrante deste Contrato.
1.2. Os Serviços/Obras objeto desta licitaçAo deverAo ser executados em total
observAncia as flormas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Téctheas ABNT e as
EspecificacOes, Memorial Descritivo e Plantas contidas no Proj eto Básico Anexo I.
-

-

.'

CLAUSULASEGUNDA —DA ESPECIFICAAO DOS SERVICOS
2.1. A CONTRATADA deverá prestar todos os serviços, descritos no Piano Básico
(ANEXO I) do Edital e em sin proposta, que integram este Contrato para todos os fins le IS,
independentes de transcriçào, atendendo os prazos e o cronograma fisico-financeiro estabel ~ dos
.
no edital e/ou acordados entre as partes.
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3.1. 0 objeto deste Contrato seth executado no Anexo da CONTRATANTE situado na
Rua Maruirn no 65 e na fachada e Hall de Entrada do prédio Sede, localizado na Avenida Ivo do
Prado s/n0 "Palácio Construtor JoAo Alves", no prazo de 09 (nove) meses a partir da expediçâo
da Ordem de Servicos, emitida pela Diretoria Gem! da CONTRATANTE e consequentemente
ciência da CONTRATADA;
3.2. 0 seu recebimento dar-se-ã de acordo corn o art. 73, inciso I, letra "a" e "b" e seus
parágrafos da Lei 8.666/93, corn alteraçoes posteriores;
a) 0 recebimento provisório dos serviços objeto deste Contrato será promovido pelo engenheiro
fiscal cia obra, o qual verificará e atestará 0 cumprimento de todas as exigCncias contratuais,
ernitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicaçAo, por
escrito, da contratada, inforrnando a conclusäo das obras e dos serviços;
b) 0 recebimento definitivo dos serviços objeto deste Contrato será feito apOs o decurso do prazo
de 90 (noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisoria, pela ComissAo composta pelo
Diretor Geral e pelo responsável técnico indicada por esta Casa, designada pan tal.
e) Durante esse periodo, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito flincionamento
das obras e dos serviços por ela executados. Qualquer faiha construtiva ou de ftincionamento deverá
ser prontarnente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as sançOes previstas
neste Contrato.
d) Quando do termo de recebimento definitivo da obra e for o caso, serAo entregues "AS BUILT" de
todos os projetos, fornecidos pela CONTRATANTE ou elaborados pela CONTRATADA, ern CDROM(desenhos, especificaçoes, rnemoriais descritivos e de calculos dos projetos complernentares)
e em uma via impressa, assinadas pelos projetistas e corn cOpia da respectiva ART - Anotaçào de
Responsabilidade Tecnica do CREA, HABITE-SE dos Serviços/Obras CONTRATADAS.
e) 0 tenno de recebirnento definitivo so será efetivado, quando atendida a execuçâo correta do
objeto contratado, caso se verifique, incorreçOes resultantes da execuçAo ou de materiais
empregados, a CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as
suas expensas, no total ou ern parte, todos os Serviços e/ou Obras do objeto do CONTRATO, sem
custo pam aAdministracAo Páblica, conforme disposto na Lei n° 8.666/93 de 21/06/93.
f)Após o recebimento definitivo os serviços terão uma garantia de 05(cinco) anos, apes
recebimento detinitivo, do serviço.
CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1. A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para
CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste Contrato;
/ -.
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4.2. Indicar servidor responsável pelo contrato para acompanhar e fiscalizar a execuçAo
dos serviços contratados;
4.3. Efetuar o pagamento ajustado;
4.4. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
4.5. Näo permitir que os serviços de mao de obra execute tarefas em desaeordo corn as
preestabelecidas no presente instrumento;
4.6. Atender aos chamados da CONTRATADA para verificaçao dos serviços.

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
5.1. Prestar os serviços na forma ajustada;
5.2. Atender aos encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e cornèrciais decorrentes
da execuçâo do presente Contrato;
5.3. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, docunientos que
comprovern está cumprindo a legislaçAo ern vigor, quanto as obrigaçôes assumidas no presente
Contrato, ern especial encargos sociais, trabaihistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais, bern como Certidoes Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional
do Trabaiho DRT;
5.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigaçOes fiscais decorrentes do presente
Contrato;
5.5. Incurnbência de proceder irnediatas e pertinentes retificaçOes, referentes a
incoerências, quaisquer erros, ornissOes on irregularidades nos serviços;
5.6. Obrigatoriedade de promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no
Conseiho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronornia (CREA), se for o caso;
5.7. Prestar esciarecirnentos que forern solicitados pela CONTRATANTE, eujas
reclamaçOes se obriga a atender prontamente;
5.8. Assumir a integral responsabilidade pela execuçAo de todos os serviços
respondendo pela perfeiçao, seguranca e padroes técnicos nos termos do Código Civil Brasileiro;

5.9. Executar os projetos do presente Contrato corn pessoas idôneas, contratadas de
acordo corn a Iegislaçao trabaihista vigente e corn experiência e capacidade técnica
5.10. Dar ciêneia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrit
anorrnalidade que verificar na execuçAo dos serviços;
.3

/

M.M
.

