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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 046/2020 

Contrato de Prestagao de Serviços que entre si 

celebram, de um lado, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe e, do outro, a 
Empresa CASA VIVA MOVEIS & 

DECORACAO LTDA, em decorrencia do 

Pregao Presencial no 024/2020. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada 

na Avenida No do Prado, s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, 
corn C.G.C. no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, 
Deputado Luciano Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretario, Deputado Jeferson 

Andrade, e, do outro, a Empresa Casa Viva Moveis & Decoragao Ltda, corn sede a 
Rua Campo do Brito no 1273, bairro Salgado Fi]ho, CEP: 49.020-380 - Aracaju/Se, 

inscrita no CNPJ sob o no 08.797.404/0001-60, Insc. Estadual no 27.119.412-0, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a).Marcelo 
Amaral Pan, portador do CPF no 781.868.465-49, decorrente do Processo 
Adniinistrativo no 02847-3/2020 - LICITAtyAO No 025/2020 — PREGAO 
PRESENCLAL No 024/2020, DO TWO MENOR PREC'O GLOBAL, devidamente 
autorizado pelo Ato da Mesa Diretora if 23.287 de 19/11/2020, publicado no D.O.E if 
28.556 de 27/11/2020, regido pelas disposiçoes contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, de 
08 de agosto de 2000; e pelo Decreto Estadual no 26.531, de 14 do outubro de 2009, e, 
ainda, pela Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do 
Consumidor); pela Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 
147/2014, em sua atual redaedo (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte); e pela Lei Estadual no 8.747, de 09 de setembro de 2020, e observadas 
as alterag6es posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas 
clausulas e condigaes do ato convocatorio, tem justos e contratados por este e na melhor 
forma de direito, o que adiante se segue mediante as clausulas e condigoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art 55,!, da  
Lei no 8.666/93) 

1.1. Contratagao de empresa especializada para prestacao de servicos de execuFiio do 
restaurag6es e melhorias do Plenario "Deputado Pedro Barreto de Andrade" e seus 
anexos, conforme memoriais descritivos, especificagoes, quantitativos, projeto basico e 
planilha orgamentaria, Anexo I do Edital; 
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DOS SERVICOS (art. 55,!, da Lei no 8.666/93) 
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CONTRATO Nº 046/2020

Contrato de Prestação de Serviçosque entre si
celebram, de um lado, a Assembleia
Legislativado Estado de Sergipe e, do outro, a
Empresa CASA VIVA MÓVEIS &
DECORAÇÃO LIDA, em decorrência do
Pregão Presencial nº 024/2020.

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,situada

na Avenida Ivo do Prado,s/nº, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE,

com C.GC. 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, com sede à

Rua Campo do Brito nº 1273, bairro Salgado Filho, CEP: 49020-380 - Aracaju/Se,

inscrita no CNPJ sob o nº 08.797.404/0001-60, Insc. Fstadual nº 27.119.412-0,
doravante denominada CONTRATADA,neste ato representada pelo(a) Sr(a).Marcelo
Amaral Pan, portador do CPE nº 781.868.465-49, 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 Lei Federal nº 19.520. de 17
de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
obedecendo integralmente os regulamentos aprovadospelo Decreto Federal nº 3.555, de
08 de agosto de 2000;e pelo Decreto Estadual nº 26.531, de 14 de outubro de 2009, e,
ainda, pela Lei Federal nº 8.078, de 4 do 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 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte); e pela Lei Estadual nº 8.747,de 09 de setembro de 2120,e observadas
as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas
cláusulas e condições do ato convocatório, têm justos e contratadosporeste e na melhor
forma de direito, o que adiante se segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO(art. 55. L da
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” é seus
anexos, conforme memoriais descritivos, especificações, quantitativos, projeto básico e
planilha orçamentária, Anexo 1 do Lidital;

CLÁUSULA SEGUNDA — DA ESPECIKICAÇÃO
DOS SERVIÇOS(art. 55, L da Lein' 8.66603) |,
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2.1. Será feita a remoção do revestirnento existente nas paredes, de parte do corrimao 

existente (conforine projeto de reforma) e do piso existente, exceto contrapiso; 

2.2. Para adequaçAo da estrutura existente, sera' dernolida mureta existente na galeria do 

segundo paviniento, e instalada estrutura metálica para prolongamento do primeiro 

patamar da galeria do segundo paviinento; 

2.3. Seth realizada a instalação de painel aetstico nas paredes e piso vinilico nas 

galerias, inclusive testeiras de acabaniento. Será instalado carpete na area destinada aos 

deputados, rampa de acessibilidade, &ea da mesa diretora e tribuna; 

2.4. Serao instalados elernentos de acessibilidade como corriinao de aço inox duplo no 

tërreo e galerias, guarda-corpo panorámico na galeria superior, conforme projeto de 

reforma, e fita antiderrapante nos degraus existentes; 

2.5. Como medida de rnanutençAo, serAo substituidos elernentos das instalaçöes elétricas 

existentes e adicionados elernentos destas instalaçôes para adequacäo do novo sisterna 

de sonoplastia; 

2.6. Será instalado novo sistema de sonoplastia, conforme proj eto e planilha 

orçamentária; 

2.7. A porta existente seth trocada por porta acUstica, adequada, especificada na planliha 

orçamentária; 

2.8. Seräo instaladas novas luminarias espeefficas para o plenário, conforme planliha 

orçamentaria e pro] eto anexo. 

