
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEL4 LEGISLATIVA 

CONTRATO N 024 /2019 

Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e Marcos 

Antonio Santos MEl (Marcos Lavagem Estofados) 

Polo presente instrurnento particular de Contrato de Prestacäo de 

Services. que entre si fazem per esta e na rnethor forma de direito, a Assembleia Legislativa do 

Estado de Sergipe, C.G.C. No 13.170.84010001-44, doravante denorninada CONTRATANTE, 
esre aw representada per seu Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Prirneiro Secretário 

Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, malores e capazes, residentes nesta Capital e do 
c,mro. a Firma Marcos Antonio Santos MEl(Marcos Lavagem Estofados), estabelecida na rua 

n° 118 - 'B", Travessa E-3, Conjunto bugio, CEP 4000-000, Aracaju-SE, CNPJ sob o no 

7,i 26.00310001-79, Inscriçào Municipal n° 093.228-4, denominada CONTRATADA, 

represemada pelo Sr. Marcos Antonio Santos, portador do C.P.F. n.° 479.407.005-53, R.G no 

1,000.069 SSP/SE, tern justo e contratado per este e na meihor fonna de direito, resultante do 
Processo de Disperuia de Lieitação no 004/2019, sujeitando-se as panes Contratantes a Lei no 
8.666i93. especialmente so disposto no art.24, incise II, em sna redaco atual, de acordo corn as 

ciãusuias e condiçöes abaixo: 

CLAUSUL&.PBIMEIRA - OBJETO 

0 presente Contrato objetiva a contrataçäo de empresa especializada 
para prestaçäo de serviço, mensal e parcelado, de manutençAo de nobiliário pan varies setores da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 

2.1. Os services compreendem, anualinente e de forma pareelada. sob 
demanda, a manutençào de mobiliario, discriminados da seguinte fonna: 

a)Conserto e reform  de cadeiras: corn a rnanutenço dos assentos e 
encostos. coin a troca do courvin, e esponjas(caso necessário) e rodizios. 

Quantidade: ate 70(setenta) cadeiras. 

b)Lavagern a seco de cadeiras: na lavagern a seco so utilizados 
soiventes qulinicos, desenvolvidos especialmente pan removereni sujeiras C manterem/as 
caracteristicas do material. / 

Quantidade: are 500(quinhentas) cadeiras. 	
/ 
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c)Lavagem a seco corn hidratacão: a lavagern a seco corn hidrataçAo 

objetiva aumentar a durabilidade do revestirnento das cadeiras, couro, equilibrando o P1-I, dando 

vida nova as fibras. Quantidade: ate 100(cem) cadeiras. 

CLAUSULA TERCEIRA - BA FISCALIZACAO oo cpn-
TO 

3.1. Aexecuço do contrato seth acornpanhada pela Coordenadoria & 

Services e Manutençäo e fiscalizada pela Diretoria Administraliva, permitida a assistência de 

terceiros, corn autoridade para exercer, corno representante da Administraçäo deste Poder, toda e 

qualquer açäo de orientação geral, acornpanhamento e fiscalização da execuçäo contratual, corno 

também de conferéncia da quantidade, qualidade, e a integralidade do sen'iço pan posterior atesto 

da Nota Fiscal. 

3.2. Os serviços de manutençAo de rnobiliario serào prestados de for-

ma parcelada, de acordo corn a necessidade dos setores deste Poder e sempre que solicitada pela 

Coordenadoria de Serviços e Manutençao c/Cu Diretoria Administrativa. 

3.3. 0 prazo máximo de entrega e de 10(dez) dias üteis, contados do 

recebimento da requisição da prestaço dos serviços emitida pela Coordenadoria de Serviços e 

Manutençäo e deverao 5cr entregues no mesmo local 

CLAUSULA QUARTA - BA VIGENCIA 

A vigéncia do Contrato, decorrente deste Ferran, sera ate 31 de de- 

zembro de 2019, contados a partir da data de sun assinatura, não podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES 

5.1. BA CONTRATADA: 

5.1.1 Cutnprir flelmente o Contrato, de modo que os serviços objeto 

do Contrato sejam prestaños e entregues nas especificaçoes requeridas pela CONTRATANTE. 

