ISTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEJA LEGISLATIVA

CONTRATO No 020/2018
Contrato para PrestaçAo de Serviços que entre si fazem a Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe e
a Firma TORRE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUçAO LTDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO BE SERGIPE, situada na
Avenida Ivo do Prado s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTR4TANTE, corn C.G.C.
no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de
Lima e pelo Priineiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a TORRE EMPREEN-

IMMENTOS E coNsTRuçAo LTDA, estabelecida na Avenida do Gad, no 77, Bairro Inácio
Barbosa, Distrito Industrial, nesta Capital, thscrita no CNPJ/MF sob o no 34.405.597/0002-57 e
Inscriçao Municipal no 050093-7, doravante denominado CONTRATADO, representada pelo
Senhor José Carlos Dias da Silva, gerente de negócios, portador do CPF No 332.973.125-72 e
Carteira de Identidade no 01.632.016-68 SSP/BA, resultante do Processo Licitatório n° 0041201$
- PregAo Presencial n° 004/2018 - MENOR PREco GLOBAL, regido pelas disposiçOes contidas na forma da Lei Federal no 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alte rada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sin atual redaçao (Estatuto Nacionaj
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n'8.538/2015, pela Lei Es
tadual no 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pelà Lei no 7.996/2015 e regulamentado pelo Ato no 22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e, subsidiariamente pela Léi no 8.666, de
21 de junho de 1993, observadas

as alteraçOes introduzidas nos referidos diplOmas legais, o qué

adiante, .segue mediante as clausulas e condiçOes seguintes:
CLAUSULA PREMEIRA - DO OBJETO
0 presente ajuste objetiva contrataçäo de empresa especiaiizadana prestacâo dé
serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final em Aterro Sanitario Licenciad(
duos de serviços de saude dos grupos A4, B e F gerados pelo Gabinete Odontologico e
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de AtençAo a Saüde, conforme especificaçOes, constantes no Termo de Referência - Anexo I do
Ato Convocatório, independentemente de transcriçâo.
CLAUSULA SEGUNDA - ESPEcIFIcAcA0 DOS SERVJCOS
2.1 Os residuos gerados pelo Gabinete Odontológieo e Diretoria de Atençäo

a Saüde, acima des-

critos, serAo acondicionados em bombonas resistentes, rigidas e estanques, comtampas rosqueáveis, corn capacidade de 50 litros, devidamente identificadas, de propriedade da contratada, que
semanalmente a recolherá em velculo tecnicamente adequado, fornecendo a sobressalente, no horário do funcionaniento deste Poder.
2.2 Os serviços constantes desse Contrato, serâo executados nas dependéncias do edificio anexo
daAssembleia do Estado de Sergipe situado na Rua Maruim no 41, 47 e 65, Centro, nesta Capital,
onde está localizada a Diretoria de Atenção a Saüde;
CLAUSULATERCEIRA— DAS OBRIGAçOES
I - Caberá a CONTRATANTE:

a) Assegurar as pessoas credenciadas pela CONTRATADA livre acesso as suas instalaçOes, na
extensAo necessária para a execuçAo do obj eto contratual;
b) Fornecer os dados técnicos e esciarecimentos solicitados pela CONTRATADA, em tempo
habil, de fornia a nAo comprometer a execução do obj eto contratual;
c) Fomecer os dados tëcnicos e esciarecimentos solicitados pela CONTRATADA, em tempo
hábil, de forma a nAo comprometer a execuçAo do objeto contratual;
d) Manter quantidade suficiente dos materiais objeto deste projeto, para permitir a correta execução deste termo contratual;
e) Comunicar imediatamente, por escrito ou pot telefone, a CONTRATADA qualquer deficiência
ou falha encontrada na execuçâo do CONTRATO;
p
1) Designar profissional corn perfil técnico da area de enfermagern para acompanhar a retirada a
devolução dos materials durante o processo de execuçAo dos serviços;