CLAUSULA TERCEIRA - PA PRESTACAO DOS 
SERVIçOS 

3.1. Os serviços serâo prestados no Plenário "Deputado Pedro Barreto de Andrade", 

localizado no edificio Sede desta Contratante, localizado na Avenida Ivo do Prado, s/n; 

3.2. Os serviços devern ser sempre realizados por proflssionais com os conhecirnentos 

técnicos necessários e disponibilizadas pela Contratada todas as ferramentas, materials, 

peças, técnicas de modo a nAo prejudicar o funcionamento desta Contratante; 

3.3. 0 Setor de Engenharia e Arquitetura cia Contratante prestani todas as infomiaçOes 

necessárias e supervisionará os serviços previstos na Cláusula Segunda deste Contrato; 

3.4. Os funcionários da CONTRATADA deverAo estar devidamente fardados e 
identificados com cracha; 
3.5. Ao final dos servicos, a Contratada devera entregar a fiscaiizaçao o proj eto, as built, 

Anotação de Responsabilidade Técthca (ART) de execução dos serviços, bern como 

rnanuais corn diretrizes de açôes de manutençäo, inforrnando o prazo de garanti dos 

mesmos; 

3.6. Todos os serviços deveräo ser executados de acordo corn as Nrmas 
<4 
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2.4. Será feita a remoção do revestimento existente nas paredes, de pare do corrimão

existente (conforme projeto de reforma) e do piso existente, exceto contrapiso;

2.2. Para adequação da esutura existente, será demolida mureta existente na galeria do

segundo pavimento, e instalada estrutura metálica para prolongamento do primeiro

patamar dagaleria do segundo pavimento;
2.3. Será realizada a instalação de painel acústico nas paredes e piso vinilico nas
galerias, inclusive testeiras de acabamento. Será instalado carpete na área destinada aos
deputados, rampa de acessibilidade,área da mosa diretora e tribuna;
2,4. Serão instalados elementosde acessibilidade comocorrimão de aço inox duplo no
térreo e galerias, guarda-corpo panorâmico na galeria superior, conforme projeto de
reforma, e fita antiderrapante nosdegraus existentes;
2.5. Como medida de manutenção, serão substituídos elementos das instalaçõeselétricas
existentes e adicionados elementos destas instalações para adequação do novo sistoma
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 naplanilha
orçamentária;
2.8. Serão instaladas novas luminárias específicas para o plenário, conforme planilha
orçamentária e projeto anexo,

CLÁUSULA TERCEIRA DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão prestados no Plenário “Deputado Pedro Barreto de Andrade”,

localizado no edificio Sededesta Contratante, localizado na Avenida Ivo do Prado, sin;
32, Os serviços devem ser sempre realizados por profissionais com os conhecimentos
técnicosnecessários

e

disponibilizadas pela Contratada todas as ferramentas, materiais,
peças, técnicas de modo a não prejudicar o funcionamento desta Contratante;
33, O Setor de Engenharia e Arquitetura da Contratante prestará todas us informações
necessárias e supervisionará os serviços previstos na Cláusula Segundadeste Contrato;
3.4, Os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente fardados e
identificados com crachá;
3.5. Aofinal dosserviços, a Coniratada deveráentregar à fiscalização o projeto, asbuilt,
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, bem como
manuais com diretrizes de ações de manutenção, informando o prazo de garantia dos

mesmos; !
36. Todos os serviços deverão ser excentados de acordo com as Nprmas
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Regulanientadoras de Segurança e Saáde do Trabaiho vigentes do Ministério do 

Trabaiho e Emprego (NR 6, NR 8, NR 10, NR12, NR 17, NR 18, NR 33 E NR 35), 

acarretando em paralisacAo dos serviços caso ocorra o descumprimento das normas 

supracitadas e possiveis normas vigentes durante o perlodo de execuçao dos serviços. 

CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO BE 

EXECUCAO E DAS CONDICOES BE 

RECEBIMIENTO (art. 55, IV, da Lei n° 8.666/93) 

4.1. 0 prazo tie execuçâo dos serviços é tie ate 60 (sessenta) dias corridos, contados 

a partir da entrega da Ordem de Serviço ernitido pela Contratante;  
43.1. Adniite-se a prorrogaçAo dos prazos, desde que previamente solicitado pela 
CONTRATADA, de forma motivada e pertinente, corn fatos ocorridos na entrega on na 

instalaçao e corn anuência desta Contratante; 

4.2. Os serviços serão recebidos conforrne o artigo 73, inciso I, almneas "a" e "b" e seus 

parágrafos da Lei 8.666/93, corn alteraçOes posteriores: 
4.2.1. Provisoriamente, pelo setor de engenharia da Contratante, logo após a execuçAo 
dos serviços, para efeito de posterior verificaçAo da conforrnidade dos servicos 
prestados corn os Projetos de reforma, Projeto elétrico das luminárias, Projeto de 
sonoplastia, memorial descritivo e planilha orçamentária; 

4.2.2. Defmitivamente, após o recebirnento provisório, quando cia verificação da 
qualidade dos serviços e consequente aceitaçAo pela fiscalizaçAo do contrato, quando a 
nota fiscal será atestada e rernetida para pagamento. 
4.3. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento defmitivo dos serviços 

consistirá no atesto da nota fiscal/fatura, pelo setor de Engenharia e Arquitetura e 

Coordenadoria de Servicos e Manutençao; 

4.4. 0 recebirnento definitivo nâo exclui a responsabilidade cia Contratada quanto aos 

vicios ocultos, ou seja, so rnanifestados quando da sua normal utilizaçao pela 

Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90); 

4.5. 0 recebirnento definitivo do obj eto contratado tambérn nAo exime a contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposicOes legais em vigor (Lei no 10.406, de 2002, art. 618); 

4.5. Os serviços executados em desacordo com o estipulado nos projetos, projeto 

básico, na licitaçao e na proposta da Contratada serâo rej eitados, parcial on totalniente, 
conformc o caso. 

