
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGJSLATIVA 

CONTRATO No  15/2019 

Contrato de Prestaçäo de Serviços celebrado entre a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Life 

Comércia e Serviços Lireli. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestaçao de Sen'iços, que entre si fazem por 
esta e na meihor forma de direito, a Assemblein Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. No 
13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representath per seu 
Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos 
brasileiros, maiores e capazes, residentes nests Capita] e do outro, a Firma Life Comercio e 
Serviços Lireli, estabelecida na Av. Desembargador Maynard, 287, Bairro Suissa, CEP 49052-210, 
Aracaju-SE, CNPJ sob o no 10.468.505/0001-39, InscriçAo Estadual n o  271235730, denominada 
CONTRATADA, representada pelo Sr. Felipe Ermel PacheeG, portador do C.P.F. n. °  007.380.540-
89, RG no 108247.124-2 SSP-RS, téthjusto e contratado poi Ste e na methor forma de direito, 
resultante do Processo Licitatório no 012/2019 - Pregão Presencial no 01212019 - MENOR 
PREO GLOBAL ,sujeitando-se as partes as normas da Lei Federal no 10.520, de 17 dejulho de 
2002, Lei Federal no  8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de IJefesa do Consumidor), pela 
Instruçào Normativa no 5, de 25 de maio de 2017, especificamente artigo 35, Anexo VU-A, no que 
couber e pelas Leis Complementares no 123/06 alterada pelas Leis Cemplementares nos  147/2014 e 
15512016 em sua ama! redaçào (Estàtuio Nacional cia Microeuifresa e di Ethprésa de Peueno 
Porte) e Decreto Federal no 8.538/2015, pela Lei Estadual if 6206/2007 (Lei dna Microempresa 
Estadual), alterada pela Lei if 7.996/2015 e regiilamentado pelo Ato no 22.950, de 26 de fevereiro 
de 2018 e subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de jüñho de 1993, observadas as alteraçOes 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e nas eondiçOes e exigëncias estabelecidas 
nestle EditaL, bern como as clausWas e condiçoesseguintes: 

CLATJSULAPRIMEWA— OBJETO E EOUII'AMENTOS 

1 1 0 presente Coritrato objetiva a contrataçAo de empress especiahzada para prestaçAo de services 
de nanutehço mensal, preventiva e cbrretiva, corn a inolusAo de, peças, quaido iiecessário, nos 
euipamentos odontológicos instalados naDiretoria de Aten$o a Saüde - DIRATS,da Contfatante 
confoni4e especificaçOes cOnstantes no Anexo I do Ato Convocatório, conforme especificaçoes 
contidasnoAnexoldoato Convocatorio.  

1.2. Dos equipamentos: 
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4.1. A gestao do contrato sera da Coordenadoria de Atendimento Ambulatorial, sob a fiscalizaçAo cia 

Diretoria de Atençao a SaMe ou por representante da Contratante devidarnente designado pars esse 
fin, permitida a assistência de terceiros, corn autoridade para exercer, coma representante da 
Administraçào da Contratante toda e qualquer ação de orientaçao geral, acompanhamento e 
fiscalizaçao da execução contratual, como também a oonferência da quantidade, qualidade, para 
posterior atesto cia Nota Fiscal 

4.2. A fiscalização de que tram este item, nào exclui item reduz a responsabilidade da Contratada 
pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de açào ou omissào, culposa ou dolosa, 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
4.3. Durante o periodo de vigência deste Contrato a Contratada deverá manter preposto, aceito pets 
Athninistraçao cia Contratante, pan representá-lo sempre que for necessário. 

4.4. A atestação de conformidade da prestaç&o dos services do objeto cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalizacao do Contrato ou a outro servidor designado pan ease fim. 

4.5. A FlscAuzAcAo compete, entre outras.atribuiçôes: 

1. Encarninhar a Diretoria Financeira da Contratante, documento que relacione as ocorréncias que 
impliquem em niultas a serem aplicadas a Contratada. 
II: Solicitar a empresa contratada e seus prepostos, ou obter cia Administração da Contratante, 
tempestivamente, todas as providências necessérias so born andamento do Contrato. 	- 

111. Verificar a conformida& cia execução contratual corn as normas- especificadas e - se - os 
procedmnientosempregados ago adequados pam garantir a qualidade desejada dos materials. 
V• Anetar, em registro prOprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execucao do Contnto. 
determinando o que for necessario a regutarizaço das faihas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebimento definitive dos serviços, indicàndo as ocorrências de 
indispóthbilidade dos serviços ma contratados. 

