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CONTRALTO No 025/2018
Contrato para PrestaçAo de Serviços que entre si íazem a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
BE SERGIPE e o Engenheiro Civil JAIRO RODRIGUES CORREA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO BE SERGIPE, situada in
Avenida Ivo do Prado s/n0, nesta Capital, doravante denontada CONTRATANTE, corn COC
no 13.1170.840/0001-44, representad.a nesteato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de
Lima e pelo Primeiro Seeretário Deputado Jeferson Andrade, respectivamente, anibos brasileiros,
malores e capazes, residentes nesta Capital e do outro lado o Engenheiro Civil JAIERO RODRI-

GUES CORREA, CPF no 956.365.795-00, InscriçAo Municipal no 3023555, e-mail: jairo.rodriguestjse.jus.se , estabelecido naAvenida Farmacêutica Cezartina Regis, 679, Conj. Sol Nascente, Jabotiana, CEP 49095-100, doravante denominado CONTRATAIDO, tern justos e contratados
por este e na melbor forma de direito, resultante do Processo Licitatório no 00812018 - Convite

no 001/2018 - MENOR PREO GLOBAL, regido pelas disposiçOes contidas na Lei no
8.666/93 em sua redaçAo atual e a Lei Estadual n o 5.484/2006, o que adiante segue mediante as

clausulas e condiçOes seguintes, e na meihor forma de direito:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Obj etiva o presente a contrataçào de pessoa juridica e/ou fisica pan a prestaço
de sërviços técnicos de engenharia civil para acompanhamento, supervisionamento e fiscalizaçao
da execuçâo cia reforma da fachada e ball do edificio Palácio "Construtor JoAo Alves", sede deste
Poder e do Anexo Administrativo, localizado in Rua Maruim no 65, conforme projetos arquite1
tOthco, projetos complementares, especificaçOes, orçainentos, planilhas e Contrato no 22/29t
ate a concluso das reformas. /
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Os serviços tecnicos de engenharia civil para acompanhamento, supervisao e
fiscalizagao da execupao das reformas a serem realizadas neste Poder, as seguintes etapas: la etapa: supervisao e fiscalizacao das obras e 2a etapa: readequacoes de metas fisicas.
2.1 Da Supervisao e Fiscalizacao das Obras
2.1.1 Acompanhamento quantitativo e qualitativo dos servicos:
a) Fiscalizar a execupao dos serviços nas was diversas fases, observando a qualidade da execucao e dos materiais utilizados.
b) Auxiliar a Contratante quando houver necessidade de atestar os quantitativos dos servicos realizados.
c) Fazer constar no diario de obras as mudanças de especificacbes, atrasos, solicitagoes tecnicas
da fiscalizapao, dentre outras.
d) Zelar pelo cumprimento da legislagao de seguranga do trabalho NR 18.
e) Prestar as informagoes solicitadas a respeito de qualquer assunto relacionado ao objeto . deste
Termo.
f) No acompanhamento deverao ser observados: controle da execucao da obra; controle de qualidade da obra; orientacoes tecnicas e solugoes tecnicas, alteragoes e modificagbes.
2.1.2 Elabora9do dos boletins de medigao
a) Realizar visitas peri6dicas, in-loco, nas frentes de servicos, .para aferir as quantidades e a compatiibilidade destes com os projetos de engenharia.
b) Elaborar os boletins de medipao conforme padrao estabelecido pela Contratante, e demais documentagbes necessarias para a solicitagdo da vistoria e pagamento dos servigos realizados.
c) Para elaboragao dos boletins, serao observados: controle de medicao; elaboracao de relatorios
tecnicos financeiros mensais e a medicao final.
2.1.3 Analise e aprovacao de servigos extras em conformidade com as Tabelas
adotadas pela Contratante
a) Subsidiar a Contratante, com informacoes tecnicas que permitam elaborar planilha de servic '
extras, quando for o caso, justificando fundamentadamente e previamente, a necessidade d is
servigos.
2.2 Das Readequagoes de Metas Fisicas
2.2.1 Adequacao dos projetos de engenharia
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a) De acordo corn o andarnento das obras, podem surgir incompatibiidades entre os projetos e a
realidade encontrada nas obras.
b) 0 Contratado, juntamente corn os autores dos projetos deverao arialisar e propor soluçOes.
c) As adequaçoes necessarias dcverao ser incorporadas aos projetos, pelos respectivos projetistas
corn as planilhas de supressäo e acréscimos, justificativas, novas plantas, novo orçarnento, dentre
outros;
2.2.2 Elaboraçao do Relatorio Técnico Final
CLAUSULA TERCEIRA -DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO
3.1 Ficam sob a responsabilidade do Contratado:
a) Os encargos fiscais, traballiistas, previdenciários e comerciais referentes a prestaçào dos serviços, objeto deste Contrato;
b) AcOmpanhar, fiscalizar e supervisionar a execução das obras e serviçôs, garantindo 4üé b
mesmos estejam em observância as especificaçOes, projetos e esquernas gerais de forma que
atendér a conveniência cia Contratante e as exigências dos órflos Ofióiais cornpetentes;
c) Os danos causados em decorrencia da inobservância cia execuçAo dos serviços, objeto dëstë
Contrato;