A:. 
5.1. Os serviços, apOs o recebirnento definitivo, terão a garantia minima confitrne?v_ 
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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, NR 17, NR 18, NR 33 E NR 35),

acarretando em paralisação dos serviços caso 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. IY, da Lei nº 8.666/93

41. O prazo de execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da entrega da Ordem de Serviço emitido pela Contratante;
4.1.1, Admite-se a prorrogação dos prazos, desde que previamente solicitado pela
CONTRATADA,de forma motivada e pertinente, com fatos ocorridosna entrega ou ne
instalação e com anuência desta Contralante;
42. Os serviços serão recebidos conforme o artigo 73, inciso Lalíneas “a” e “b” e seus
parágrafos da Lei 8.666/93, com alterações posteriores:
4.2.1, Pro mente, pelo setor de engenharia da Contratante, logo após a execução
dos serviços, para cfeio de posterior verificação da conformidade dos serviços
prestados com os Projetos de reforma, Projeto elétrico das luminárias, Projeto de
sonoptastia, memorial descritivo e planilha orçamentári:

 

 

42.2, Definitivamente, após o recebimento provisório, quando da verificação da
qualidade dos serviços é consequente aceitação pela fiscalização do contrato, quando &
nota fiscal será atestada e remctida para pagamento.
4.3, Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços
consistirá no afesto da nota fiscal/fatura, pelo setor de Engenharia & Arquitetura e
Coordenadoria de Serviços é Manutenção;
4,4, O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada quanto aos
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela
Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
4,5, O recebimento definitivo do objeto contratado também não exime a contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forçadas disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002, art. 618);
45, Os serviços executados em desacordo com o estipulado nos projetos, projeto
básico, na licitação c na proposta da Contratada serão rejeitados, parcial ou totalmente,
conformeo caso.

 

 

CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA DOS
SERVICOS(art, 55, inciso VL, da Leinº 8,666/93)

  

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

para cada elemento construtivo; 

Estrutura 	 I 	Segundo ABNT NBR 8681-2003 

Pisosinternos >13 

Vedaçao vertical externa ?40 

Vedacào vertical interns   - >20 

Cobertura ~20 

Hidrossanitário >20 

* Considerando periodicidade e processos de manutençao especificados no respectivo Manual de Uso, 

Operaçâo e Manutençäo entregue an usuario elaborado em atendimento a ABNT NBR 5674. 

5.2. Declaração da Contratada de que todos os materiais e mao de obra são de primeira 

qualidade, comprometendo-se a correção de todos os defeitos não provenientes do uso 

normal cia instalaçao e dos equipamentos, os quais porventura sobrevenham durante os 
prazos de garantia especificados, de acordo corn o item 5.1 deste Contrato, a partir do 
recebirnento definitivo; 
5.3. A Contratada se obrigará a substituir, irnediatamente, todo e qualquer item do 

obj eto deste Contrato que apresentar algum defeito de fabricacao, alguma deficiéncia de 

qualidade on estiver fora das medidas solicitadas/apresentadas; 

5.4. A Contratada ficara obrigada a corrigir, total on parcialmente, as suas expensas, o 

serviço prestado corn vicio ou incorreçAo deconente de execução irregular ou produto 

fornecido corn defeito, de modo a adaptá-los as especificaçOes contidas no Projeto. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES PA 
CONTRATANTE (art. 55, inciso VII, da Lei no 
8.666/93) 

6.1. Compete a Contratante: 
a) Proporcionar toclas as facilidades indispensaveis ao born cumprimento das obrigaçOes 

contratuais, permitindo o livre acesso dos técnicos da empresa as dependéncias onde 

serAo realizados os serviços, respeitadas as norrnas que disciplinam a segurança do 
patrirnônio, das pessoas e das informaçôes; 

b) Efetuar os pagamentos devidos; 

c) Exigir o cumprirnento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 	A \ 
acordo corn os ten-nos de sua proposta; 	 I 
d) Prestar as informaçOes e os esclarecirnentos que venham a ser solicitados pela C 

Contratada. 

ESTADODE SERGIPE
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especificado na norma de desempenhovigente, segundo a ABNT, NBR 15.575 (2013),

para cada elemento construtivo;
apa PEÃOTsFROST

RE É SUENENIMAEMANOS.
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Segundo ABNT NBR 8681
 

Pisosintemos
Vedação vertical extema
Vedação vertical intema

Cobertura

 

 

 

    
Hidrossanitário

 

7 Considerando periodicidade « provessos de manutenção cspecificados norespectivoManual de Uso,
Operação e Manutenção entregue ao usuário clabotado cim atendimento à ABNT NBR 5674.