CLAUSULADUINTA- DAVICENCJA 

A vigéncia do Contrato, decorrente deste Termo , sera de 12 (doze) meses, contados a pat-fir da 
data de sua asstnatura, podendo ser prorrogado, mediante termo affitivo, per iguais e sucessivos 
p&iodoä, àté o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade corn o art. 57, da Lei it. 0  8.666/93, 
corn. alteraçôes posteriores. 

CLAUSULASEXTA- DAS OBRIGACOES 

6.1. DA CONTRATA.NTE: 
6.1.1. Receber 0 objeto no prazoe condiçOes estabelecidas no artigol3 a 76 cia Lei P? 8:666/1 
corn:aS aiteraçOes posteriores; -• 	 . 	

. 

6.1.2. Contunicar a Contratada, per escrito, sobre imperfeiçaes, faihas outegu1aridadesverifiyas 
quando cia execução dos serViços para que seja substituido, reparado oucorrigido; 	 IL' 
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6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacOes da Contratada, através de 
comissao/servidor especialrnente designado; 
6.1.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestaçAo dos serviços, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.1.5. A AdministraçAo ado respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
corn terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, hem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos on subordinados. 

6.2. DA CONTRATADA: 
6.2.1 Executar os serviços obedecendo as especificaçoes e as condiçôes gerais e especificas deste 
Termo, as normas técnicas em vigor relacionadas a prestação de serviço, bern como os detaihes e 
instmçôes fomecidas pelos fabricantes dos equipamentos, responsabilizando pela qualidade dos ser-
viços prestados. 
6.2.2. Executar os serviços corn equipamentos apropriados e profissionais devidamente credencia-
dos e capacitados, refazendo por sua conta Os serviços considerados ma! executados. 
6.2.3. Apresentar sua equipe devidamente uniformizada e identificar seas profissionais através de 
draehá corn fotografia recente, nome e fiinçäo. 	 - 	- - 
6.24 Instruir a mao de obra quanto as necessidades de acatar as orientaçoes do preposto da 
C.ontratante, inclusive quanto so cumprimento das Normas Internas e deSeguranca a Medicina do 
Trabaiho. 
6,2.5. Fprnecer ferramentas, maquinas, materials tie limpeza a conservação, rnp de obra, acessO-
rios, iocomoçâo, refeiçOes, hospedagern e tudomais que for ncessário.paxa a completa eperfeita 
execução dos serviços. Os custos relativos a esses insutnos deverAoestar embutides nos respectivos 
custos mensas. 
6.2.6 Cumprir as chamadas e solicitaçOes da Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

- 6.2.7. Afixar etiquetas nos equipamentos no ato da execucäo da manutençAo- preventiva corn as se-
gurntes informaçoes data de execução, tecnico, mdicaçäo se ha restriçOes referente so perfeito fun 
cionamento e data limite pam prOxirna execuçâo. 
6.2-8. Emitir relatorio de visits on ordem de serviço, a cada atendimento, caractenzando a realiza-
co dos serviços solicitados, devendo ser assinado pelo fiincionário que acompanhou o serviço. 
6.2.9. Os serviços executados pela- empresa somente serão aceitos Se estiverem concluidos e corn 
aceite da Fiscalizaçao do Contrato e, quando em eontrário, a Contratada depois de atendidas todas 
as exigêneias, executará novamente Os serviços. Constatada qualquer irregularidade na execuçâo 
dos serviços, a Contratda obrigar-se-a a refaé-1os imediatamente, sob pens de.sujeitar-s aaplica-
çäo .das multas ou rescisão do contrato nos terznos legals.  
6210 Reparar, corrigir, remover, reconstruir on substituir, a sins expensas, no todo on em pfte. o 
objeto do Contrato, em que se verificarem vidos, def&ltos ou incorrecoes, resultantes. da excuçao 
dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 	ff3 
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6.2.11 Informar imediatamente a Contratante qualquer ocorrência on anormalidade que venha a 
prejudicar imediatarnente ou mesmo a longo prazo a boa prestaflo dos serviços. 
6.2.12. Mo transferir, subcontratar on ceder total on parcialmente, a qualquer titulo, os direitos e 
obrigaçôes decorrentes deste contrato on da execução do mesmo, sern prévia e expressa anuência da 