•
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g) Honrar corn o cornproniisso financeiro previsto no contrato, desde que cumpridas todas as formalidades e exigëncias consignadas no presente instrurnento contratual;
h) Fiscalizar e execuçAo do contrato,

II— Caberá a CONTRATADA:
a) A Contratada devera dispor de velculo tipo thrgAo hermeticamente fechado e adaptado
internamente, seguindo a NBR 12810 da ABNT (AssociaçAo Brasileira de Normas Técnicas);
b) A taxa referente ao descarte dos resIduos de serviços de saMe dos Orupos A4, B e B tratados
recoihidos na CONTRATANTE, será de responsabilidade da CONTRATADA;
c) A coleta devera set realizada tuna vez na sernana;
d) A Contratada deverá proceder a coleta e transporte de acordo corn o preconizado na RDC (ResoluçAo de Diretoria Colegiada) 306, de 07/12/2004 e sijas atualizaçOes, a qual encontra-se disponivel no site daANVISA;
e) Manter durante toda a execuçAo do Contrato, todas as condiçOes de habilitaçAo e qua1ifka,Ad
exigidas na licitaçao;
1) Responsabi1iar-se pelos danos causados diretamente as Unidades ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuçAo do Contrato nAo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizaçAo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
g) Responsabilizar-se pelos eneargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial, resultante
da execuçAo do Contrato;
h) Nâo transferir a autrern, no todo ou em parte, o Contrato firmado corn a CONTRATANTE,
scm prévia e expressa anuência;

-

i) Não. realizar associação corn outrem, cessão ou transferéncia total ou parcial, bern como a fhsAo, cisão ou incorporaçAo, sern prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;
j) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independenternente de justificativa per
parte desta, qualquer ernpregado cuja atuaçAo, pennanência
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios

C CU

cornportamento sejam julgados

a disciplina das Unidades ou ao.interesse do Servi

co Pftblico;
1) A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir, no prazo de 24 (vinte e. quatro) hc
empregado que, do ponto de vista da CONTRATANTE, nAo esteja atendendo suas
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Em caso de falta ou ausência legal, a Contratada obriga-se a substituir o faltoso no prazo de 2
(duas) horas da comunicacAo feita pela Unidade responsável;
k) Designar preposto para atender aos chamados e exigéncias da CONTRATANTE;
m) Manter os empregados contratados devidamente uniformizados, portando crachá de identificacAo e munidos de equipamentos de segurança para proteçAo individual legalmente exigiveis;
n) A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em consonáncia corn a disposto no Termo
de Referência - Anexo I do edital;
o) Em caso de qualquer contratempo corn os funcionarios da CONTRATADA, a mesma não poderá interromper a coleta, nem causar nenhum prejuiza a InstituiçAo;
p) A empresa deverá garantir a coleta na frequência relacionada neste Contrato, mesmo em casos
de situaçôes adversas no processo operacional da CONTRATADA;
q) Fomecer e manter recipientes no depósitO temporário em quantidade suficiente para a demanda, do tipo bombonas resistentes, rIgidas e estanques, corn tampa rosqucável, adequados para a
armazenamento dos residuos, devidamente identificados, conforme legislaçAo vigente, enquantb
aguardar transporte para o destino final.
r) Os fijncionãrios da CONTRATADA, no momento da coleta, deverAo utilizar os EPIs (Equipamentos de ProteçAo individual) necessários pan a. cantata com residuos.
s) Responsabiidade sabre .a guarda e manutençAo dos materials :necessarios a execução dos serviços;
t) A responsabilidade sobre a pessoal, material, equipamentos e outros itens necessãrios ao cumprimento do contrato e perfeita execuçAo dos serviços;
u) Acompanhamento do respansável técnico devidamente identificado;
v) Em caso. de qualquer contratempo corn os funcionários da CONTRATADA, a mesma nAo poderá interromper a coleta, nem causar nenhurn prejuizo a InstituiçAo.
CLAUSULA OUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

