
ESTADODE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATO Nº (046/2020

Contrato de Prestação de Serviçosque entre si
celebram, de um lado, à Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipee, do outro, à
Empresa CASA VIVA MÓVEIS &
DECORAÇÃO LTDA, em decorrência do
Pregão Presencial nº 024/2020.

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada
na Avenida Ivodo Prado, s/nº, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE,

com CGC. nº 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente,
Deputado Luciano Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretário, Deputado Jeferson

Andrade,e, do outro, a Empresa Casa Viva Móveis & Decoração Ltda, comsede à
Rua Campo do Brito nº 1273, bairro Salgado Filho, CEP: 49.020-380 - Aracaju/Se,

inscrita no CNPJ sob o nº 08.797.404/0001-60, Inse. Estadual nº 27.19.4120,

doravante denominada CONTRATADA,neste ato representada pelo(a) Sr(a).Marcelo
Amaral Pan, portador do CPF nº 781.868.465-40, decorrente do Processo
Administrativo nº 02847-3/2020 - LICITAÇÃO Nº 025/2020 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2020, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,devidamente
autorizado pelo Ato da Mesa Diretora nº 23.287 de 19/11/2020,publicado no D.O.E nº
28.556 de 27/11/2020, regido pelas disposições contidas na Li Pederal nº 1(.520, de 17
de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, do 21 de junho de 1993,
obedecendointegralmente os regulamentos aprovadospelo Decreto Federal nº 3.555, de
08 de agosto de 2000; = pelo Decreto Estadual nº 26.531, de 14 de outubro de 2009, e,
ainda, pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), pela Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, em sua atual redação (Fstatuto Nacional ca Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte); e pela Lei Estadual nº 8.747, de 09 de setembro de 2020,e observadas
as alterações posteriores introduzidas nosreferidos diplomas legais, bem como pelas
cláusulas e condições do ato convocatório, têmjustos € contratados poreste e na melhor
formadedireito,o que adiante se segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO(art.55, L da
Lei nº 8.666/93)

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de
restaurações e melhorias do Plenário “Deputado Pedro Barreto de Andrade” e seus
anexos, conforme memoriais descritivos, especificações, quantitativos, projeto básico e
planilha orçamentária, Anexo Ido Edital;

CLÁUSELA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO
DOS SERVICOS(art. 45, L da Lei nº 8.666/93)
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2.1. Será feita a remoção do revestimento existente nas paredes, de parte do corrimão

existente (conformeprojeto de reforma) e do piso existente, exceto contrapiso:

2.2. Para adequação da estrutura existente, será demolida mureia existentena galeria do

segundo pavimento, c instalada estrutura metálica para prolongamemo do primeiro

patamar da galeria do segundo pavimento;
23. Setá realizada a instalação de painel acústico nas paredes e piso vinílico nas

galerias, inclusive testeiras de acabamento. Será instalado carpete na árca destinada aos

deputados, rampa de acessibilidade, área da mesa diretorae tribuna;

2.4. Serão insialados elementos de acessibilidade como corrimão de aço inox duplo no

térreo e galerias, guarda-corpo panorâmico ná galeria superior, conforme projeto de

reforma, e fita antiderrapante nos degrausexistentes

2.5. Como medida de manutenção, serão substituídos elementosdas instalações elétricas

existentese adicionados elementos destas instalações para adequação do novo sistema

de sonoplastia;
2.6. Será instalado novo sistema de sonoplastia, conforme projeto e planilha
orçamentária;
2.7. A porta existente será trocada por porta acústica, adequada, especificada na planilha
orçamentária;
2.8, Serão instaladas novas luminárias especificas para o plenário, conforme planilha
orçamentária e projeto anexo.