5.2. Declaração da Contratadade que todos os materiais c mão de obra são de primeira
qualidade, comprometendo-se à correção de lodos os defeitos não provenientes do uso
normal da instalação é dos equipamentos, os quais porventura sobrevenham durante os
prazos de garantia especificados, de acordo com o itom 5.1 deste Contrato, a partir do
recebimentodefinitivo;
5.3. A Contrazada se obrigará a substituir, imediatamente, todo e qualquer item do
objeto deste Contrato que apresentar algum defeito de fabricação, alguma deficiência de
qualidade ouestiver fora das medidas solicitadas/apresentadas;

5.4. A Contratadaficará obrigadaa corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o
serviço prestado com vício ou incorreção decorrente de execução irregular ou produto

fornecido com defeito, de modoa adaptá-los às especificações contidas noProjeto.

  

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

6/93)

 

6.1. Compete à Contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais, permitindo o livre acesso dos técnicos da emprosa às dependências onde
serão realizados os serviços, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do
pairimônio, das pessoas c das informações;
b)Efetuar os pagamentos devidos;
“) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com ostermos de sua proposta;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada; À
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e) Assegurar-se de que os precos contratados estão compativeis corn aqueles praticados 

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

garantir que continuern a ser Os mais vantajosos; 

f) Controlar e docurnentar as ocorrências havidas; e, 

g) Notificar a Contratada, sobre irnperfeicôes, faihas ou irregularidades constatadas nos 

serviços, para que sejam adotadas as rnedidas cabiveis. 

6.2. A Contratante näo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada perante terceiros, ainda que vinculados a execuçäo do objeto do presente 

Contrato, bern corno por qunisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus ernpregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATADA (art 55, inciso VII e XIII. dii Lei no  

8.666193) 

7.1. Compete it Contnatada: 
a) Prestar Os serviços contratados no prazo fixado neste Contrato, após aprovação da 

Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso nâo satisfaça aos padrôes 

especificados; 

b) Na realizaçao dos serviços, a contratada devera considerar os horários previamente 

acordados corn a Contratante; 

c) Utilizar ernpregados habilitados e corn conhecimento dos serviços a serem 

executados, em conformidade corn as normas e determinaçOes ern vigor; 

d) Apresentar os ernpregados devidamente identificados por meio de cracha, alem de 

prove-los corn os Equiparnentos de Proteçao Individual - EPI; 

e) Prestar os serviços dentro dos parãmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

rnateriais, equipamentos e utensIlios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

corn a observãncia as recornendaçOes aceitas pela boa técnica, norrnas e legislaçäo; 

Adotar as providéncias e precaucOes necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

Orgãos, se necessário for, a firn de que nAo venham a ser danificadas as redes 

bidrossanitárias, elétricas e de comunicaçAo; 

g) Concluir os serviços, dentro do prazo previsto na proposta, dentro cbs especificaçOes 

contidas nos projetos, memorial descritivo, planilha orçarnentãria, no edital e seus 

Anexos, em perfeitas condiçOes; 

h) Constatada qualquer inegularidade, refazer os serviços no prazo méximo de 05 

(chico) dias; 

i) Manter, durante o perIodo da prestaçAo dos serviços, todas as condiçOs de 

habilitaçAo e qua1ificaço exigidas no Ediltal; 

j) Sujeitar-se a anipla e irrestrita fiscalizaçAo por parte da Contratartte, prestandoJ todos 

os esclarecirnentos solicitados; 	 t 
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é) Assegurar-se de que 0s preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados

so mercado pelas demais prestadoras dosserviços objeio deste Contrato, de forma

garantir que continuem

a

ser 0s mais vantajosos;

1) Contratar o documentar as ocorrências havidas; e,
g) Notificar a Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidadesconstatadas nos
serviços, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
62. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada perante ferociros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente
Contrato, bem comopor quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATADAfart, 55, inciso VII e XILí, da Lei nº

8.666/93

. Compete à Contratada:
a) Prestar osserviços contratados no prazo fixado neste Contrato, após aprovação da
Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaça aos 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 serviços a serem
executados, em conformidade com asnormas e determinações em vigor;
d) Apresentar os empregadosdevidamente identificadospor meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPJ;
£) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade é tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas é legislação;
9) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
£) Concluir osserviços, dentro do prazo previsto na proposta, dentro das especificações
contidas nos projetos, memorial descritivo. planilha orçamentária, no edital e seus
“Anexos, em perfeitas condições;
h) Constatada qualquer irregularidade, refazer os serviços no prazo máximo de 05
(cinco) dias;
à) Manter, durante O período dn prestação dos serviços, todas as condições de
habilitação e qualificação cxigidas no Edital:
à) Sujoitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando;todos
os esclarecimentos solicitados; f
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Ic) Rethzer os serviços que, após a entrega, aceite ou utilização, durante o prazo de 

validade, venha a apresentar defeitos de thbricação ou quaisquer outros que, 

reineidentes em nUmero igual ou superior a duas vezes, venham a difleultar ou 

impossibilitar a saa utilizaçAo, desde que, para a sua oeorrêneia, não tenha eontribuIdo, 

por ação ou omissao; 
I) Näo transferir a terceiros, total ou parcialniente, o objeto deste Contrato, nern 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sern prévio assentimento por 

escrito da Contratante; 

m) ApresentacAo da ART quando do inicio dos serviços e todas as despesas referentes a 
emissAo e baixa cia rnesma 

n) Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduals e federais, decorrentes 

das faltas porventura cornetidas na execuço do Contrato; 

o) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante, ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçäo do Contrato näo excluindo ou reduzindo 

essa responsahilidade a fiscalizaçao ou o acompanhamento pela Contratante; 

p) Responsabilizar-se pela obtençâo do Alvaths, Licenças ou quaisquer outros Termos de 

Autorizaçao que se façam necessários a execuçäo do Contrato. 