LSTMO DL SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
5.11. Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou falhas que seus
empregados venham a corneter no desempenho de suas tarefas, obrigando-se, outrossim, a indenizar
a CONTRATANTE por esses danos e prejuizos que eventualmente ocasionar;
5.12. Recrutar e contratar a mAo de obra, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem
qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-ihe efetuar todos os pagarnentos, inclusive os
encargos previstos na legislacAo trabaihista, prcvidenciária e fiscal, bern como, de seguros e
quaisquer outros decorrentes de sua condiçAo de empregadora;
5.13. Respeitar e fazer cuniprir as normas de seguranca e medicina do trabaiho, prevista
na legislaçAo pertinente, bem come, aquelas relativas a ecologia, e as que limitam a ernissAo de
ruidos;
5.14. Assurnir todas as providéncias e obrigaçOes estabelecidas na legislaçao especIfica
de acidentes de trabaiho quando, em ocorrência da espécie, forem vItirnas os seus empregados no
desempenho dos servicos on em conexAo corn eles, ainda que verificadas nas depcndéncias das
obras;
5.15. Fomecer urn Livro de Ocorrências, onde deverAo ser anotados os relatorios diários
dos serviços realizados e demais informaçoes de interesse das partes signatárias deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E VIGENCIA
6.1. Os sen'iços devcrão ser executados e concluidos no prazo de 9 (nove) meses, de
acordo corn o cronograma fIsico-financeiro. 0 prazo se inicia a partir da expediçAo cia Ordem de
Serviços, emitida pela Diretoria Geral da CONTRATANTE e consequenternente ciência da
CONTRATADA.

6.1.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de ernitir Ordens de Serviços parciais.
6.2. 0 prazo de vigéncia do contrato será de 9 (nove) meses, contados a partir da
ernissào da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica, na
hipótese prevista no inciso I do art. 57 da Lei no 8.666/93.
6.3. Os eventuais periodos de paralisaçao dos scrviçoslobras seräo autorizados pela
CONTRATANTE, devidarnente justificados e o cronograma fisico-financeiro ajustado aos dias de
efetiva rcalizaçAo dos serviços.
CLAUSULA SETIMA - VALOR DO SERVICO
7.1. Pela perfeita execuçAo do objeto contrato, a CONTRATANTE pagpd a
CONTRATADA, o valor global RS 6.953.135,38 (seis milhôes, novecentos e cinquenta 1/es mu,
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cento e trinta e chico reals e trinta e oito centavos) , incluindo-se todos Os impostos, taxas,
encargos sociais incidentes, observando o cronograma fisico - financeiro.
7.3. 0 valor de custo da CONTRATANTE, para efeito da comprovacao do capital social
R$
6.021.438,87
(seis milhôes, vinte e urn mil, quatrocentos e trinta e olto reals e oltenta e
é de
sete centavos), conforme planilha.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. Para pagarnento da primeira fatura, a CONTRATADA, atinentes ao serviço,
deverá apresentar a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (CONTRATANTE) os
documentos adiante ernimerados e na forma a seguir descrita, os quais poderAo ser apresentados,
conforme o caso, em original on por quálquer processo de cópia autenticada:
a) Nota fiscal e FathralRecibo, constando no anverso de ambas, além da discriminaçAo dos serviços/
obras executadas, o nUmero do contrato firmado, verificando-se obrigatoriainente a data de validade
dallota Fiscal, (IN-RFB 971/2009 artigo 122 e 123);
b) MediçAo, dos serviços/obra, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo
engenheiro designado pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, identificando os
serviçds/obras executados e o seu periodo de execuçäo;
c) COpia da matrIcula cia obra ou serviço de engenharia no CEI - Cadastro de Empresa Individual,
junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
d) Cópia da Ordem de Serviço emitida pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe(CONTRATANTE);
e) Cópia da Anotaçào de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe - CREAISE, devendo constar, obrigatoriamente, as assinaturas dos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA;
f) Certidäo de Debitos relativos as contribuiçOes previdenciárias e as de terceiros vigentes, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INS S;
g) CertidAo de Regularidade de SituaçAo do FUTS, vigente, fornecida pela Caixa Econômica Federal;
h) CertidAo Negativa ou Certidao Positiva corn efeito de Negativa (CNDT), para comprovaçAo da
inexistêneia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho.
i) DeclaraçAo de Recolhimento de ICMS;
j) Cópia cia OFIP - (Juia de Recothiniento do FOTS e InforrnaçOes
da pelo CNPJ, do més anterior a prestaçAo do serviço;