 

CLÁUSULA TERCEIRA DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

  3.1. Osserviços serão prestados no Plenário “Deputado Pedro Barreto de Andrade”
localizadonoedifício Sede desta Contratante, localizado na Avenida Ivo do Prado,sin;
3.2, Os serviços devem ser sempre realizados por profissionais com os conhecimentos
técnicosnecessários e disponibilizadaspela Contratada todas as ferramentas, materiais,
peças, técnicas de modo a não prejudicar o funcionamento desta Contratante;
33. O Setor de Engenharia e Arquitetura da Contratanto prestará todas as informações
necessárias e supervisionará os serviçosprevistosna Cláusula Segunda deste Contra
3.4. Os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente fardados e
identificados comcrachá;
3.5. Aofinal dosserviços, a Contratada deverá entregar à fiscalização q projeto, as built,
Anotaçãode Responsabilidade Técnica (ARI) de execução dos serviços, bem como
manuais com diretrizes de ações de manutenção, informando o prazo de garanriá dos
mesmos; ;

36. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas
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Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho vigentes do Ministério do

Trabalho e Emprego (NR 6, NR 8, NR 10, NR12, NR17, NR18, NR 33 E NR 35)

acarretando em paralisação dos serviços taso ocorra o descumprimento das normas

supracitadas e possíveis normas vigentes durante o período de execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE
EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO(art. 55, IV, da Lei nº 8.666/93

4.4. O prazo de execução dos serviçosé de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da entrega da Ordemde Serviço emitido pela Contratante;
4.1.1, Admite-se 2 prorrogação dos prazos, desde que previamente solicitado pela
CONTRATADA,de forma motivada é pertinente, com fatos ocorridosna entrega ou na
instalação e com anuência desta Contratante;
4.2. Osserviços serão recebidos conforme o artigo 73, inciso 1, alíneas “a” e b” e seus
parágrafos da Lei 8.666:93, com alterações posteriores:
42.1. Provisorismente, pelo setor de engentiaria da Contratante, logo após a exocução
dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços
prestados com os Projetos de reforma, Projeto elétrico das luminárias, Projeto de
sanoplastia, memorial descritivo e planilha orçamen
4.2.2. Definitivamente, após O tecebimento provisório, quando da verificação da
qualidade dosserviços e consequente aceitação pela fiscalização do contrato, quando a
nota fiscal será atestada e remetida pera pagamento.
43, Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços
consistirá no atesto da nota fiscalfatura, pelo setor do Engenharia e Arquitetae
Coordenadoria de Serviços e Manutenção:
4.4. O reccbimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada quanto aos
vícios oouitos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela
Contratante, nos termosdo Código de Defesa do Consumidor (Le nº 8.078/90);
4.5. O recebimento definitivo do objeto contratado também não eximea contratada, em

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406. de 2009, am. 618);
45, Os serviços executados em desacordo com o estipulado nos projetos, projeto
básico, na licitação e na proposta da Contratada serão rejeitados. parcial outotalmente,
conforme o caso.

 

   

CLÁUSULA QUINTA — BA GARANTIA DOS
SERVIÇOS(art.55, inciso V1, da Lei nº 8.666/03)

5.1. Os serviços, após o recebimento definitivo, terão a garantia mínima confjrme
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  especificado na norma de desempenho vigente, segundo a ABNT, NBR 15.575 (2013

ara cada elemento construtivo;

 

 
 

Pisos intemos,
Vedaçãovertical externa

| Vedação vertical interna
Cobertura
 

     Hidrossanitário

 

[* Considerando periodicidade

e

processos de mantxenção especificados no respeccivo Mental de Us,
| Operação e Manutenção entregue do usuárioelaborado em atendimento à ABNT NER 5674,

5.2. Declaração da Contratada de que todosos materiais e mão de obra são de primeira
qualidade, comprometendo-se à correção de todos os defeitos não provenientes do uso
normal da instalação e dos equipamentos, os quais porventura sobrevenham durante os.
prazos de garantia especificados, de acordo com o item 5.1 deste Contrato, a partir do
recebimento definitivo;

5.3, A Contratada se obrigará a substituir, imediatamente, todo e qualquer item do
objeto deste Contrato que apresentaralgum deleito de fabricação, alguma deficiência de
qualidade ou estiver fora das medidas solicitadas/spresentadas;
5.4, A Contratada ficará obrigada a corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o
serviço prestado com vício ou incorreção decorrente de execução irregular ou prduto
fornecido com defeito, de modo a adaptá-los às especificações contidas no Projeto.