Contratante 
6.2.13. Arcar corn lodes Os onus necessários a completa e correta exeeuçäo dos serviços, inclusive 
impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços objeto do Contrato, bern como os en-
cargos técnicos e de seguro de acidente do trabaiho. 
6.2.14 Manter, durante todo o perfodo de vigéncia do contrato, todas as condiçoes de habilitaçao e 
qualificaçAo exigidas neste Termo e na licitaçao, quando da realizaçào do pagainento pela Assern-
bleia, comunicando, imediatamente, a superveniëncia de fato impeditivo da manutençäo dessa con-
diçao, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores. 
6.2.15. Responder, civil e legalmente, per quaisquer danos ocasionados a Contratante e/ou a tercei-
ros, nos locais de trabaiho, em razAo de sua ornissäo ou de quem em seu nome agir, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçao ou o acompanharnento deste Poder. 
6.2.16 Assumir todos os encargos trabaihistas, impostos, contribuiçoes previddnciarias e quaisquer 
outras que form previstos em legisiaçAo especifica e vigente, referentes aos serviços executados 
par seus empregados, obrigando-se a saldá-Ios na época própria além de responder, -também, por 
posfveis.demandastraba1histas, civil ou penal, relacionadas corn a execuçAo dos serviços. 

CLAUSULA SETJMA- DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

7.1 0 pagamento seth efetuado mensalmente, S o 5 0  dia ütil do més subsequente, mediante 
apresntação no-protocolo da Contratante, da documentaçao hábil a quitacâo: 	- 

Nota •fiscallfatura, devidamente atestada. pela. Coordenadaria de Atendithento 
Ambulatorial e/ou Diretoria de Atençào à.Saáde e encaminhada so Departarnento Financeiro; 

- 	. II - Cumprimento da Respluçào do-TCE/SE 208 de 06 de-dezernbrode200l; 
7.2 0 contrato send reajustadd anualmente corn base no IPCA/JBGE, on oütro que por ventura 
vèriha substitul-lo; 
73 0 pagamento obedecera ao disposto na ResolucAo n° 29612016 do Tribunal de Contas de 
Sergipe; 
7.4-  Havendo atraso de pagamento, a-parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INK. 
desde-a data finaldo perfodo de adimplemento, ate a data do efetivO pagarnento. Para o efeito deste 
Am, näo serào computados os atrasoi atribulveis a contratada -e os-decorrentes da nào aprovaçAo 
dos doeunientosdeqrntacAp; H - -- - 
7.5 De acordo corn o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aqueleque participar 
de licitaçao neste Estado e que adquirir mercadonas de outras unidades cia federaçào, recolhera o 
irnposto correspondente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual 

8.2. As despesas corn a contratacào acima descrita tmportaräo mensalmente em ate 14% 1M 
(urn mil duzentos e oitenta reals), perfazendo urn total annul de ate RS i5.360,00 (qumz 

oo 
nil - 
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trezentos e sessenta reals) conforme especiflcaçocs e quantitativos constantes do Anexo I do ato 
convocatório. 

8.3. As despesas oriundas do objeto desta licitaçAo, conforme consta dos autos obedecerAo I 
classiflcaçào abaixo: Funflo - SubfunçAo - Programs de Governo-Projeto on Atividade: 
01.031.0026.0461- Coordenaçâo da Ação Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa-
Modalidade Aplicaçäo: 3.3.90.00 --Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- AplicaçOes 
Diretas. 

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Se a Contratada descumprir as condiçOes avençadas, ficarl sujeita as penalidades 
estabelecidas nas Leis no 10.520/2002 e 8.666/1993, corn alteraçoes posteriores. 

CLAUSULADECIMA- DAS DISPOSICOES GERMS 

11. 1.  A Contatante podera a qualquer tempo, recüsar os senids, no tod6 on em part, sSre que 
não atender so estipulado neste Termo Cu aos padroes técnicos de qualidade exigfveis. 
11,2. No interesse da Contratante, o objeto da contrataçAo poderá softer acréseimos ousupressOes, 
nos termos do artigo 65, da Lei no 8.666/93 e alteraçOes posteriores, corn a aprsentaflo das devidas 
justificativas. 	 - - 
11.3; Nenhum acrescixo: ou:supressao podera exceder o limite estabelecWo en lei, excetoas si-
presOes resultantes de acordo cite as panes. 
11.4. Nos precos propostos que vierem a fornecer ja deverAo estar inclusos todos os custos 
necessários pan execucAo dos serviços objeto do presente Termo, hem como todos os impostos. 
encargos trabaihistas, previdenciãrios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, Iransporte, garantia e 
qualsquer outros que incidain on venham a incidir sobre a objeto heitado Não sera permitido 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 
11-5 A Contratada poderã contatar corn a Coordenadora de Atendimento Ambulatorial da 
Contratante, pelos telefones (79) 3216-6834 e 6835, on pessoalmente na Rim Maruim no 47, bairro 
Centro, para dirimir düvidase prestar Os esciarecimentos necessérios quanto aos serviços a serern 
executados. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PORO 

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renüncia de quthquer outro par mS pñvi4Ødo 

que seja para drnrmr quaisquer duvidas em relaçâo an presente Contrato 
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E. por estarem de pleno acordo, assina o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, as 

quais foram /achnadoniorme vai devidamente assinadas na presençá das testemunhas 

abaixo. 