a CONTRATADA, mediante apresentaçAo Nota FiscallFatürà,
devidamente atestada pelo Diretor de AtençAo a Saâde e/ou Coordenador de Serviços Gerais, ,ç
valor mensal de RS 318,00 (Trezeutos e dezoito reals), perfazehdo urn total global de s
4.1 A CONTRATANTE pagarã
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3.816,00 (Três mil, oltocentos e dezesseis reais), inclusos todos os impostos, seguros, trans-

porte, pessoal, e demais despesas decorrentes da execuçAo do objeto deste Contrato;
4.2 Todos os documentos de cobrança deverâo ser apresentados no protocolo geral da Contratante e encaminhados através de oficio especIfico aos cuidados do Coordenador de Serviços Gerais
e do Departamento Financeiro, acompanhados das seguintes certidOes atualizadas: de Regularidade corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e de Regularidade corn a Seguridade Social (INSS) e FGTS(CEF).

-

4.3 A Contratante, através da Coordenadoria de Serviços Gerais, disporá de 03 (trés) dias conse-

cutivos a contar da data de entrada no protocolo, para analisar as docurnentaçoes habeis, referentes I quitacào das despesas pan aferi-la corn a efetiva execução dos serviços ou devolve-la
no caso de irregularidades I Contratada,
4.4 Na contagem do prazo para a efetivaçAo do pagarnento pelo CONTRATANTE, seräo deduzidos os dias decorridos por responsabiliciade da CONTRATADA, tais corno ps ocasionados
pela sua demora na apresentaçAo do documento hIbil de cobrança, ou em substitui-lo, quando
ethitido corn erro.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCL4JALTERACAO
5.1 VIGENCIA: 0 presente contrato vigorará a partir da data da sua assinatura ate dompletar

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme conveniéncia da CONTRATANTE de
acordo corn o disposto no caput do art. 57,11 da Lei n° 8.666/93, em sua atual redaçAo.
5.2 ALTERAçA0 CONTRATUAL: Podera, através de prévio ajuste corn a CONTRATADA

ser alterado o quantitativo, ora contratado, a depender da necessidade da CONTRATANTE,
nâo devendo exceder o limite estipulado em Lei, nos casos previstos no artigo 65, da Lei
8.666/93, em sua atual redaçAo, sempre através de Termo Aditivo, numerados em ordern.. cry 'scente.
CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO E REAJUSTE
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6.1 0 pagamento seth efetuado rnensalrnente, ate o 50 dia

(nil

do més subsequente, mediante

apresentaçâo no protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçào habit
I - Nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Diretor de Atençâo

a quitação:

a Sañde elou Coordenador de

Serviços Gerais e encaminhada ao Departamento Financeiro
II - Cumprirnento da ResoluçAo do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
6.2 0 pagarnento obedecerá ao disposto na ResoluçAo no 296/2016 do Tribunal de Contas de
Sergipe
6.3 Havendo atraso de pagarnento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçao do
INPC, desde a data final do periodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagamento. Para o
efeito deste item, mao serAo computados os atrasos atribulveis

a contratada e os decoüentes da

nAo aprovaçAo dos documentos de quitaçao.
6.4.De acordo corn o art. 185 do Regulaniento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licitaçAo neste Estado e que adquirir inercadorias de outras unidades da federaçao, recoiherá o imposto correspondente

a diferença entre a aliquota intema e a interestadual.

