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CONTRATO N° 024/2018

Contrato para Prestação de Seiviços que entre si fa-

zem a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAD0

DE SERGIPE e a Fima MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, situada na
Avenida lvo do Prado s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, com CGC
n° 13.170.840/000144, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de

Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, respectivamente, ambos brasileiros,

maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro lado a Fima MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA estabelecida na Rua Rodrigues Dória, n° 63, Conj.09, Jardim Amação, Salvador/BA, CEP: 41.750-030, inscrita no CNPJ sob n° 03.758.809/0001-75, doravante denominada

CONTRATADA, representada pelo Sr. Reinaldo Ferreira Costa Carvalho, portador do RG n°
11.307.340-60 e CPF n° 038.792.082-04, têm justos e contratados por este e na melhor foma de

direito, resultante do Processo Licitatório n° 007#018 -Pregão Presencial n° 006/2018 -MENOR PREÇO GLOBAL, regido pelas disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente
os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de Os de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pela Lei Complementar n° 123/2006
alterado pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Código de Defesa do Consumidor) observadas as alterações introduzidas nos referidos diplomas
legais, o que adiante se segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1.Objetiva a presente a contratação de empresa especializada para prestação

de serviço de reparo em elevador, com a atujização tecnológica, incluindo substituição completa
do quadro de comando, componentes elétricos e eletrônicos, display de indicadores de reposição
e direção, baterias de chamadas nos pavimentos e no painel de operação de cabine no elevaqÁr e
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marca OTIS, modelo máquina P3461, instalado no prédio sede deste Poder, deixando-o em per-

feitas condições de fimcionamento.

Parágrafo Único -A Contratante poderá acrescer ou suprimir em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor iiiicial atualizado do Contrato, podendo exceder esse limite se hou-

ver supressão resultante de acordo celebrado entre os Contratantes (Artigo 65, Parágrafo Primeiro
da Lei 8.666/93 em sua redação atual).

CLÁUSULA SEGUNDA - DISCRIMINACÃO DOS SERVI-

Çff
2.1.A contratação os serviços aqui descritos justifica-se pela necessidade de

Íúncionamento do elevador de marca OTIS, instalado no Prédio Sede deste Poder, responsabili-

zando-se a CONTRATADA à:
a) Prestar os serviços (montagem e instalação) com fomecimento da peça no elevador instalado
no edificio-sede deste Poder, localizado m Avenida lvo do Prado s/n, Palácio "Governador João
Filho";

b) Fomecer toda a mão de obra, equipamentos, materiais, suprimentos, utensílios, acessórios,

edificações, Equipamentos de Proteção lndividual - EPI's, de primeira qualidade, e em bom estado, necessários à perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBMGACÕES DA CONTRATADA
3.1.Constitui obrigações da Contratada, além das expressamente indicadas em
outras cláusulas deste Contrato, as seguintes:

a) Executar pessoalmente os seiviços objeto da contratação, não transferindo responsabilidades

ou subcontratando sem prévia e expressa autorização da Contratante.
b) Fomecer toda a mão de obra, equipamentos, materiais, suprimentos, utensi'lios, acessórios,

edificações, Equipamentos de Proteção lndividual -EPI's, de primeira qualidade, e em bom estado, necessários à perfeita execução dos serviços.

c) Executar os serviços no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da ciêncíà na
Ordem de Serviço.
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d) Manter duante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigi-

das para a contratação.
e) Manter o seu pessoal, enquanto executando os serviços nas dependências da Contratante, devi-

damente uniformizado, identificado por crachá com fotografia recente e provido dos EPI's.
0 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou
prepostos em decorrência da execução do Contrato.
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, nos temos da legislação vigente.

h) É obrigação da Contratada, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA 0UARTA -OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

4.1.Constitui obrigações da Contratmte, além das expressamente indicadas em
outras cláusulas deste Contrato, as seguintes:

a) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, fianqueando
livre acesso da comatada e de seus responsáveis técnicos aos locais dos mesmos, dentro dos ho-

rários estipulados, observadas as nomas intemas;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo por um representante especialmente designado, nos temos do artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666/1993;

c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicítados pela con-

tratada, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações geradas;
d) Não utilizar a contratada em outros serviços não abrangidos no contrato;
e) Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo estabelecido no
Contrato.