a Previdencia Social, identifica-
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1) Certidào negativa do ISS, fomecida pela Prefeitura Municipal da sede da CONTRATADA;
m) CertidAo Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da USa;
8.2. Para pagarnento das demais faturas, a CONTRATADA deverá apresentar todos os
documentos acima elencados e na forma ali descrita, exceto os itens c, jj e e, os quais poderao ser
apresentados, conforme o caso ,em original ou por qualquer processo de cópia autenticada.

8.3. Quando do áltimo faturamento, a CONTRATADA devera apresentar a Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipe(CONTRATANTE), além dos documentos exigidos no item 8.1
- (exceto os itens c, d e e, a baixa da obra junto a respectiva Prefeitura Municipal e junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.
8.4. Os optantes pelos SIMPLES deverAo apresentar comprovante de recoihimento
mensal através do documento unico de arrecadaçAo, conforme Artigo 13 da Lei Complementar
Federal no 123/2006.
8.5. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe(CONTRATANTE) fará a retençAo
do valor bruto da Nota Fiscal/Fatura/Recibo da Prestaçao dos Serviços, conforme previsto no § 6 0
do art. 70 da Lei Federal n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, incluido pela Lei Federal no
12.715/2012, sem prejuizo das disposiçOes havidas na InstruçAo Normativa da Receita Federal do
Brasil, recoihendo para o 1NSS o valor retido através de documento de arrecadaçao identificado
corn a rnatricula CEI cia CONTRATADA, que constará no docurnento exigido no item "c" desta
Clausula;
8.6. Cabera a Assembleia Legislativa de Sergipe(CONTRATANTE) prornover a
- retençäo do ISSQN nos casos previstos na IegislaçAo dos municipios competente para arrecadaçao
do tributo.
8.7 Todos os documentos de cobrança deverao ser apresentados no Protocolo da
CONTRATANTE e eneaminhados, através de oficio especifico, aos cuidados do Departamento
Financeiro da CONTRATANTE para conferéncia, atesto e posterior pagamento, que disporá de
ate 30 (trinta) dias para efetivaçAo do rnesrno;
8.7.1 0 pagamento obedecerá ao disposto na ResolucAo n° 296/2016 do Tribunal de
Comas de Sergipe;
8.8 Os documentos de cobrança näo aprovados serão devolvidos corn os respectjvos
indicativos de correçao a serern efetuados e, neste caso, a data de sua reapresentaçAo será/data
de inicio para a nova contagem de prazo que disporâ a CONTRATANTE para yf"etuar o
pagarnento.
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8.9 0 não pagamento da fatura no prazo estipulado no subitem 8.7 acarretará
atualizaçao pela variaçäo do INPC on outro Indice fixado na legislaçao, calculado entre a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela ate a data do efetivo pagamento;
8.10 Os pagamentos poderAo ser sustados pela CONTRATANTE, nos seguintes
casos;
a) Nâo cumprimento das obrigaçôes da CONTRATADA para corn terceiro, que possain de
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
b) Inadimplência de obrigacOes da CONTRATADA para corn terceiro, que possarn de qualquer
forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) NAo cumprirnento do disposto nas Instruçôcs fornecidas pela CONTRATANTE e nos dcmais
ANEXOS deste Edital;
d) Erros ou vicios nas faturas.
8.11. Os perlodos de atraso por culpa da CONTRATADA, e aqueles decorrentes da
nab aprovação ou de devoluçAo de documentos de cobrança, dcvido as incorreçOes e/ou a nab
accitação dos serviços/obra, nAo serão cornputados para efeito de atualizaçAo monetaria.
8.12 Nab havera reajuste de preços antes do lapso temporal prevista no item 10.1 deste
Contrato.
CLAUSULA NONA— PA DOTAAO ORCAMENTARIA
9.1. Os recursos orçamentários para o pagarnento da cxccuçAo dos
Serviços/Obras objcto desta Concorréncia são oriundos da dotaçAo orçamentária: FunçAo - SubFunçAo -Prograrna de Govemo-Projeto ou Atividade :01.031.0026.0763 - Reforma do Prédio do
Poder Legislativo, Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00
- Despesas de Capital - Investimentos-AplicaçOes Diretas e 3.3.90.00- Despesas Correntes - Outras
Despesas Correntes-Aplicaçôes Direta foi procedida a reserva do recurso orçamentário para custeála..
CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1. A CONTRATADA devera recolher, obrigatoriamente, junto a Assernbleia
Legislativa do Estado de Sergipe(CONTRATANTE), garantia contratual no valor de 3% (três
por cento) sobre o valor total dos Serviços/Obras, no ato da liberaçAo da 12 latura.
10.2. 0 recolbimento da garantia contratual dcvera ser feito nos termos do item
10.1, em moeda corrente do Pals, Titulo da Divida Publica, Seguro - Garantia ou Carta dp<Fiança
Bancaria, tudo na forma da legislaçào cm vigor para cada modalidadc de garantia, tezdo como
validade minima o prazo de execução contratual acrescido de rnais 90 (noventa dias).
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10.3. A garantia pan execuçAo do contrato será levantada, mediante requerimento
escrito da CONTRATADA dirigido a CONTRATANTE, após 30 (trinta) dias, contados da data do
termo de recebimento definitivo da obra, mediante cornprovacão de quitaçâo para corn o FGTS,
INSS, "AS BUILT" de todos os projetos, fornecidos pela CONTRATANTE ou elaborados pela
contratada, em CD (desenhos, especificaçOes, memoriais descritivos e de calculos dos projetos
complementares) e ern urna via impressa, assinadas pelos projetistas e com cópia da respectiva ART
- AnotaçAo de Responsabilidade Técnica do CREA, HABITE-SE dos Serviços/Obras
CONTRATADAS, descontadas as multas ou quaisquer débitos porventura existentes da
CONTRATADApara corn oCONTRATANTE.
10.4. A garantia efetuada em moeda corrente será depositada em caderneta de
poupança vinculada ao contrato, a fim de manter sua atualização fmanceira.
10.5. No caso de rescisäo a devolução da garantia deverá ser efetuada no estrito
cumprimento dos artigos 79, § 2° I e 80, III da Lei no 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1. Corn fiulcro na Lei no 10.192 de 14/02/2001, a periodicidade minima de
reajuste dos valores das parcelas de cronograma fIsico-frnanceiro da proposta será de 12 (doze)
meses, contados da data da apresentacäo da proposta.