ci) Maiiter durante toda a execuçâo do Contrato, em compatibilidade corn as obrigaçocs assumidas, todas as condiçOes de habilitaçAo e qualifica$o exigidas no procedirnento licitatorio.
CLAUSULAOUARTA— 0BmGACOEs DA CONTRATANTE

4.1.Constitui obrigaçOes da Contratante, alérn das expressamente indicadas em
outras clausulas deste Contrato e no edital:
a) Permitir o acesso do Contratado para execução dos serviços em suas instalaçOes nos dias e horários deterrninados;
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento cia execução dos serviços;

/
c) Disponibilizar todas as dependencias e infra - estrutara - instaiaçoes prediais, infØrnaçoes.
contrato, projetos, etc, para fiel cxecução dos serviços, objeto do Contrato;

/
/
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CLAUSULA OUINTA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
5.1 Constituem obrigacoes do Contratado, além das expressarnente indicadas
em outras clausulas deste Contrato e no edital:
a)

Fiscalizar se a empresa executora dos serviços esta utilizando pessoal devidamente treinado

e capacitado;
b) Fiscalizar se o material fornecido atende as especfficacOes contidas no Contrato cia obra e serviços contratados;
c) Expedir relatOrios periódicos e quan4o solicitados pela Contratante, informar sempre que necessário o andamento dos serviços, bern corno as irregularidades constatadas;
d) Atestar todas as faturas apresentadas pela Firma responsável pela execuçäo dos serviços fiscalizados;
e) Responsabilizar-se pelos serviços executados sob a sua supervisâo e fiscalizaçAo, bern como
pelas informaçôes e relatórios expedidos;
d) Efetuar pessoalmente as servi4os contratados, sendo terminanternente vedado subcorittatar ou
executá-los através de prepostos designados;
c) Fiscaiizar se os serviços estAo sendo devidamente compatibilizados e elaborados de acordo
corn os pro] etos e as normas técnicas cia ABNT, Legislaçäo Federal, Estadual e Municipal, regu'
lamentaçAo dos órgaos püblicos e cbs concessionárias dos serviços püblicos locais;
f) Informar todas as alteraçoes que se fizerern necessárias em cornum acordo coma CONTRATANTE ate a sua conclusAo;
g) efetuar a rnediçâo dos serviços e apresentá-los a CONTRATANTE para conferencia e atesto,
de forma que tal documento faça integrante dos demais que devero instruir o processo mensal
de pagamento da empresa contratada;
h) Estabelecer juntamentc corn a CONTRATANTE a rotina e andarnentos dos trábalhos, a fim de
näo comprometer os serviços administrativos;
i) Ao término da obra e dos serviços assinar o Termo de Aceite juntarnente corn os direto/es Geral e Administrativo deste Poder Legislativo;
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6.10 pagarnento seth efetuado mensalmente, após a entrega do relatório técni -