CLAUSULA OUINTA - VALORES DOS SERVICOS
5.1Peh perfeita prestação dos serviços ora contratados a CONTRATANTE pagará a Contratada, mediante apresentação da fàtura/nota fiscal de serviços, devidamen[e atestada
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pelo Diretor-Geral e/ou Coordenador de Serviços Auxiliares, o valor global de R$ 48.000,00

(Quarenta e oito mil reais), observando-se o cronograma fisico-fmanceiro, incluindo-se todos
os impostos taxas e encargos sociais incidentes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 0 pagamento será efétuado de forma global, mediante apresentação no protocolo deste Poder da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Diretoria Geral e/ou Coor-

denador de Serviços Auxiliares, no prazo de até 30 dias da apresentação e acompanhada da docu-

mentação abaixo :

I -Temo de Aceite;
11-Cenidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidões de FGTS, INSS e CNDT,
conforme dispõe a Resolução n° 208/2001, do Tnibunal de Contas de Sergipe.

6.2.Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela

atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, desde a data final do periodo de adimplemento, até a data do eíétivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou,

alnda, da não aceitação da mercadoria.
6.3.De acordo com o art.185 do Regularnento do ICMS do Estado de Sergipe,

aiuele que participar de licitação neste Estado e qie adquirir mercadorias de outras unidades da
Íéderação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota intema e a interestadual.

6.4. Serão processadas as retenções dos tributos e contribuições féderais, quando obrigatório e de acordo com a legislação vigente.

6.5. 0 pagamento obedecerá ao disposto na Resolução n° 296#016 do Tribunal
de Contas de Sergipe;

CLÁUSULA SÉTIMA -DO PRAZ0 E DAS CONDICÕES
DE ACEITACÃO DOS SERVICOS
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7.1. 0 prazo máximo de fomecimento do material é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da ciência na Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado caso devidamente justifi-

cado o retardo na entrega.

72. No caso de algum serviço não estar em confomidade com o contrato, a
fiscalização discriminará por meio de relatório as fàlhas ou irregularidades encontradas, ficando a

contratada, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estará, confome o caso, passi'vel das sanções cabíveis, caberá a empresa sanar as fathas aponta-

das, submetendo posteriormente as etapas impugnadas à nova verificação da Fiscalização:
7.3. Nenhum pagamento será feito à contratada sem a devida aprovação e acei-

tação expressa pela equipe técnica da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA -CLASSIFICACÃO ORCAMENTÁRIA
8.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação, confome consta dos autos,
obedecerão à classificação abaixo: Unidade orçamentária: As despesas oriundas do objeto desta
ricitação, obedecerão a seguinte classificação orçainentária: 01.031.0026.0461 -Coordenação da

Ação Legislativa, Classificação da despesa: 3.3.90.00 -Outras Despesas Correntes -Aplicações
Diretas.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVICOS
9.1. Os serviços terão uma garantia de doze meses, a partir do temo de aceite.

9.2. A garantia implica na execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive com substituição de materiais, sem qualquer ônus para o Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe;

9.3. 0 prazo para reparação dos defeitos. danos, riscos e imperfeições será definido pela Equipe de Engenharia da Assembleia Legislativa, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos.

C±AUSULA I)ECIMA - DA ENTREGA. ACOMPANHAMEN-

TO E FISCALIZACÃO
.`

10.1. ENTREGA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
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0 recebimento do objeto ora contratado dar-se-á de acordo com o art.73, inciso 1, "a" e "b" da
Lei 8.666/93, em sua redação atual.

10.2. DA FISCALIZAÇÃO:

a) Os serviços serão prestados no elevador instalado no edificio-sede deste Poder, localizado na

Avenida lvo do Prado s/n, Palácio "Construtor João Alves";

b) A execução dos serviços serão acompanhados e fiscalizados conjuntamente pelo DiretorGeral e Coordenador de Serviços Auxiliares e, responsáveis pela atestação da Nota Fiscal Fatu-

ra referente à entrega do equipamento e a prestação dos serviços, e pela lavratura do Temo de
Aceite.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES
11.1.0 descumprimento total ou parcial pela CONTRATADA de quaisquer
cláusulas ou condições estipuladas no presente instrumento ensejará:
a) As penalidades e samções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, em sua atual reda-

ção, fixando multa em 0,05%, por dia de atraso e 10% quando ocorrer à rescisão do contrato. de-

corrente da verificação das hipóteses versadas no inciso Xl do ar[igo 78 da citada lei;
b) As multas serão càlculadas sobre o valor do contrato sem prejui.zo das demais sanções previstas;

c) A mu]ta aplicada e não recolhida pela CONTRATADA aos cofies da CONTRANTE ensejará a
execução da garantia ou a retenção dos créditos existentes em razão deste contrato, ou, ainda, cobrançajudicial.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA -DA RESCISÃO
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12.l.A inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, ensejará suaLresci-

são nos temos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 8.666/93 em sua redação atual.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICÕES GE-
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13.1.Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcrição, a proposta apresentada pela Contratada constante no Processo de Licitação n.° 007/2018-Pregão Pre-

sencial n° 006/2018, que a Contratada expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua
aceitação integral.