11.2. ApOs o prazo previsto no item 11.1 os Serviços/Obras serAo reajustadas
pelo Indice Nacional do Custo da Construção, por tipo de obras apuradas pela FOY - FundaçAo
GetOlio Vargas.
0 reajustarnento de preços a que se refere esta Cláusula será calculado
11.3.
corn base na seguinte formula:
II - 10
R = V -------------, onde:
Jo
R = é o valor do reajustamento procurado;
V = é o saldo do preço inicial a ser reajustado;
JO = é o Indice setorial de preços constante na Coluna 35, correspondente ao
serviço cxecutado, informado on divulgado pela FGV - Fundaçào Getülio Vargas, ou mensalmente
publicado em sua "Revista Conjuntura EconOrnica", correspondente ao mês em que ocone a reuniAo
de recepção dos envelopes de habilitaçao e propostas.
Ii = é o mndice setorial de preços constante na Coluna 35, correspondynte ao

(
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serviço executado, informado ou divulgado pela FGV - Fundaçào Getülio Vargas, ou mensairnente
publicado em sua Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao decimo - segundo més em
que ocorrer a reuniâo de recepcAo dos envelopes de habilitaçAo e propostas.
11.4.
No calculo do reajuste conforme a formula descrita nesta Cláusula,
somente será admitida 04 (quatro) decimais, scm aproximação ou arredondainentos.
11.5.
Enquanto nào informados ou divulgados os indices correspondente ao
12° més para efeito de definiçAo do indice Ii, de que trata o item 11.3 desta Cláusula, o reajuste sera'
calcuiado de acordo corn o ültimo indice conliecido, cabendo, quando informado, divulgado ou
publicado o indice definitivo, a correço do cálculo e o devido encontro de comas na ocasiAo do
pagamento da fatura subsequente.
11.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os
reajustes serão calculados ate o rnês previsto no Cronograma fIsico-financeiro, para o evento
gerador do fäturamento.
CLAUSULA DECIMA -SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1.Pela inexecuçâo total ou parcial deste Contrato, a Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe(CONTRATANTE), poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as
penalidades, sançOes previstas no Decreto Estadual n° 24.912 de 20/12/2007 e na Lei n° 8.666/93, a
saber:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista neste Contrato;
III - suspensAo temporária de participar em licitaçao e impedimento de contratar
corn a Administraçao polo prazo de 2 (dois) anos;
IV- deelaraçào de inidoneidade para licitar.
12.2. A CONTRATANTE, sem prejuizo da faculdade de rescindir o contrato,
poderá aplicar as seguintes multas rescisórias:
a)0,3% (trés décimos por cento) por din, ate o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço nâo

realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras näo cumprido;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial cia obrigaçâo não cumprid ,/ corn o
consequente cancclamento da nota de empenho ou documento equivalente.
-
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12.3. As, multas, independentes e curnulativas, serAo descontadas dos pagamentos,
ou da garantia de execuçAo deste Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente,
sendo corrigida monetariamente, de conformidade corn a variaçao do IPCA, a partir do termo
inicial, ate a data do efetivo recoihimento.
12.3.1. Se as multas aplicadas forem superiores aos valores da garantia prestada,
além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que sera descontada pela
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe(CONTRATANTE) dos pagamentos eventualmente
devidos, ou cobrada judicialmente.
12.4. Nenhum pagamento seth efetuado a CONTRATADA enquanto esta deixar de
recoiher qualquer multa que ihe for imposta dentro do prazo estabelecido.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
GESTAOIDO ACOMPANHAMENTO E PA FISCALIZACAO/GARANTIA DOS
SERVICOS

13.1. A gestAo do presente contrato caberá ao Diretor Geral da CONTRATANTE
13.2. A execuçäo do presente Contrato será fiscalizada pelo responsável
tecnico(engenheiro) designado pela CONTRATANTE, corn autoridade pan exercer, ern norne deste
Poder, toda e qualquer açâo de orientaçAo geral, controle e fiscalizaçao dos serviços contratados.
13.3. Garantia dos Serviços: Os serviços executados, objeto do contrato, tern garantia
minima de 05(cinco) anos, a partir da lavratura do Terrno de Aceite definitivo, devidamente
assinado pelas partes contratantes.
CLAUSULA DECIMA OUARTA - PA RESCISAO

14.1. SAo rnotivos para a rescisAo de presente Contrato, os enumerados nos artigos 77 e
78 da Lei n° 8.666/93.
14.2. Ern caso de rescisâo deste Contrato será obedecido o estabelecido nos artigos 79 e
8Oda Lei n°8.666/93.

14.3. Os easos de rescisão contratual serAo formalmente motivados nos autos do
processo assegurados o contraditório e a ampla defesa.
/

14.4.. A rescisâo deste Contrato irnplicará retenção de créditos deçZiTentes da
contrataçâo, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, h rn como nØissuncao dos
serviços pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

(
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CLAUSULA DECIMAL QUINTA - DAS DISPOSIOES GERAIS
15.1 .Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcriçào a proposta,
005/2018 apresentada pela CONTRATADA, e o constante da LICITAcAO No
CONCORRENCIA No 001/2018, que a CONTRATADA expressamente declara conhecer,
ratificando neste ato sua aceitaçAo integral;
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1.Fica eleito o Foro da Comarea de Aracaju/Sergipe, corn expressa renthicia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou questôes oriundas
do presente Contrato.
E, por estarern assirn j ustas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente
efeito, que seguem subscritas por 02
instrumento ern 03 (ties) vias de igual teor e forma para urn
(duas) testemunhas.

so

de

Deputado Lucian I de Lima
Presidente

Deputado
CONR

rTE

de2018.