8.1. VIGENCIA (art. 55, IV da Lei n° 8.666/93): o prazo de vigência deste contrato 
será de 90 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato/emissAo nob de 
empenho, sendo possIvel a prorrogaçäo, desde que devidamente justificado, ressalvada 
a garantia minima para eada elernento construtivo, coriforme especificado na norma de 
desempenho vigente, segundo aABNT, NBR 15 575 (2013); 

8.2. DA nscALIzAçAo (Art. 67, Lei n° 8.666/93): Caberá ao Setor de Engenharia 
e Arquitetura e a Coordenadoria de Serviços e Manutençao, conjuntamente, a 
fiscalizaçao do fiel eumprimento da execuçâo dos serviços de que trata o objeto e 
especificaçOes constantes neste Contrato, hem corno o atesto no corpo da Nota 
FiseaL'Fatura e a gestAo competirá a Diretoria Administrativa c/on Diretoria Geral; 
8.2.1. Cabera a Fiscalizaçao, o direito de rejeitar o serviço que nAo satisfaça os padroes 
especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bern como de exigir seu pronto e 
imediato reparo pan que outro atenda as especificaçOes dos projetos, rnernoriais 
descritivos e planilha orçamentäria, sem que caiba a Contratada cjualquer tipo de 

reclamaçào on indenizaçao; 
8.2.2. Os serviços, bern como as ferramentas, peças e materials utilizados devetho estar 
rigorosamente dentro das normas vigentes e das espeeificaçOes estabelecidas] neste 
Contrato, sendo que a inobservfincia desta eondiçAo irnplicarã a recusa do rnesm, bern 
corno o seu devido refazimento c/on adequaçao, sem que caiba a Contratada quaquer 
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k) Refizer 05 serviços que, após a entrega, aceito ou utilização, durante o prazo de

validade, venha a apresemar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que,
reincidentes em múmero igual ou superior à duas vezes, venham a dificultar ou

impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído,
por ação ou omissão;
1) Não transferir a terceiros, total on parcialmente, o objcio deste Contrato, nem

subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por
eserito da Contratame:
im) Apresentação da ART quando do início dos serviços e todas as despesas referentes à
emissão c baixa da mesma;

n) Responsabilizar-se por eventusis multas municipais, estaduais e federais, decorrentes.
dasfaltas porventura cometidas na execução do Contrato;
0) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidadea fiscalização ou o acompanhamento pela Contratarie;
p) Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de
Autorização quese façam necessáriosà execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA
FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. VIGÊNCIA(art. 55, IV daLei nº 8.666/93): 0prazo de vigência deste contrato
será de 90 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato/cmissão nota de
empenho, sendo possível à prortogação, desde que devidamente justificado, ressalvada.
a garantia mínima para cada elemento construtivo, conforme especificado na norma de
desempenho vigente, segundo a ABNT, NBR15 575 (2013);

 

82, DA FISCALIZAÇÃO(Art. 67, Lei nº 8.666/93): Caberá ao Setor de Engenharia
e Arquitetura e à Coordenadoria de Serviços c Mamutenção, conjuntamente, a
fiscalização do fiel cumprimento da execução dos serviços de quetrata o objelo e
especificações constantes neste Contrato, bem como o atesto no corpo da Nota
Fiscal/Fatura a gestão competirá Dircioria Administrativa ciou Diretoria Geral:
8.2.1, Caberá à Fiscalização, o direito de rejeitar o serviço que não satisfaça ospadrões
ospecificados ou os eritérios de qualidade exigidos, bem comode exigir seu pronto e
imediato reparo para que outro atenda às especificações dos projetos, memoriais
descritivos e planilha orçamentária, sem gue caiba à Contratada qualquer tipo de
reclamação ou indenização;
8.2.2. Os serviços, bem como asferramentas, peças e materiais utilizados devorão estar
rigorosamente dentro das normas vigentes c das especificações estabelecidas: neste
Comirato, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa do mesmo, bem
como seu devido refazimento e/ou adequação, sem que caiba à Contratada quélquer
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tipo de reclamação on indenizaçào; 
8.2.3. A FiscalizaçAo compete, entre outras atribuiçOes: 

8.2.3.1. Encaminhar a Coordenadoria de Serviços e Manutenção todas as ocorrências 

que impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada, que daM conhecimento a 
Diretoria Admithstrativa e/ou Diretoria Gem!; 
8.2.3.2. Verificar a conformidade da execuçAo do obj eto corn as normas especificadas e 
se os procedirnentos empregados sào adequados para garantir a qualidade desejada do 

material; 
8.2.3.3. 0 recebimento cia ART emitida para o infcio dos serviços e a baixa desta 

quando da conclusào das atividades tecnicas; 
8.2.4. A fiscalizaçAo de que trata este item não exclui nern reduz a responsabiidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de irnperfeicOes técnicas on vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nào implica em 
corresponsabilidade da Contratante on de seus agentes e prepostos, de conformidade 
corn o art. 70 daLei no 8.666, de 1993; 
8.2.5. Ao gestor do contrato compete: 
8.2.5.1. 0 auxililo na revisâo das cláusulas contratuals; 
8.2.5.2. 0 acornpanhamento da qualidade, economia e minimizaçao de riscos na 
execução contratual; 
8.2.5.3. A aplicação de penalidades ao contratado; 
8.2.5.4. A rescisão do contrato nos casos previstos e confecçao de aditivos. 