CLAUSULA I)ECIMA OUARTA - D0 FORO
14.1Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, com renúncia de qualquer

outro por mais privilegiado que sçja, para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente
Contrato.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em três vias de

igual teor, as quais fomm lidas e achadas confome, vai devidamente assinada na presença das
testemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

COVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EivipENHo

2à;â872EON]psENHo:

EMITENTE:

NÚMERO:

FOLJIA:

2018NE001255

1 /2

)uO:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

!011011

hool

j l3170.840/0001+4

ENDEREçO DA UG:
AVENIDA IVO DO F'RADO. S/N - CENTF`O

i ARACAJU

I SE

CREDOR: RAZÃO SOCIAL MANUTECNICA MANUTENCAO

NOME FANTASIA

."...

--7¥'%7:-5------------;

rE~riÉi-É~RÉé~õ~D~o~cE-ÉÕõãT~^~1 CIDADE:

F`UA RODRIGUES DOREA N. 63

i SALVADOR

cõbLióó-uTÓT'~~-----

pRocFuMA DE TRAEmLHo:

NAT. DA DÊSPESA:

TÕN+BiT±àíÃ:5ê?Ã"

01101

01.031.0026.0461. 0000

3 3 90.39

hl0ioooooo

í ¢8 000.0o

lMFORTANCIA F®R EXTENSO:
QUARENTA E OITO MIL REAIS

FICHA FIMNCEIRA:

___1

2018.011011.00001,0101000000 33000000 513 -OUTRAS DESPESAS CORRENTES -OUTRAS DESPESAS CORRENTES

ODAUDADE DE EMPENHO:

! TIPO DE DESPESA:

- ESTIMATIVO

J 1 - NORMAL

MOI]ALIDADE DA LlelTAÇÃO:

N. tm N.E. DE REFERÊNclA;

) NÚMEF`O 00

9 - PREGÃO PRESENCIAL
FiEFERÊNCIA LEGAL
LEl 10.520 DE 17/07/2002

-õÕTNTVÉiiTÕ;

CRONOGRAMA DE DESEMB0LSO
PFEVEREIRO:

JANEIRO:
0.00

lm10:

nmRçO:

JUNHO;
0.00

SETEMBRO:

ABRIL:

0,00

0,00
JULHO:

)480`,

0.00

OUTUBFio:
0,00

0,00

AGOSTO:
0.00

NOVEMEmo:
0.00

DE2EMBRO:
0,00

MANUTENCAO EM
ELEVADORES - SERVIÇOS
DE FiEPARO EM
ELEVADOF` COM A

£:8?Ngfâsfc°A,
]NCLUINDOSUBSTÍTulçÁO
COMPLETA DO QUADF!O
DE COMANDO,
COMPONENTES
ELÉTRICCS E
ELETRÔNICOS , DISPIAY
DE INDICADOFiES DE

REPOSIÇÃO E DiREÇÃO.
BOTOEI FUS DE
CHAMADAS NOS
PAVIMENTOS E NO PAINEL

DE OPEFUÇÃO DE CABINE
NO ELEVADOFt DE MARCA
OTIS. MODELO MÁQUINA

FgÉ65,.áNssETDAELADE%TNEo
PODER, DEIXANDO-O EM
PERFEll.AS CONDlçõES

Data cla l mpressâo

30/08/2018

Resp. lmpressáo:

EDILMA DANTAS E FARIAS PEREiFiA

0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

ImTA 1» EMPENHO:

NÚMERO:

29/08/2018

2018NE001255

FflHA:

2/2

OBSERVAÇAO
Confom® Contrato n° 024/2018. com vlgênaa de 60 (6essenta) dias. a pa" da aéncia na Ordem de Serviço

Da(a da l mpíessão

30/08/2018

Resp. lmpressáo.

EDILMADANTAS E FARIASPEREIRA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 024/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA

0BJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE REPAR0 EM ELEVADOR
VIGÉNCIA: PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS

CORRIDOS A CONTAR DA CIÊNCIA

NA 0RDEM DE SERVIÇO.

DATA DA ASSINATURA: 29 DE AGOSTO DE 2018

ARACAJU, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

TERESA VIRGiNIA VALENÇA TELES DE MENESES
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Zimbra

Zimbra

antoniaa@al.se.leg.br

EXTRATO DO CONTRATO N0242018 DA FIRMA MANUTÉCNICA
MANUTENÇÃO

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

Qua, 05 de set de 201811:25
é@1 anexo

Assunto : EXTRATO DO CONTRATO N0242018 DA
FIRMA MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br>
vAL'

Segue extrato do contrato n° 024/2018, da Firma Manutécnica Manutenção
ltda, para publicação,
Att:

Antonia

. • Ex21KB
do Contrato 0242018- Firma Manutecnica Manutenção Ltda.doc
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