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE (art. 55, inciso VII, da Lei nº
8.666/93)

6.1. Compete à Contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contranuais, permitindo o livre acesso dos técnicos da empresa às dependências onde
serão realizados os serviços, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do
património, das pessoas c dasinformações;
b) Eferuar os pagamentos devidos;
e) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com ostermosde sua proposta; :
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados ipela
Contratada; A
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e) Assegutar-se de que Os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados

no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto deste Contrato, de forma a

gaxentr que continuem a ser os mais vantajosos;
1) Controlar e documentar as ocorrências havidas; e,
&) Notificar a Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos

serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
62. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente
Contrato, bem como por quaisquer danos causadosa terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATADA(art. 55, inciso VH e XII da Lei nº

66%

7.1. Compete à Contratada:
a) Prestar os serviços contratados no prazo fixado neste Contrato, após aprovação da

Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaça dos padrões
especificados:
b) Na realização dos serviços, a contratada deverá considerar os horários previamente
acordados com a Contratante;
e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serv
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
3) Apresentar os empregados devidamente identificadospor meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual — EPI;
é) Prestar os serviçosdentro dos parâmeiros e rotinas estabelecidos, fornecendo tadosos
materiais, equipamentos e utensílios cm quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a tim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
8) Concluir os serviços, dentro do prazoprevisto na proposta, dentro das especificações
contidas nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, no edital é seus
Anexos, emperfeitas condições;
h) Constatada qualquer irregularidade, refazer os serviços no prazo iméxime de 05
(cinco) dias;
i) Manter, durante o periodo da prestuçá
habilitação e qualificação exigidas no Edital;
à) Sujeitar-se à ampla é irrestrita fiscalização por parte da Contratante. prestando. todos
os esclarecimentos solicitados:

    

dos serviços, todas as condições: de
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ke) Reiazer os serviços que, após a entrega, aceite ou utilização, durante o prazo de

validade, venha a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que.

reincidentes em múmero igual ou superior a duas vezes, venham a dilicultar ou

impossibilitar u sua utilização, desde que, para à sua ocorrência. nãotonha contribuído.

por ação ou omissão:
1) Não transfesir a terceiros
subcuntratar qualquer dos serviços a que
escrito da Coniratante,
m) Apresentação da ART quandodoinício dos serviços e todas us despesas referentesà

issão e baixa da mesma:
ponsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e [ederais, decorrentes

das fultas porventura cometidas na execução do Contrato;
o) Responsabilizar-se pelos damus cansados diretamente à Contratante, oua terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalização cuo acompanhamento pela Contratante;
p) Responsabilizar-se pela obtençãode Alvarás, Í.icenças ou quaisquer outros Termosde

 

totai ou parcialmente, o objeto dest Contrato, nem
obrigada sera prévio assentimento por

    

 

 

Autorização que se fuçam necessáriosà execução do Contrato

CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA DA
ALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  

  

3.1. VIGÊNCIA(art55, IVda Lei nº 8.666/93): o prazo de vigência deste contrato
será de 90 (noventa) dias a partir da assinatura do contrato/emissão nuta de
empenho, sendo possível a prorrogação, desde que devidamente justificado,ressalxuda
a garantia mínima para cada elemento construtivo, conforme especificado na norma de
desempenho vigente, segundo a ABNT, NBR15575 (2013):

 

8.2. DA FISCALIZAÇÃO(Art. 67, Lei nº8.666/93

 

Cinberá ao Setor de Engenharia
e Arquiteura c à Coordenadoria de Servicos c Manutenção, conjuntamente, a
fiscalização do fiel cursprimento da execuçãodos serviços de que sata o abjcio c

 

especificações constantes neste Contrato, bem como o atesto no corpo da Nota
FiscaliFalura e a gestão competirá

à

Diretoria Administrativa e/ouDiretoria Geral,
8.2.1. Caberá à Fiscalização. o direito de rejeitar o serviço que nãosatisfaça os padrões
especificados ouos critérios de qualidade exigidos, beat comode exigir seu pronio &
imediato reparo para que outro atenda às especilicações dos projetos, memoriais
geseritivos c plmilha orçamentária, sem que caiba à Contratada qualquer tipo do
reclamação ou indenização;
8.2.2, Os serviços, bemcomoas ferramentas, peças c materiaisutilizados deverão estar
rigorosamente centro das normas vigentes c das especificações estabelccidas neste
Contrato, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa da mesmo, bem
comeo seu devido refasimenta e/ouadequação. sem que caiba