8.3. ALTERAcA0 CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93): Este instrumento 
poderã ser alterado na oconência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 cia Lei no 
8.666/93, desde que devidarnente cornprovados; 
8.3.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os 

acréscimos e supressôes que se fizerem necessários, ate o limite legal previsto no art. 
65, §1° da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 
8.3.2. Nenhum acréscimo ou supressão podera exceder o limite estabelecido nesta 
condiçao, salvo as supressôes resultantes de acordo celebrados entre as partes, 
conforme o art. 65, §2°, II, da lei no 8.666/93. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO, 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E 
REAJUSTE (art. 55, inciso HI, da Lei 0  8.666/93) 

10.1. Pela perfeita e integral execução deste Contrato, a Contratante pagará a Contratada 
o valor global de R$ 1.000.000,00 (hum milhao de reais). 
10.2. 0 pagamento seth efetuaclo em ate oito parcelas, conforme mediçAo apreseitada 
pela Contratada, apOs superviso cia fiscalizaçAo da Contratante, S o 5° dia &il domês 
subsequente a apresentaçäo no protocolo cia Contratante cia documentaçao halil a 
quitação: 

N 

L 
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tipode reclamação ou indenização;
8.2.3. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
8.2.3.1. Encaminhar à Coordenadoria de Serviços e Manutenção todas as ocorrências
que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada, que dará conhecimento à

Diretoria Administrativa eiou Diretoria Geral;
8.2.3.2. Verificara conformidade da execução do objeto com as normas especificadase
se Os pracedimentos empregadossão adequados para garantir a qualidade desejada do
material;
8.2.3.3. O recebimento da ART emitida 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 qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante oude seus agentes e prepostos, de conformidade
com aart. 70 daLei nº 8.666, de 1993;
8.2.5, Ao gestor do contrato compete:
8.2.5.1, O auxílio na revisão das cláusulas contratuais;
82.52, O acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na
execução contratual;
8.2.5.3, A aplicação de penalidades ao contratado;
8.2.5.4, A rescisão do contrato nos casosprevistose confecção de aditivos.

  

83, ALTERAÇÃO CONTRATUAL (art. 65 da Lei nº 8.666/93): Este instrumento
poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº
8.666/93, desde que devidamente comprovados;
8.3.1. A Contratadafica 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, calculado sobre 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 art. 65, 82º,II,da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA — PO PAGAMENTO.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. E
REAJUSTE(art. 55, inciso LFL, da Lei nº 8.666/93)

10.1, Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada
àsalor globai de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 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
subsequente à apresentação no protocolo da Contratante da documentação hábil à
quitação: f
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I - nota fiscallfatura atestada conjuntamente polo setor de Engenharia e Arquitetura e a 

Coordenadoria de Serviços e Manutençào e encaminhada a Diretoria de Orçamento de 
Finanças, aeornpanhada cia seguinte documentaçào hábil a quitaçäo; 

II— Relatório de andamento e mediçAo dos servicos, para as parcelas interrnediárias; e 

termo de recebimento definitivo dos serviços, para a parcela final; 

111— Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

10.3. As parcelas de pagamento obedecerao o cronograma fisico-financeiro, podendo os 
valores serem alterados conforme o andamento dos serviços, desde que justificado pela 

fiscaIizaço do contrato; 
10.4. Nao haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, será atualizado 

segundo a variaçäo do INPC, desde a data final do perlodo de adimplemento ate a data 

do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, nAo serAo computados os atrasos 

atribuIveis a contratada e os decorrentes da não aprovaçào dos documentos de quitaçAo 

on, ainda, cia nAo aceitação dos nmteriais on dos serviços; 

10.5. De acordo corn o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele 

que participar de licitaçao neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades 

da federaçao, recolherá o imposto correspondente a diferença entre a aliquota intema e a 

rnterestadual; 

10.6. Nos preços já estAo inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários para a 

perfeita consecuçAo do fornecimento e instalaçao dos materiais obj eto do presente 

projeto, bem como todos os impostos, encargos trabathistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, materials e 

acessOrios de instalaçao, garantia e quaisquer outros que incidam on venham a incidir 

sobre o objeto do Contrato constante da proposta. Nao será permitido, portanto, que tais 

encargos sejam discriminados em separado. 