Jeferson
Andrade
1 Secretário

2

)

-7
S . oatam Juremir Cordeiro
CPF 361.999.826-49
E nsa CONSTRUTORA J J LTDA-EPP

CONTRATADA

TESTEMUNFIAS:

11

GOVERNO DO ESTADO DE SERG!PE

NOTA DE EMPENHO

NOMERO:

23/07/2018

2018NE001094

' -

UNMADE GESTORA EMITENTE:

]-u;i--_jiioii

ASSEMBLE[A LEGISLATIVA
jjEc6IAUGT

RIDA0ET

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN

- CENTRO

ARACAJU

CNPJ:

00001

13.170.84010001-44

U. F.;

CEP:

SE

49.010-050

CNN:
32.813.26310001-06

NOME FANTASIA CONSTRUTORA J.J LTDA
ENDEREQO DO CREDOR:

CIDADE:

U.F.:

RUA JOSE PRADO BARRETO

SAD CRISTOVAO

SE

DA DESPESA:

TRABALHO;;
j010310026.07630000

01101

1/2

GESTAO:

CREDOR; RAZAO SOCIAL CONSTRUTORA J,J LTDA

CÔDIGO U.O.:

FOLHA;

DATA DO EMPENHO;

_

I

3.190.39

CEP:
149.100-0 00
fi5TNCIAT

FONTE:

"

2.000.000,00

10101000000

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
DOIS MILHOES REAlS
FICHA FINANCEIRA:
2018,011011,00001,0101000000,33000000.513

- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1WoDPESAT

MODAUDADE DE EMPENHO:

{DANZDEREFERENCIAT

PROTOCOLO:

REFERtNCIA LEGAL
CONCORRENCIA, ART. 22, INCISO I, LEI 8.666193
CON VE N JO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO:

JUNHO:

2.000.000,00
NOVEMBRO'.

OLJTUBRO:

0,00
DEZEMBRO:

0,00

0,00

0,00

0,00
AGOSTO:

0,00

0,00
SETEMBRO:

0.00

0,00

0,00
MAIO:

ABRIL:

MARcO:

FEVEREIRO:

JANEIRO:

0.00

[ITENSDOEMPENHO

-

ECUPERACAO SERVICO
CON 5Th U CAO EM
GERAL CONTRATAQAO
:DE EMPRESADE
NGENHARIA PARA A
ExEcucAoDAs
EFORMAS: DA FACHADA
HALL DO EDIFICIO
pALACIO CONSTRUTOR
OAOALVE5.SEDEDESTE1
3,3.9039.18PODER B DO ANEXO
L
DMINISTRATIVO,
OCALIZADO NA RUA
IARUIM N° 66, CONFORME!!
pRoJEToS
A R Q U IT ETON IC OS
PROJ ETOS
COMPLEMENTARES,
sPECIpIcAgOEs,
'PRQAMENTOS F
P LAN IL HAS

am

F
ill

l

I

-

I

413073-1

1,00

UNIDADE

2,000,000,0000

a000,000,00

OBSERVAçAO
Conforme Contrato n° 022)2018. ConcoiTGncia n° 001/2018, corn vigéncia de 9 (nave) nieses, a partirda data da Ordern de Servico.

LOCALIDADE DE ENTREGA;
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO, ARACAJU -

Data do Inipressão:

2510712018

TOTAL (R$)

Reap. lmpressSo:

GILSON OLIVEIRA DE FREITAS

2.000.000,00

GOVERNO DO ESTAPO DE SERGIPE

3J

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NCJMERO:

23/07/2018

2018NE001094

FOLKA:

RESPONSAVEL PEJA-EMISSAO:

L--•-- - GILSON O1VEIRAtE FREITA
391.325.525-72
/

Data da ImpressãD:

25/07/2018

Resp. mpreesáo:

GILSON OLIVEIRA DE FREITAS

2/2

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 022/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUçAO DAS
REFORMS: DA FACHADA E HALL DO EDIFICIO PALACIO "CONSTRUTOR JOAO ALVES",
SEDE DA CONTRATANTE E DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA MARUIM No
65.
VIGENCIA: 09 (NOVE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIQO,
PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE JUSTIFICATIVATECNICA
DATA DAASSINATURA: 23 DE JULHO DE 2018

ARACAJU, 02 DE AGOSTO DE 2018.
TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES

Zimbra

Página 1 de 1

Zimbra

esters@aise.leg.br

Extrato do Contrato no 022/2018 Empresa Construtora 53 Ltda-EPP

De : Maria Ester Dantas Santos
Sex, 03 de ago de 2018 08:48
<esters@al.se . leg. br >
Si anexo
Assunto : Extrato do Contrato no 022/2018 Empresa
Construtora 33 Ltda-EPP
Para :Valtencira@ai.se.gov.br
Val,
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 022/2018
Aft,
Ester

Ex do Contrato 0222018- Empresa Construtora 33 Ltda-EPP.odt
12KB

Mips ://webmail2.al.se.leg.br/bJprintmessage?id=C -2055&tz=America/Araguaina

03/08/2018