5.1.2. Providenciar a imediata reparação, correção on substituiçäo, 

total on parcial,às sum expensas, da entrega em que se verifiquern vicios, defeitos ou incorrec6es; 

5.1.3. Entregar as cadeiras tendo prestado as serviços, no prazo não 

superior a O(dez) dias üteis, contados a partir do recebimento cia solicitaçao ernitida pela 

Coordenadoria de Serviços e Mairntençào; 

5.1.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as 

dependencias da CONTRATANTE; 

5.1.5. Prestar os esclareciinentos quo forern solicitados pela 

CONTRATANTE: 



EST-ADO LW SERGIPE 
ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

5.1.6 Responsabilizar-se per todas as obrigaçôes e encargos 

decorrentes das reiaçOes de trabaiho corn os profissionais contratados, previstos na legislaçao pátria 

vgentc, sejarn de âmbito trabaihista, previdenciãrio, social, securitários, bern come as despesas 

idativas a frete/carreto. seguro, embalagens, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam on 

venham a incidir sobre a fornecirnento ora contratado; 

5.1.7 Responder integralmente per perdas e danos que vier a causar a 

CONTRATANTE on a terceiros em razäo de ação ou omissão, dolosa on culposa, sua on dos seas 

orepostos. independentetnente de outras corninaçôes contraluals on legais a que esther sujeitas, 

5.1.8 Ressarcir a CONTRATANTE do equivalente a todos os danos 

decorrentes de paralisaçao on interrupcão da prestaçâo dos serviços, exceto quando isso ocorrer por 

exigéncia da CONTRATANTE on ainda per caso fortuito ou força major. circunstâncias 

devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo de 48(quarenta e oito) horas, após sua 

ocorréncta: 

5.1.9 Marner durante todo a periodo de vigência deste Contrato todas 

as condiçOes de habilitaçao estabelecidas pam o pagamento, cornunicando, imediatainente, a 

supercenlencia de fate hnpeditivo da manutenção dessa condição, lies ternos da Lei 8666/93 e 

suas aiteraçôes posteriores; 
5.1.10 Cumprir outras obrigaçOes previstas no Codigo de Proteçao e 

Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) quo sejarn compativeis come regime de direito páblico; 

5.1.11 Cumprir o disposto no inciso V do ait27, da Lei Federal no 

8.666/93. 

6.2. DA CONTRATANTE: 

6.2.1 Definir per ocasiäo de cada solicita$o, a quantidade de cadeiras 

a serern consertadas, reformadas on lavadas, a prao e o local de entrega; 

6.2.2. Rej eitar as serviços prestados em desacorda corn o previsto no 

Contrato. indicando as razães da recusa 

6.2.3. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos 

funoionarios da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos, desde que devidamente 

den-dEcades nor crachá; 

6.2.4 Prestar as informaçoes e esciarecimentos que eventualmente 

venham a 5cr solicitados pela CONTRATADA, e que digam respeito a natureza do objeto do 

contrato: 

6.2.5. Notilicar a CONTRATADA, per escrito, a ocorrência de even- 

tuais imperfeçOes no curse da execuçAo do objeto. fixando prazo, se necessário, para a sua core-

c äo 

6.2.6 Promover o acoinpanhamento e fiscalizaçAo da execuçâo do ob-

eo contratado. de forma que sejam mantidas as condiçoes de habi!itaçào exigidas na dispensa de Ii- 

citaçäo: 	 / 
6.2.7. Proceder a conferência dallota fiscallfatura, atestando no crpo )) 

da mesma, a prestação dos servicos- 
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6.2.8. Efetuar a pagamento devido pela prestação do serviço a CON- 

TRAIADA. desde atm cumpridas todas as formalidades e exigências da dispensa e do contrato. 

CLAUSULA SETLMA- DO I'AGAMENTO EREAJUSTE 

7.1 0 pagamento seth efetuado ate o 50  din ütil do mês subseçuente, 

mediarite apresentação no protocolo da Contratante, da docurnentaçào habil a quitaço: 

I - Nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de 

Atendirnento Ambu1atoria e/ou Diretoria de AtençAo a SaMe e encaminhada an Departamento 

Financeiro: 
II- Certidào de Regularidade fiscal corn a Fazerida Estadual, 

Municipal. Certidoes de FGTS, INSS E CNDT. 

