ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATWA
CONTRATO No 021/2020
Contrato de Prestação do Serviços celebrado entre a
Assembteia Legislativa do Estado de Sergipe e Mizael
Araüjo Cahimbi Filho - ME
Pelo presente instrumento particular de Contrato de PrestaçAo de Serviços,
que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe, C.GC. N° 13,170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada par seu Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado
Jeferson Andrade, ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro, a Firma
Mizael AraUjo Calumbi Filho -ME, estabelecida na ma Ministro Nelson Hungria n° 675, sala 03,
bairro Luzia, CEP 49045-510, Aracaju-SE, CNPJ sob o if 21.958.778/0001-88, Jnscriçâo Estadual
if 27.151.211-3, denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Mizael Araüjo Calumbi
Filho, portador do C.P.F. n.° 014.519.175-38, ROn° 30847974 SSP/SE, térnjusto e contratado por
este e na meihor forma de direito, rcsultante do Processo de Dispensa de Licitaçao if 005/2020,
sujeitando-se as partes Contratantes a Lei if 8.666/93, especialinente ao clisposto no art.24, inciso
II, em sua redaçAo atual, do acordo corn as clausulas e condicOes abaixo:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
0 presente Contrato obj etiva a contrataçAo de empresa especializada em
manutençAo especializada em manutenção mensal de portas eletrônicas instaladas no hail do
edificio sede da CONTRATADA.
CLAUSULA SEGIJNDA - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS K
PRAZOS
2.1 —0 serviço compreende a rnanutençäo preventiva mensal e corretiva nas duas portas eletronicas
instaladas no hail da CONTRATADA, incluirAo: ajustes no motor; lubrificaçao corn produtos
adequados para evitar corrosOes por conta da maresia e assistência técnica especialidade (sent
inclusao de peças)
2.2. ManutençAo Preventiva
A marnitençäo preventiva destina-se a reduzir a possibilidade de ocorrência de defeitos, de faihas ou
do irregularidades nas portas eletrônicas, nos componentes nelas instalados, bern como todas as
rntervençoes periódicas no sistema, equipaniento e componente que resultem na conservação,e na
reeuperaçAo do estado operacional para que sejam mantidos o valor do patrimôn$ cIa
CONTRATANTE, as condiçOes normais de utilizaçäo e segurança e o perfeito est&o de
conservaçào e f'uncionamento.
2.3. Manutenço Corretiva
Lj
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A nianutençAo corretiva visa reparar todos os defeitos, faihas on irregularidades detectados,
restabelecendo o pleno thncionamento das portas eletronicas da CONTRATANTE, devendo ser
realizada no prazo máximo de 04 (quatro) horas após solicitaçAo do fiscal da CONTRATANTE,
salvo em caso de situação emergencial, onde o prazo é de 45 (quarenta e cinco) minutos, em
qualquer din e horario.
2.4. lloririo de execuçAo dos serviços
Os serviços de manutençAo preventiva deverAo ser realizados durante o horário de expediente da
CONTRATANTE.
Nos casos de situaçôes emergenciais, atendimento 24 horas inclusive sabado, domingo e feriados.
2.5. Das Peças
2.5.1. A aquisiçAo das peças é de responsabilidade cIa CONTRATANTE
2.5.2. Quando na execuçAo dos serviços de manutençAo mensal preventiva e corretiva, se fizer
necessária a roca de qualquer peca, a CONTRATADA deverá:
a) apresentar ao CONTRATANTE, a peça defeituosa/ danificada acompanhada de relatorio técnico
e de trés orçamentos prévios, para conhecimento e posterior autorizaçào;
b) as peças deverao scr novas (sem uso anterior), originais c corn garantia dc 12 meses a partir cIa
data de sua utilização;
c) o destarte das pecas substituidas será realizaclo após a conferéncia cIa instalaçao da nova e seth de
responsabilidade da CONTRATANTE.
CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO
CONTRATO

no

3.1. A execuçào do contrato será acompanhada pela Coordenadoria de Serviços e Manutençao e
fiscalizada pela Diretoria Administrativa, permitida a assisténcia de terceiros, com autoriidade para
exercer, como representante da Administraçao deste Poder, toda e qualquer açAo de orientaçAo
geral, acompanhamento e flscalizaçAo cIa execução contratual, como também de conferéncia da
quantidade, qualidade, e a integralidade do serviço para posterior atesto da Nota Fiscal.
3.2. Os serviços de manutençAo de portas eletrônicas serAo prestados mensairnente, em data
previamente agendada com Coordenadoria de Serviços e Manutençâo e/ on Diretoria.
Administrativa.
3.3. Em caso de manutençAo Preventiva, o prazo maximo da prestação do serviço é de 02(dois) dias
üteis, contados do recebimento cIa chamada emitida pela Coordenadoria de Serviços e ManutençAo.
Na hipótese de manutenção corretiva, o prazo é de 04(quatro horas a partir do recebimento da
chamada, exceto em situaçôes de emergéncia, em que o prazo seth de 45(quarenta e cinco) minutos.
3.4. Ao gestor do contato compete:
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• o auxIlio na revisão das clausulas contratuais;