co financeiro mensal, devidamente aprovado, mediante apresentação no protocolo deste Poder da
Nota FiscailEatura, devidamente atestada pela Diretoria (Ieral e/ou Diretoria Administrativa e encaminhada a Diretoria Financeira, acompanhada da documentaçào prevista na ResoluçAo no 208
de 06 de dezembro de 2001.
6.2 0 pagamento obedecerá ao disposto na Resoluçao no 296/2016 do Tribunal
de Contas de Sergipe.
6.3 0 contrato será reajustado anuahuente corn base no IPCABGE on outro
que porventura venha a substituf-lo.
CLAUSULA SETIMA - VALOR DOS SERVICOS
Pela perfeita prestaçào dos serviços on contratados, a Contratante pagará ao
Contratado, após a conclusao dos serviços, mediante apresentaçAo da fatural nota fiscal de serviços, o valor mensal de R$ 6.000,00 (Seis mfl reals), perfazendo total global de R$ 54.000,00
(Cinquenta e quatro mll reals), ja incluldos todos os inipostos e taxas.
CLAUSULAOITAVA—VIGENCIA
0 prazo de prestacão dos serviços, objeto deste contrato, seth de 9 (nove) meses elou ate a conclusAo dos serviços de reforma disposto no Contrato 22/2018, contados a partir
da data de assinatura do contrato/emissAo da nota de empenho, o que ocorrer primeiro, podendo
ser prorrogado desde que justificado.
CLAUSULANONA— RECURSOS ORCAMENTARIOS
Para atender as despesas decorrentes desta hcitaçao, serão utilizados os recursos provenientes de dotaço orçamentthria: FunçAo - SubfbnçAo - Programa de Governo-Projeto
ouAtividade: 01.031.0026.0461 Coordenacâo daAçAo Legislativa Categoria Econôrnica -fAipo
de Despesa - Modalidade Aplicação: 3.3.90.00 Despesas Correntes - Outras Despesas Co/elites AplicaçOes Diretas.
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CLAUSULADECIMA— DAH5cALIZAcA0

A fiscalizaçao seth realizada pela Diretoria Geral e/ou Diretoria Administrativa
deste Poder, corn autoridade para exercer, em norne deste Poder, toda e qualquer açAo de: orientaçào geral; controle e fiscalizaçao dos serviços contratados, bern corno a responsabilidade pela
aprovação ou reprovacAo dos documentos técnicos apresentados pela Contratada.
CLAUSTJLA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecuçAo total ou parcial do objeto, a

Assernbleia aplicará as sançöes previstas na forma dos artigos 86, 87 e 88, da Lei no 8.666/93,
corn alteraçôes.
11.2 As sançôes são as seguintes:
I - advertência, por escrito;
II - multa de ate 20% sobre o valor do contrato inexecutado;
III - suspensâo ternporária de participação em licitaçAo e impediniento de contratar corn a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
.
IV - declaração & inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçao PiThliëa eñquanto
perdurarem os rnotivos deterrninantes da puniçAo ou ate que seja prornovida a reabi1itaço peran
te a prOpria autoridEde que aplicou a penalidade, que seth concedida sernpre que o contratado
-

ressarcir a AdministraçAo pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sançAo aplicada
corn base no inciso anterior.
11.3 As sançOes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderAo .ser aplicadas corn a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias áteis.
CLAUSTILA DECIMA$EGUNDA-RESCISAO

A inexecuço total ou parcial do obj eto deste Contrato, ensej aM sua re cisdo
nos terrnos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçoes.
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CLAUSTJLA DECIMA TERCEIRA - DAS DIsPosIçOEs GERAIS
Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcrição, a Licitaçao
n° 008/2018 - Convite no 001/2018 e a proposta apresentada pelo Contratado que o mesmo cxpressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitaQAo integral.

CLAUSULA DECIMA OUAItTA - DO FORO
Pica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renñncia de qualquer outro per
mais privilegiado que seja, pam dirimir quaisquer düvidas em relaçao ao presente Contrato.