7.2 Us preços nao seräo reajustados; 
7.3 0 pagamento obedecerá so disposto in Resolução no 296/2016 do 

Tribunal de Contas de Sergipe; 
7.4 1-lavendo atraso de paganento, a parcela atrasada seth atualizada 

segundo a variaçäo do INPC, desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo 
pagamento. Pam o delta deste item, näo seräo computados os atrasos atribuiveis a contratada e os 

decorrentes da não aprovaçäo dos documentos de quitaçào; 
7.5 De acordo corn o art. 185 do Regularnento do ICMS do Estado de 

Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado C que adquirir mercadorias de outras 

undades da tèderaçäo, recothera o imposto correspondente a diferença entre a aliquota interna e a 

:nterestacival. 

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO E 

DQIAcAQRCAMENTARIA 

8.1. As despesas corn a contratação acima descrita terá urn custo 

nuai de ate RM4.900,Oe(quatorze mll e novecentos reals), corn Os valores unitários 

discriminados da seguinte forma: 
-Conserto e reforma de cadeira RS70,00(setenta reais) 
-Lavagern a seco de cadeira- R$15,00(quinze reals) 
-Lavagem a seco coin hidrataçao- RS2500(virne e cinco reais) 

8.2. As despesas oriundas da presente contratação correrao pot: 

Função - Subfunçao - Programa de Goverrio-Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461-

Coordenaçao da Açào Legislativa; Categoria Econôrnica - Grupo de Despesa-Modalidade 

ApHcaçäe: 3.3.90.00—Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aphcaçäes Diretas. 

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMJNISTRATIVAS'  

9.1 A Contratada total on parcial inadimplente seräo ap1ipdas as, 
seguintes sançOes iegais: 
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a) Adverténcia; 

b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da 

infraçao nac excedendo em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do 

Contrato cumulável corn as demais sançOes. 

c) Rescisac contratual, on suspenso temporária de participação 

em licitaçfto e impedirnento de contratar corn aAdministraço por prazo näo superior a 02 

(dois ) anUs: 

d) Declaraçäo de inidoneidade para licitar e contratar corn a 

AdministracAoPñblicL enpuanto perdurarem os motivos determinautes da punicâo 

on aM gue sela promovido a reabilitacäo na forma da Lei cii perante a prówj autori- 

- dade aiwplicou a nenalidade 

CLAUSULA DECIMA- DAS DISPOSICOES GERMS 

10.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços, no 

wdo ou em pane, sempre que não atender ao estipulado neste Termo on aos padröes técnicos de 

qualidade exigiveis. 

10.2. No interesse da Contratante, o objeto da contrataçäo podera so-

fter aréscimos on supressöes, nos termos do artigo 65, da Lei no 8.666/93 e alteraçôes posteriores, 

corn a apresentaçAo das devidas justificativas. 

10.3. Nenhurn acréscirno ou supresso poderá exceder o limite estabe-

lecido em id, exceto as supressOes resultantes de acordo entre as partes. 

10.4. Nos preps propostos que vierern a fornecer jâ deverào estar 

inciusos todos us custos necessaries para exec•uçäo dos services objeto do presente Termo, bern 

conio todos us impostos, dncargos trabalhistas, previdenciärios, fiscais, comereiais, taxas, seguros, 

transporte. garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Não 

será permitido, portanto, que tais encargos sejarn discrirninados en separado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renunci 

1 

 /de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirirnir quaisquer düvidas em relaç&o no p 

7

sente 

Tra Coo  
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E, per estarem de p1db acordo, assina o presente instrumento em 03 

Urés) vias de igual teor, as quais foram lidas e achado conforme vai devidamente assinadas na 

presença das testernunhas abaixo. 

Aracaju!SE, 	e jj 	i>fi 2019. 

I 	I' 
Jeutado Luci 	ispo Lima 	 Deputad IokAdrade 

Presdete on tante 	 1 ° secre4rio —contatante 

A' 
Marcos Antonio Santos, C.P.F. 479.407.005-53 

FIRMA MARCOS ANTONIO SANTOS- MET 

Contratada 

Testemunhas: 



Si 
GOVERNO DO ESTADO CE SERGIPE 

CATA 00 EMPENHO: NUMERO: 	 FOLMA: 

2019NE001485 	1/1 

. 