• o acompanhamento da qualidade, econoniia e minirnizaçAo de riscos na execuçAo contrjiai;
rO
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a aplicacâo de penalidades ao CONTRATADO;
• a rescisAo do contrato nos casos previstos e confecçAo de aditivos

CLAUSULA QUARTA - PA VIGENCIA

o

prazo de vigência do contrato seth de 12(doze) meses, corn inicio na data cia sua assinatura
podendo a critério e conveniência administrativa ser renovado por igual periodo, observando-se o
prazo legal.(art.57, inciso II da Lei 8 .666/93 em sua redação atual)
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES
5.1. PA CONTRATADA:
5.1.1 Cumprir flelmente o Contrato, de modo que os serviços objeto do Contrato sejam
prestados na forma requerida pela CONTRATM1TE.
5.1.2 Prestar os serviços, em conlormidade corn os prazos estabelecidos na Clausula 3.3.
5.1.3 Respeitar as normas e procedirnentos de controle de acesso as dependências cia
CONTRATANTE.
5.1.4 Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependéncias cia
CONTRATANTE.
5.1.5 Prestar os esciarecimentos que forern solicitados pela CONTRATANTE.
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5.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e encargos decorrentes das relaçoes de
trabaiho corn os profissionais contratados, previstos na legislaçao pátria vigente, sej am de ârnbito
trabathista, previdenciario, social, securitários, bern como as despesas relativas a frete/carreto,
seguro, embalagens, taxas, irnpostos e quaisquer outros que indicam ou venham a incidir sobre o
fomecirnento ora contratado.
5.1.7 Responder thtegraJmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE on a
terceiros em razao de açAo ou omissAo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independenternente de outras cominaçOes contrátuais ou legais a que estiver sujeitas.
5.1.8 Ressarcir a C0NTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisaçAo ou interrupçAo da prestaçAo dos serviços, exceto quando isso ocorrer pm- exigência cia
CONTRATANTE on ainda por caso fortuito ou força maim-, circunstàncias devidamente
comunicadas a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horns), após a sua oconéncia.
5.1.9 Manter durante todo o perfodo de vigéncia deste Contrato todas as condiçoes de
habilitaçao estabelecidas pan o pagamento, cornunicando, imediatamente, a superveniência 4e fato
impeditivo cia manutençào dessa condiçAo, nos termos cia Lei 8.666/93 e suas alteraçOes. /
5.1.10 Utilizar, na prestação dos serviços, profissionais qualificados, equipamØntos e
materials adequados e suficientes a realização dos serviços.
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5.1.11. Fornecer todos os materiais de consumo e t'erramental necessários para execuçào de
todas as tarefas, scm onus adicionais pan a CONTRATANTE (this como estopa, produtos de
limpeza, lubrificante, produtos antiferrugem, pastas lubrificantes, oleo lubrificante etc.)
5.1.12. Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionários, pecas,
ferramentas e equipamentos ate as dependências da CONTRATANTE, além de manter limpos e
inalterados os locais onde atuar.
Cumprir outras obrigacOes previstas no Codigo de ProteçAo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis corn o regime de direito publico.
5.2. BA CONTRATANTE:
5.2.1. Rejeitar os serviços prestados em desacordo corn o previsto no Contrato, indicando as
razôes da recusa.
5.2.2. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos flmcionários da ernpresa
contratada ao local da prestaçAo dos serviços, desde que devidamente identificados por crachá.
5.2.3. Prestar as informaçOes e esciarecimentos que eventuaimente venham a ser solicitados
pela contratada, e que digam respeito a natureza do objeto desta dispensa.
5.2.4 Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeicOcs no curso cia
execuçAo do objeto, fixando prazo, se necessário, para a sua correçAo.
52.5 Promover o acompanhamento e fiscalizaçAo da execuçAo do obj eto contratado, de
forma que sejam mantidas as condiçOes de habilitaçAo exigidas na contrataçAo.
5.2.7 Proceder a conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, a prestaço
dos serviços.
5.2.8 Efetuar o pagamento devido pela prestaçAo do serviço a Contratada, desde que
cumpridas todas as fonnaiidades e exigências desta dispensa e contrato.

CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1 0 pagamento seth efetuado ate o 50 dia ütil do més subsequente, mediante apresentaçAo no
protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçao habil a quitaçAo, acompanhada da
documentaçao abaixo relacionada:
I - Nota fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços e
Manutençao e/ou DiretoriaAdministrativa;
II - CertidAo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidoes
de HiTS, II4SS e CNDT.
6.2. A Diretoria Administrativa, após conferência e atesto, encaminhara a nota fiscal/ fapra ao
Departamento Financeiro para quitacko.
/
6.3. 0 valor do contrato poderá ser reajustado anualmente corn base no IPCAIIBGE, ouyutro que
por ventura venha substitul-lo;
/
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7.1. 0 serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal nas duas portas eletronicas instaladas
no hail do ediflcio deste Poder terá urn custo mensal de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
7.2. As despesas oriundas da presente contratação correrAo por: Funçào - Sub funçao- Prograrna de
Govemo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031 .0026.0276-Coordenaçâo da Açäo Legislativa;
Categoria Econômica - Grupo despesa- Modalidade de AplicaçAo: 3.3.90.00- Despesas Correntes,
Outras Despesas Correntes - Aplicacôes Diretas.
CLAUSUILA OITAVA - FORO
Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, corn renüncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quthsquer düvidas em relaçAo ao presente
Contrato.
E, por estarem de pleno acordo, assina o presente instrurnento em 03
(trés) vias de igual teor, as quais foram lidas e achado conforme vai devidamente assinadas na
presenca das testemunhas abaixo.
Araca

Lcl

Presidente -

odeLima

de 2020.

Deputado
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FIRMA ZAEL
JO CALUMBI FILHO - ME
CNPJ 21.958.778/0001-88
Contratada

Testemunhas:

Rwca

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

FOLHA:

DATA DO EMPENH0

NUMER0

10106/2020

2020NE000551

UG:

UNIDADE GESTORA EMITENTE;
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

1011011

GESTAO:

CNPJ:

00001

13.170.84010001-44

ENDEREQO DA UG:

CIDADE:

U.F.:

CEP:

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N

ARACAJIJ

SE

49.010-050

-

CENTRO

I

CREDOR; RAZAO SOCIAL MIZAEL ARAWO CALUMBI FILNO

1/1

CNPJ:
21.958.77810001-86

NOME FANTASIA
ENDEREO DO CREDOR:

J

RUA AN. 49

cOotso U.O.:

PROGRAMA DE TRABALHO;

01101

01.031.0026.0276.0000

CIDADE:

U!.:

CEP:

ARACAJU

SE

49.095-000

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

IMPORTANCIA:

3.3.90.39

0l01000000

2,134.40

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
0015 MILE CENTO E TRINTA E QUATRO REAlS E QUARENTA CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA:
2020.011011.00001.0101000000.33000000.673

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO:

TIPO DE DESPESA:

2- ESTIMATIVe

1 - NORMAL

LIcrrAçAo:

MODALIDADE DA LICITAQAO:
j6 - DISPENSADO

0110112020000089

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

No DA N.E. DE REFERENdA:
j
NUMERO DO PROTOCOLO:
00878-5/2020

REFERENdA LEGAL
DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 6.666193
CONVENIO:

CRONOGRAMA DE DESEMSOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:
0,00

MAIO:

-

MARcO
0,00

)

JUNHO:
0,00

SETEMBRO:

ABRIL:

0,00
JLILHO:

214,40
OUTUBRO:

320,00

0,00
AGOSTO:

320,00
NOVEMBRO:

320,00
DEZEMBRO:

320,00

320,00

320,00

ITENS DO EMPENHO

307819-1

. 3.3.90,39.17

PREVENTh'A E

6,67

MES

320,0000

2.134,40

OBS ERvAçA a
Conforme Cantata N 5 02112020,

m v/genoia de 10/0612020 a 0910612021.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO 00 PRADO. SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILH0. ARACAJU - SE

TOTAL (R$)

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
GILSON OLIVEIRA DE FREITAS
391.325.525-72

Oata da Impressac:

15/00/2020

Rasp. Imprsssao:

OLSON OL[VEIRA DO FREITAS

2.134,40
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EXTRATO DO CONTRATO No 02112020
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATjthO: MJZAEL ARAUJO CALUMBI FILHO - ME
OBJIETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENçAO
MENSAL DE PORTAS ELETRONICAS
VIGENCL4: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DAASSINATURA
BASE LEGAL: LET N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL
DATA DAASSJNATJJRA: 10 DE JUN HO DE 2020.

ARACAJU, 02 DE JULHO DE 2020

ANA LARISSA SANTOS VASCONCELOS

Zimbra

02107/2020

Zimbra

anav@al.se.leg.br

Extrato Para publicação

De Aria Larissa Santos Vasconcelos <anav@al.se.leg.br > Qul, 02 de Jul de 2020 09:08
Ol anexo
Assunto : Extrata para publicaçâo
Para : Valtencir Santos Andrade <valtendra©ai.se.leg.br >
Born dia!
Segue anexo extrato do contrato 021/2020 para publicacao.
Atenciosamente.
Ana Larissa.
Ext. do Contrato 0212020 - Mizael Araüjo Calumbi Filho -ME.odt
22 KB

https://webmaiI2.aI.seJeg.br/h/prntniesgage?id=74o&tz=Awierjca/Araguaina
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