6.5. REAJUSTE: 0 contrato seth reajustado anualmente corn base no INPC!FGV ou outro que
por ventura vertha substitul-lo.
CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTAHIA
As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos obedecerao

a classificaçAo abaixo: FunçAo - Subthnçao - Progrania de Governo - Projeto ou At•ivida-

de: 01.031.9026.0461- Coordenaçao da Açao Legislativa; Categoria Econômiea - Grupo deDespesa .- Modalidade Aplieaçao: 3.3.90.00 —Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aplicaçöes Diretas.
CLAUSULA OJIAVA - DA GESTAO E DA FJSCALIzAçA0
8.1 A execuçAo do presente Contrato seth fiscalizada pelo Coordenadorde Serviços Aux
e acompanhada pelo Departamento de Atençâo

a Saüde, corn autoridade para exercer, em

H,!j
ESTATIO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA

deste Poder, toda e qualquer açAo de orientaçAo geral, controle e flscalizaçAo dos serviços contratados;
8.2 A açAo fiscalizadora da Contratante nao fara cessar nem diminuir a responsabilidade da con-

tratada polo perfeito cumprimento das obrigaçOes estipulada.s, nem por quaisquer danos, inclusive
quanta a terceiros, ou irregularidades constatadas.
8.3 Cabe

a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalizaçao ineren-

tes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer onus para a CONTRATANTE, não
implicando a atividade cIa fiscalizacAo em qualquer exclusAo ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta,
nAo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
8.4 As decisoes e providências que ultrapassem a competéncia do representante deverao ser soli-

citadas, par escrito, a seus superiores, em tempo hábil para a adoçAo das medidas convenientes,
conforme preceitua a §2°, do Art. 67, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA—DARESCISAO
9.1 São motivos para a rescisAo de presente Contrato, os enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei
O

8.666/93.

9.2 Em caso de rescisAo deste Contrato seth obedecido o estabelecido nos artigos79 e 80 da Lei
n°8.666/93.
93 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurados o contraditório e a ampia defesa.
9.4 A rescisào deste Contrato implicará retenção de creditos decorrentes da contratação, ate a liiyui-

a Contratante, bern conic, na assunçAo dos serviços pela Contrataiitq( na
forma que a mesma detenninar.
t

te dos prejuizos causados

CLAUSULA DECIMA - DAS PENAUDADES
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10.1

A Contralada total ou parcial inadimplente serAo aplicadas as seguintes sançOes legais

a.) adverténcia por escrito;
b). multa de:
b.1) 0,5%(cinco décirnos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os serviços sejam executados corn atraso, lirnitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;
b.2) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestaçAo dos serviços,
por perfodo superior a 15 (quinze) dias;
b.3) 30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçao total da obrigaçAo
assumida;
10.2 Suspensäo temporaria do direito de participar de licitaçAo e impedimento de contratar corn a
Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
10.3 As sançOes de multa poderAo ser aplicadas a CONTRATANTE juntamente corn a de adverténcia, suspensAo ternporãria para licitar e contratar corn a adrninistraçAo da Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe.
10.4 DeclaraçAo de inidoneidade para licitar e contratar corn a AdministraçAo Püblica, enquanto
perdurarem os rnotivos determinantes da puniçAo ou ate que seja promovida a reabilitaçAo na forma da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.5 Em qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, será assegurado A CONTRATADA o
direito ao contraditorio e A ampla defesa.
CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA-DARESCJSAo
Pelo descumprirnento total ou parcial do presente Contrato, ensejará a sua rescisAo, observando-se o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93 e Lei n° 9.648/98.
CLAUSULADECIMASEGUNDA_DAS DISPOSICOES Fl-.
NAIS
Independenternente de sua transcrição, farAo pane do Contrato todas as
çOes estabelecidas no Edital referente

a Licitaçao n° 004/2018 - Pregao Presencial n° 004 /201

no que couber, na proposta da CONTRATADA.

f
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, competente para dirimir quaisquer
düvidas oriundas do presente Contrato.
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em trés vias de
igual teor, as quais foram Iicjas e achadas conforme, vai devidaniente assthada na presença das
testemunhas abaixo.
de
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TESTEMUNHAS:

--

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

¶rL.