à

Contratada quelquer
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tipo de reclamação ou indenização;
8.2.3. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: o

823.1. Encaminhar à Coordenadoria de Serviços e Manutenção todas as ocorrências

que impliquem em multas à serem aplicadas à Contratada, que dará conhecimento à

Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Geral;
823.2. Verificar a conformidade da execução do objeto com as normas especificadas
se Os procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade dosejada do
material,
82.33. O recebimento da ARTemitida para o início dos serviços e a baixa desta
quando da conclusão das atividades técnicas;
8.2.4.

A

fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquerirregularidade, ainda que resultante
do imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes é prepostos, de conformidade
com o art. 70da Lei nº 8.666, de 1993;
8.2.5. Ao gestor do contrato compete:
8.2.5.1. O auxilio na revisão das cláusulas contratuais;
825.2. O acompanhamento da qualidade, economia é minimização de riscos na
execução contratual,
8.2.5.3, A aplicação de penalidades ao contratado;
8.2.5.4. à rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos.

  
8.3, ALTERAÇÃO CONTRATUAL (art. 65 da Lei nº 8.666/93): Este instrumento
poderá ser alterado na oconência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº
8.666/93, desde que devidamente comprovados:
8.3.1, A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimose supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art.
65. $1º da Lei nº 8.666/93, calculadosobre o valor inicial atualizado do contrato;
8.3.2, Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes,
conforme o ar. 65, 82º,TI, da lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA  NONA DO PAGAMENTO.
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO E

 

10.1, Pela perfeita e infegral execução deste Contrato, a Coniratante pagará à Contratada
o valor global de R$ 1.000.000,00 (hum milhãode reais).
10.2. O pagamento será efetuado em até oito parcelas, conforme medição apresentada
pela Contratada, após supervisão da fiscalização da Contratante, até o 5º dia útil doimês
subseguente à apresentação no protocolo da Contratante da documentação háhil à
quitação:
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1- nota fiscal/fatura atestada conjuntamente pelo setor de Engenharia e Arquitetura

e

a
Coordenadoria de Serviços e Manutenção c encaminhada a Diretoria de Orçamento de
Finanças, acompanhada da seguinte documentação hábil à quitação:
E- Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias; e
termo de recebimento definitivo dos serviços, para a parcela final,
HE — Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
10.3. As parcelas de pagamento obedecerão o cronograma fisico-financeiro, podendo os
valores serem alterados conforme o andamento dosserviços, desde que justificado pela
fiscalização do comrato:
10.4. Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, será atualizado
segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento até a data
do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos
atribuíveis à contratadae osdecorrentes da não aprovação dos documentos de quitação
ou, ainda, da não aceitação dos materiais ou dos serviços;
16.5, De acordo com art. 185 do Regulamento do ICMSdo Estado de Sergipe, aquele
que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades
da federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota intema e à
interestadual:
10.6. Nos preçosjá estão inclusos todos oscustosdiretos & indiretos necessários para a
perfeita consecução do fornecimento e instalação dos materiais objeto do presente

projeto, bem como tados os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, materiais
acessóriosde instalação, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto do Contrato constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tzis
encargos sejam discriminados em separado.

  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FONTES DE
RECURSOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA (art.
55, Y, da Lein” 8.666/93)

10.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por contada seguinte dotação
orçamentária:

Função-Subfunção-Programa de Governo-Projeto ou Atividade:
01101.01,031.0062.0280- Reforma do Prédio Sede da ALESE; Categoria Econômica-
Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 - Despesas Correntes | Outras
Despesas Correntes-Aplicações Diretas; Elemento de Despesa e item de gasto:
3.3.90.39.16 - Reparo e Marutenção de Bens Imóveis. É
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANC 'ÕES

ADMINISTRATIVAS (art. $5, inciso VI, da Lei nº

8.666/93)

 

f1.1, Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das cominações legais e multa, à
licitante c a adjudicatária que:
41.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocadadentro do prazo

de validade de sua proposta;
11.1.2. deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório e contrato;

1.1.3. apresentar documentação falsa;
11.14, ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
11.15. não mantiver a proposta;
11.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto;

comportar-se de modo inidôneo;
fizer declaração falsa;
cometer fraude fiscal.

. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante,inexecução
parcial ou inexecução toial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civi! e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
112.1. Advertência por escrito;
1.2.2. Multa Administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não
excedendo, em seu Lotal, o equivalente a 20% (vinte por cento) do vaior do
Contrato, cumulável com as demais sanções:
11.23. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Contratante. pelo prazo de até 2 (dois) anos;
11.2.4. Declaração de inidoncidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação na forma da Lei ouperante a própria autoridade
queaplicou a penalidade.

   

  

     

4.3. Assanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
asivertência. suspensão temporária para licitar e contratar com a administração da
Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
(art.55, inciso VHL, du Lei nº 8.666/93)

 

Y2.1. A inexecução total ou parciul do Contrato, além das penalidades constagtes da
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cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos

casos enumeradosnos incisos 1a Xl e XVIdo Art. 78 da Lei nº 8.666/93,na forma do

art. 79 da mesma Lei

12.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XVII do art. 78 da Lei

supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos

regularmente comprovados, conforme preceitua o $ 2º do art. 79 do mesmodiploma

tegal;
ú. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, asseguradoso contraditório ca umpla defesa;

12.4. A rescisão deste Contrato implicará a retenção do créditos decorrentes da

contratação, até o limite dos prejuízos cansados à Contratanie, bem como na assunção

dosserviços pela Contratante, na forma que a mesmadeterminar.

 

 

  
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREILOS

CLÁUSULADÉCIMA

TERCEIRA

-DOSDIRELLOS

DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO(Art.

55, inciso IX, da Leinº8.666/93

 

13.1.Nahipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no

artigo80 daLei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA  QUARIA - DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

14,1. Fazem parto Integranic deste Contrato, independente de transcrição, o Edital e
seus anexos € a propostaelaborada pela CONTRATADA, constante na LICITAÇÃO
Nº 625/2020 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020, que a CONTRATADA

expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral.

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO (Art. 55,
82º, Lei nº 8666/93

Ficaeleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, com expressa renúncia a qualquer
outro, por mis privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e acortadas, as partes contratantes firmam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que segem
subscritas por 02 (duas) testemunhas. f
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A de 2020.

 

  

  

A”i SA
Deputado LUZIANO BISBO/DE EJA

—

Deputado JEFERSON ANDRADE
Presidente - Contrajân 1º Secretário -Contratante

/

Firma
CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:

1- er

 

Loo er:
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2020

CONTRATANTE: ASSTIMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADODISERGIPE

CONTRATADO: CASA VIVA MÓVIIS & DECORAÇÃOLIDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE.

SERVIÇOS DF FXECL Ã DE RESTAURAÇÕES FE MELHORIAS DO PLENÁRIO

“DEPUTADO PEDRO BARRETO DE ANDRADE” ii SEUS ANEXOS, CONFORME

MEMORIAS DI RILIVOS, ESPECITICAÇÕES, QUANTITATIVOS, PROJETO BÁSICO E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA

ASSINATURA DO €4 ATO

BASE LEGAL: RI Nº 8.666:93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL

DATADA ASSINATURA: 11 DE DEZEMBRODE 2672)

  

 

   
   

  

 

ARACAJU,21 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSÉ ALEXANDRE SIBEIRO CHAVES ALVES





2r1202020 Zimbra

 

imbra alexandre.alvesGal,se.leg.br
 

    

Extrato do Contrato 046/2020

De : José Alexandre Ribeiro Chaves Alves Seg, 21 de dez de 2020 08:48

<alexandre.alvesQal.se.leg.br>

Assunto : Extrato do Contrato 046/2020
Para : valtencira <valtenciraQalse leg. br>

81 anexo

Bom dia.
Estou enviando o Extrato do Contrato 046/2020,para publicação no Diário Oficial.
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