E, per estarem de pleno acordo, assinam o presente instrurnento em 03 (três)
vias de igual teor, as quais foram lidas e achadas conforrne vao devidarnente assinadas na presença das testemunhas abaixo. /
/
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Eng. Civil JgIRO RODRICUES CORREA

CONTRATADO

TESTEMUNIIAS:

11 1

GOVERNO Do ESTADO DE SERGIPE

a:

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NUMERO:

05/09/2018

2018NE001288

FOLHA:

1/2

-

UNIDADEGESTORAEMITENTE:

UG:

GESTAO:

ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA

011011

00001

13.170.84010001-44

CIDADE:

U.F.:

CEP:

ARACAJU

SE

ENDEREçO DA UG:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N

-

CENTRO

CREDOR: RAZAO SOCIAL JAIRO RODRIGUES CORREA

(CNPJ:

149010050

CPF:
958.365.795-00

NOME FANTASIA
ENDEREcO DO CREDOR:

CIDADE:

U.F.:

CEP:

AVENIDA FARMACEUTICA GEZARTINA REGIS N. 679

AACAJU

SE

49.095-100

tCODIGO U.O.:
01101

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

IMPORTANCIA:

01.031.0026.0461.0000

3.3.90.38

0101000000

24.00000

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
VINTE E QUATRO MIL REAlS
FICHA FINANCEIRA:
2018.011011 .00001.0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

I MODALIDADE DE EMPENHO:
2- ESTIMATIVO

N DANE. DE REFERENdA:

TWO DE DESPESA:
1 - NORMAL

LICITAçAO:

MODALIDADE DA LICITAQAO:

0110112018000254

1-CONVITE

NOMERO DO PROTOCOLO:

REFERENCIA LEGAL
CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8666/93
CONVENIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FEVEREIRO

JANEIRO:

0,00
NOVEMBRO:

OUTUBRO:
6.000,00

6.000,00

0,00
AGOSTO:

0,00

0,00
SETEMBRO:

0,00
JULHO:

JUNHO:

MAJO:

ABRIL:

MARcO:
0,00

0,00

0,00
DEZEMBRO:

8.000,00

8.000,00

ITENS DO EMPENHO

Data da ImpreSSâO:

11109/2018

Resp. Impressão:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NUMERO;

05/09/2018

2018NE001286

FOLKA:

2/2

OBSERVAcAO
Conforme Contrato n° 02512018, corn vgênoa de 09(nove) mesas, a partir de 03/09118.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PDO, S/N. PAIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILKO. RA
ACAJU -

TOTAL (R$)

24.00000

RESPONSAVEL PELA

Data da Impress5o:

1110912018

Rasp, Irnprestao:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 025/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: ENGENHEIRO CIVIL JAIRO RODRIGUES CORREA.
OBJETO: PRESTAQAO DE SERVIOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA
ACOMPANI-IAMENTO, SUPERVISIONAMENTO E FISCALIzAçAO DA EXECUQAO DA
REFORMA DA FACHADA E HALL DO EDIFICIO PALACIO "CONSTRUTOR JOAO ALVES", SEDE
DESTE PODER E DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA MARUIM No 65,
CONFORME PROJETOS ARQUITETONICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES,
ESPECIFICAQOES, ORQAMENTOS, PLANILHAS E CONTRATO No 22/2018, ATE A
CONCLUSAO DAS REFORMS.
VIGENCIA: SERA DE 9 (NOVE MESES) E/OU ATE A CONCLUSAO DOS SERVIQOS DE
REFORMA DISPOSTO NO CONTRATO 22/2018, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA
ASSINATURA DO CONTRATO/EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PODENDO SER
PRORROGADO.
DATA DAASSINATURA: 05 DE SETEMBRO DE 2018

ARACAJU, 20 DE SETEMBRO DE 2018
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Zimbra

Zimbra

esters@al.se.leg.br

Extrato do Contrato no 025/2018

De Maria Ester Dantas Santos
<esters@al.se . leg. br >
Assunto : Extrato do Contrato no 025/2018

Qui, 20 de set de 2018 13:56
01 anexo

Para :Valtencira@al.se.gov.br
Val,
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 025/18
Aft,
Ester
Ex do Contrato 0252018- Engenheiro Civil Jairo Rodrigues
7. Corrêa.odt
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