0,11

NOTA DE E

P1

DATA DO EMPENHth

NOMERO:

1810712018

2018NE001076

{T

GESTORA

CIDADE:

ENDEREO DA UG:
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO

00001

13.170.84010001-44

U.F.:

CEP:
49.010-050

iARAUAJU
i 88
- CNPJ:

.CREDOR:RAZAO SOCIAL TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRLICAOLTDA

34.405.59710002-57

NOME FANTASIA TORRE EMPREENDIMENTOS
i CIDADE:

ENDEREçO DO CREDOR

ARACAJU

RUA JOAO AVILA NETO

- 6bid6iU

NAT. DA DESPESA:

TJOGRMA DETRABALHO:

01101

1/2

ESTAO:

011011

ASSEM8LIA LEGISLATIVA

FOLI4A:

U.F.:

fEiP

SE

{.o41-120

I FONTE:

7IMPORTANCIM

0101000000

j 01 .031 .0026.0461 .0000

1.739,46

1_3.3.90.39

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
MILE SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAlS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
FICI-IA FINANCEIRA:
2018.01101I.00001 ,0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODALIDADE DE EMEÜO.

TiPODE DESPESA:

2- ESTIMATIVO

I - NORMAL

UCITAcAO.r

TMODAUDAD€ GA UCITAQAO:

TNG GA N.E. GE REFERENdA:
NUMERO DO PROTOCOLO:

jS , PREGAO PRESENCIAL

0110112018000221
REFERENdA LEGAL
LEI 10.520 DE 1710712002
CONVENIO:

CRONOGRAMA GE DESEMBOLSO
frEEREiRO:

;JANEIRO:

0,00

- MARCO.
0 00

0,00

318,00

0,00

149,46

318,00

NOVEMBRO;

OUTuBRO:

SETEMBRO:

0,00

DEZEMBRO:

318,00

318,00

318.00

1.739,46

OBSERVA(;AO
Conforms Contrato n' 020/2018, no valor mensal de R$ 315,00, corn vigéncia da 18107118 a 17107/19.

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

Data da mpreasâo:

2010712018

TOTAL IRS)

Rasp. rnpreaaáo:

1.73948

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

4J

NOTA DE1gMPENHO

DATA DO MPENH0:

NUMERO:

18/07/2018

2018NE0010Z1

FOLHA:

2/2

ASSINATURA DC)

RESPONSAVEL PELA

JUC ELlA

.315.555-04

Data da lrnpresso:

2010712018

Rasp. lmprssâo:

JUCEUA FONSECA MATOS DE OLI\/EIRA

Zimbra

2510T/2018

Zimbra

teresam@al.se.leg.br

EXTRATO CONTRATO NO 020/2018-FIRMA TORRE EMPREENDIMENTOS E
coNsTRucAo LTDA

De : Teresa Virginia Valença Teles de Menezes
<teresarn©al.se. leg. br >

Qua, 25 de jul de 2018 12:06
01 anexo

Assunto EXTRATO CONTRATO NO 020/2018-FIRMA TORRE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcAO LTDA
Para : Valtencir Andrade cvaltencira@al.se . leg. br >
Val,
Segue anexo para publicaçâo o Extrato do Contrato no 020/2018 firmado corn a Firma
Torre Empreeridimentos e construção Ltda.
Aft,
Teresa

Ex do Contrato 0202018- FirmaTorre Empreendimentos e Construçäo
Ltda.doc
21 KB

https://webrnail2.aI.se.Ieg.br/h/printmessage?idl 7804&1
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 020/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA TORRE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUQAO LTDA.
OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREsTAçA0 DE SERVIOS DE
COLETAI TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO
DE RESIDUOS DE SERVIQOS DE SAUDE DOS GRUPOS A4,13 e E GERADOS PELO
GABINETE ODONTOLOGICO E DIRETORIA DE ATENçA0

A SAIJDE DESTE PODER.

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO/EMISSAO DA NOTA DO EMPENHO
POR DOZE MESES ,PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL E SUCESSIVOS PERF000S.
DATA DAASSINATURA: 18 DE JULHO DE 2018

ARACAJU, 25 DE JULHO DE 2018.
TERESA VIRGINIA VALENQA TELES DE MENESES