CLAUSULA DEflMA - DAS FONTES BE 
RECURSOS E DOTAAO ORCAMENTAREA (art. 
55. V, da Lei n° 8.666/93) 

10.1. As despesas decorrentes desta contrataçAo correro por conta da seguinte dotaçao 
orçamentária: 

Funço-Subfuncao-Programa 	de 	Governo-Projeto 	on 	Atividade: 
01101.01.031.0062.0280- Reforma do Prédio Sede cia ALESE; Categoria EeonSmiea- 
Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicaçao: 3.3.90.00 - Despesas Correntes Outras 

Despesas Correntes-Aplicaçoes Diretas; Elemento de Despesa e item d gasto: 

3.3 .90.39.16 - Reparo e Manutençäo de Bens ImOveis. 
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1-- noia fiscal/fatura atestada conjuntamente pelo setor de Engenharia e Arquitetura e a

Coordenadoria de Serviços e Manutenção e encaminhada a Diretoria de Orçamento de
Finanças, acompanhada da seguinte documentação hábil à quitação;
T- Relatório de andamento e medição dosserviços, para as parcelas intermediárias; e
termode recebimento definitivo dos serviços,para a parcela final;
TU — Cumprimento da Resolução do TCE/SE208 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 contrato;
10,4, Não baverá reajuste de preços. Havendo airaso de pagamento, será atualizado
segundo a variação do INPC,desde a data final do período de adimplememo até a data

do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos
atribuíveis à contratada. e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação
ow, ninda, da não aceitação dos materiais ou dos serviços;
10.5. Deacordo com art, 185 do Regulamento do ICMS do Estadode 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 interna e a
interestadual;
10.6. Nos preçosjá estão inclusos todosos custos diretos € indiretos necessários para a
perfeita consecução do fomecimento e instalação dos materiais objeto do presente
projeto, bem como todosos impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, materiais e
acessórios de instalação, garantia s quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto do Contrato constante da proposta. Nãoserá permitido, portanto,que tais
encargos sejam discriminados em separado.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS FONTES DE
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art,
55, V, da Lei a” 8.666/93)

19,1. As despesas decorrentes desta contratação correrão porconta da seguinte dotação
orçamentária:

 

Função-Subfunção-Programa de Governo-Projeto ou
01107,01.031.0062.0280- Reforma do Prédio Sede da ALESE; Categoria E:
Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 - Despesas Correntes + Outras A

t

 

Despesas Correntes-Aplicações Diretas; Elemento de Despesa e item dá gusto:
3.3.90.39.16 - Reparo & Manutenção de Bens Imóveis. k
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CLAUSULA DECIMA FIUMEIRA - DAS SANOES 

ADMJMSTRATIVAS (art. 55, inciso VII, da Lei n 

8.666/93) 

11.1. Corn fimdarnento no artigo 
70  da Lei n° 10.520/2002, ficara impedido do licitar e 

contratar corn a Tlniao, Estados, Distrito Federal ou MunicIpios, polo prazo do ate 5 
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sern prejuizo das cominacOes legais e multa, a 

licitante e a adjudicatána quo: 

11.1.1. Näo retirar on não aceitar a nota do empenho, quando convocada dentro do prazo 

do validade do sua proposta; 

11.1.2. deixar do entregar documentacão exigida no ato convocatório e contrato; 

11.1.3. apresentar docurnentaço falsa 

11.1.4. ensejar o retardamento da execuçäo de seu objeto; 

11.1.5. nào mantiver a proposta; 

11.1.6. fathar on fraudar na entrega do objeto; 

11.1.7. comportar-se do modo inidônoo; 

11.1.8. fizer declaraçao falsa; 

11.1.9. cometer fraude fiscal. 

11.2. Corn fundarnento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará 
sujeita, no caso do atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecuçao 
parcial ou inexecuçäo total da obrigaçào, som prejuizo das rosponsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defosa, as soguintes ponalidados: 

11.2.1. Advertencia por escrito; 

11.2.2. Multa Adrninistrativa graduável conforme a gravidado da infraçao, näo 
excodendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinto por cento) do valor do 
Contrato, curnulávol corn as dernais sançOes; 

11.2.3. Suspensao ternporária do direito de participar do licitaçao e impodimento do 
contratar corn a Contratanto, polo prazo de ate 2 (dois) aims; 

11.2.4. Declaraçao de inidoneidado para licitar e contratar corn a Adrninistraçao 
Püblica, onquanto perdurarom os motivos determinantos da punição on ate quo 
seja promovida a reabilitaçao na forma da Lei ou peranto a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

11.3. As sançôes do rnulta podorao sor aplicadas a Contratada juntamonte corn a de 
advertência, suspensão tomporária para licitar e contratar corn a adrninistraçao da 
Contratante. 

- DA RESCISAO 

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, alérn das penalidados consta4tes da 

&
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS(art. 55, inciso VII da Lei nº

8.666/93)

 

 

11.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo des cominações legais e multa, a
licitante e a adiudicatária que:
1.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta;
11.1.2. deixar de enttegar documentação exigida no ato consocatório contrato;
11.13, apresentar documentação falsa;
JL.LA,ensejar o retardamento da exccução de seu objeto;
11.1.5. não mantiver a proposta;
11.16. falhar ou fruudar na entregado objeto:
11.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
11.18, fizer declaraçãofalsa;
11.1.9, cometer fraude fiscal.
11.2. 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 incxecução total da obrigação, sem prejuízo dus responsabilidadoscívil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
11.2.1, Advertência por escrito;

  

 

11.22, Multa Administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não
excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato, cumulável comas demais sanções;
11.23, Suspensão temporária do direito do participar de licitação c impedimento de
contratar com a Contratante, pelo prazo deaté 2 (dois) anos;
11.2.4. Declaração do inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que
seja promovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
11.3, As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a administração da
Contratante.