5/10/2019 

UNIDADE GESTORA EMErENrE: UG: GESTAC: 	CNPJ: 	 - 

ASSEMBLEIA L.EOSLA11VA 1011011 1 00001 	13170.840/000 	'-14 

ENOEREcO CA UG 
U.S., 	CE?: 

AVENIDA IVO 00 PRWO. S/N - CENTRO ACAJU SE 	 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL MARCOSM4TCNIO SANTOS 
CNPJ: 

NOME FANTASIA MARCOS LAVAGEM DE ESTOFADOS 17.126.001 

RUA lACY ANDRADE DE JESUS N. 118 ARACAJU SE 	 40.090-630 

U.o 	 PROG 	DE 	BALH0r HAT DA DESPESA: 	 E iiORTANCIA 

011 Fj 	 01.031 .0026.0461.0000 13.3.90.39 0101000000 (14-90000 

IMPORT  FOR EXTENSO: 

CA3$ZE M& NOVECENTOS REAJS 

2019.011011.00001 .0101000000.33000000.596 - OUTS DESPESAS CORRENTES - QUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	i TIPO DE DESFESA: I N CA N.E. DE REFERENdA: 

2 ESTIMATIVO 	 1 - NORMAL 

LlciTAcAo: 	 MODAUDADE DA ucIrAcAc: NUMERO DO PROT000LO: 

4- DlSPENSMSENQA0 0321l?/20l9  

REFERENCIA LEGAL 

DISPENSAVEL. ART. 24, INCISO 1. LEI 8.66693 

• CONVEN!0: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	- 	 FEVEREIRO: AA.R9O 

0,00 0,00 0.00 

MA!0: 	 JUNHO: JULH0 	 - 

0,00 0.00 0,00 

SETEMERO: 	 OUTUBRO: NOVEMBRO: 

0.00 2.98000 5.960,00 

TENS 00 EMPENHO 

I$rt:
4JtRt I t? 

SERVIOC 6ENAWTEkAb EM E0UlPtff0S, 

255213-5 3.$90.39.20 	%IOB]L!ARLCS F UT2NSLLIOS PARA ESORITORCO -00 T!PO I 	250 .Es I 9S0 0000 4 900 

POLTRONA CONCHA ,COM MANUTENCAC CORRETIVA - - 	
- E100IIE MAN1YtECA0 EM EQU[PAMENTO- 

MOthLLARIOS E UThNSIL!0S PkA ESCRITORIO - 

2 4176s-7 S S 90 39.20 	coNTwrAc 	EMP}SESA ESPEC[AL1L'DA EM 	 Z0 MES 3000 00 7 	0 

SERI DE LAVAGEM ASECO CE POLTRONAS DESTE 
- 	 ?QQERMTEAQPRV2ITA 	 - 	- 

- 	SERV[Cb DE mLJTNCA0 ETh EQUIPAMEtCOS. 
- 	- 	- 

- 
MOBLLIARLOS E LrTENS[LIOS P$A ESeRnORLO - 

3 4 77 3 390 a20 	GOI4TSATAQAO DE EMPROSA ESPECLWZAOA EM 	 250 MES I ooa0000 2 AC 

SEAV!Qo OF LAVAGEM ASECO OeM HE0TAcA0 EM 
POLrRQNAS DEmpoorRsMuTENcA0 PREVENTIVA 	- --------- -- --- - - - - - 

0BSERVAçAO 

CofltOcrne Contrato N 02412019. m vigencia de 15110/201923111212019 

AVENIDA IVO 00 pRADO. SIN. PALACIO 3QVE4AD0R JOAC ALVES FLLHO. ,ReCPJU -85 	 I TOTAL IRS),  14.900 

— ------------- --------  — - ---  — 

 

-- 

LUCIANO B 	DE IJMA 

07 	8.555-04 

1rn10'2019 	 Rp. Imorsso. 	JUOEUA FONSECA MATOS OF 0LIVEIR 
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EXTRATO DO CONTRATO NO 02412019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO SANTOS MEl (LAVAGEM ESTOFADOS) 

OBJETIVO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA9AO DE 

SERVIO MENSAL E PARCELADO DE MANIJTENcAO DE MOBILIARIO PARA 

VARIOS SETORES DA CONTRATADA. 

VIGENCIA: A PARTIR DA SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NAO 
PODENDO SER PRORROGADO. 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666193 EM SUA REDAcAO ATUAL 

DATA DAASSINATURA: 15 DE OUTUBRO DE 2019 

ARACAJU, 31 OUTUBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENQA TELES DE MENEZES 