Aracajiu/S 	de 	de 2019. 

eputadoL i:

Presidente 	 1 ° Se 4 1.o —Contratante 

Z h , CA F, Tpe 	act P..F.0 7t"O540~%8 
Li Comércto e Serviços Eireli 

Contratada 

Testemunhas:  



GOVERNO 00ES1'ADO DE SERGIPE 

a 
ATAOO SB*I0c 	)iOIc 	 P01)1k 

.26'o72o19 	2019NE001031 	Ill 

UMOADE GTQRA EMTTENTt UG GflTAO CNPJ: 

ASEMB1AI1GLATIVA 011011 CXCI 13.170.6401000144 

EJIDEREGO DA 00: 	 CIDADt UP.: 

AVENtD&IVO DO PRADO, S.t - CENTRO WCAJU SE 4t010-O 

CRDOt nZAa SOCIAl. LIFE COMERCIO & saqi DOS LTDA ME CNN: 

NONE FANTASiA LJPE 1o.488,5csmoo 1-as 
ENDEREODO CREOOR 	 CWAOE UP.: 	CP 

RUA SILVJD CEZAR LUTE RACMJ SE 	49.020.C60 

cáo GO Ufl: PROGRAJIA 0€ Th*ULJ0c MAT. fl&Dflt paim JMPORTACa 

01101 0i.031.002t0481.0000 3310.39 O1D100 6.817.60 

IMPORTMCA POR 	TIN$O: 

SSS MILE SEES CNTOS E D$ET! REALS E sasana CSCAVOS 

m" FRIANCEJRA 
209.01101 1.00001 .01 01 	000.330.S$ - OUflAS DESPESS CORRENTES - 0lJTfl3 D€SP€SASCOSNIES 

UQDAaOAØE DE SIPENHO: 	TWO DI DW*& DANE. DE 	itut 
2-ESIThMflIO 	 1-140flPL 

LIcrrAcAo: MOOALAbI DA UclTAçAft ICJFMEMtO DO PROTOcCIfl 

O110I11g0171 S - PREGAD PENCIA1. 01447-7)1019 

CIA a 
LEt 10.520 DE 17)D7/2002 	 . 

RONOGRMIA 08 DESMBOLSO 
 a pEe  

0.00 - 

MAJO JUNHO JUU10 

000 0  ,. 	 217.50 1.28000 

OWUS - NOSI1R 	 .. S 

t..00 . 	I2OO.0 

IMJT 
DA DflA DE StE - 	. 	 . 

I 	4N1 SSh 	flS17 	 B EQUPA&effcS 0O0NTcLOc0S. OM 	tI 7 	 MS 	. 	 laOCe 	. &eox 
DE PE&Sfl NEflO,IWUT9O 

aa PRES(WA, OOTh,E1WAEASScLA 	 ( 

OBSERVAçAO 
Ce*iir Catab M 01 !1201 S. 	Tt .&*da da 	O1i2Q19 2$7J. 

LOtAU DADE DE EM1REGA 	 . . . - 

JEnruA NO 00 PRA4 S#L FLAG0 	 M-Y 	p* J 	WJ(J $5 TOtAL S) 5.611,60 
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EXTRATO DO CONTRATO N o  015/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: LIFE COMERCIO E SERVIOS EIRELI. 

OBJETIVO: FRESTAçAO DE SERvIçOs DE MANUTENçA0 MENSAL, PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM A INCLUSAO DE PEçAS, QUANDO NECESSARIO, NOS EQUIPAMENTOS 

ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA DIRETORIA DE ATENçAO A SA(JDE - DIRATS. 

VIGNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. 

BASE LEGAL: LEI N° 5666193 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATIJRA: 26 DE JULHO DE 2019 

ARACAJIJ, 06 DE AGOSTO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 
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Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 015/2019 - Life Comércio e Serviços Eireli 

De : Maria Ester Dantas Santos 	 Ter, 06 de ago de 2019 09:43 
<esters@al.se.leg.br > 	 01 anexo 

Assunto : Extrato do Contralto no 015/2019 - Life 
Comércio e Serviços EireIi 

Para :Valtencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 015/2019 - Life Comércio e Serviços 
Ei reli 
Aft, 
Ester 

Ext. do Contrato no 0152019 Life Comércio e Seiviços Eireli.odt 
19 KB 