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

i +
12.1, A inexecução total ou parcial do Contrato, além das penalidades constagies da
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clausula anterior, ensejará a sua rescisao por ato unilateral e escrito da Contratante, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do 

art. 79 cia mesma Lei; 
12.2. Quando a rescisAo ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art 78 da Lei 

supracitada, sern que tertha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuIzos 
regularrnente comprovados, conforrne preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma 

legal; 
12.3. Os casos de rescisäo contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa 

12.4. A rescisao deste Contrato implicará a retenção de créditos decorrentes cia 

contrataço, ate o limite dos prejuizos causados a Contratante, bern corno na assunçäo 

dos serviços pela Contratante, na forma que a rnesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS 

DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO (Art. 

55, inciso IX, da Lei n  8.666/93) 

13.1. Na hipotese de rescisAo administrativa do presente Coritrato, a Contralada reconhece, 

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

artigo 80 da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA OUALRTA - DAS 
DISPOSICOES GERMS 

14.1. Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcriçao, o Edital 
seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, constante na LIcITAcA0 
No 025/2020 - PREGAO PRESENCIAL No 024/2020, que a CONTR&TADA 
expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aeeitaçào integral. 

CLAUSULADECIMAQUINTA— DO FORO (Art. 55, 
20, Lei no 8.666193) 

Fica eleito o Foro da Cornarca de AracajulSergipe, corn expressa renüncia a qualquer 
outro, pot mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidas ou questOes 
oriundas do presente Contrato. 

1 

B, pot estarern assirn justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presçnte 
instrurnento em 03 (trés) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que següern 
subseritas pot 02 (cluas) testemunhas. 
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clânsula anterior, ensejatá a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos
casos emumerados nos incisos [a XILc XVIL do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na formado
art, 79 da mesma Lei;
122. Quando

a

rescisão ocorrer com base nos incisos XIL a XVII do art. 78 da Lei
supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos
regulatmento comprovados, conforme preceitua o $ 2º do art, 79 do mesmo diploma
legal;
123, Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
12.4, A rescisão deste Coniato implicará a retenção de créditos doconentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, bem como na assunção
dos serviços pela Contratante, na forma que a mesma determinar.

CLÁUSGLA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS
DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art,
55,inciso IX, da Leinº 8,666/93)

13.1, Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece,

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no
artigo 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1, Fazem parte Imegrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital c
seus anexos e a propostaelaborada pela CONTRATADA,constante na LICITAÇÃO
Nº 025/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/20, que a CONTRATADA
expressamente declura conhecer, ratificando neste ato sus aceitação integral.

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTADO FORO(Art,
S2º, Lei nº 8.666/93)

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

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes iirmam o presente
jastrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só eftiio, que seguem
subseritas por 02 (duas) testemunhas.
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EXTRATO DO CONTRATO N°  046/2020 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: CASA VIVA MOVEIS & DEcORAçOEs LTDA. 

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARk PRE5TAçAO DE 

SERVIçOS DIE EXECUçAO DE RE5 -FAuRAcOE5 E MELHORIAS 1)0 PLENARIO 

"DEPUTADO PEDRO BARRETO DIE ANDRADE" B SEUS ANEXOS, CONFORME 

MEMORIAlS DESCRITIVOS, E5PEcIFIcAçOE5, QUANTITATIVOS, PROJETO BASICO E 

PLANILHA ORçAMENTABJA. 

VIGENCIA: 0 PRAZO DE VIGENCIA E DE 90 (NOVENTA) DIM A PARTIR DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. 

BASE LEGAL: LEI N' 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL. 

DATA DAASSINATURA: II DIE DEZEMBRO DE 2020. 

ARACAJU, 13 DE JANEIRO DE 2021 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 

$
ESTADO DF SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATONº 046/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DF SERGIPE.

CONTRATADO: CASAVIVA MÓVEIS & DECORAÇÕESLIDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DF

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÕES E MELHORIAS DO PLENÁRIO

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

MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITAIIVOS, PROJETO BÁSICO E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

vi

  

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

ASSINATURA DO CONTRATO.

BASE LEGAL:LEI Nº 8,666/93 EM SUA REDAÇÃOATUAL,

DATA DA ASSINATURA;11 DE DEZEMBRODF: 2020.

   

ARACAJU, 13 DE JANEIRO DE 2021

WILLIAM MEDEIROSJÚNIOR
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Zi m bra 

EXTRATO PARA PuBucAcAo 

De William Medeiros Junior 

<william.junior@al.se . leg. br > 

Assunto EXTRATO PARA PUBLICAcAO 

Zimbra 

wifliam.junior@al.se.leg.br  

Qua, 13 dejan de 2021 12:19 

01 anexo 

Para Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.leg.br > 

:1.11, 1' 

Segue em anexo EXTRATO PARA PUBLICAçAO. CONTRATO NO 046/2020. 

Aft 
William 

Ext. do Contrato no 046.2020 CASA VIVA MÔVEIS E DECORAcÔES.odt 
21 KB 

https:IfwebmaiI2.aI.se.Ieg.brfhfprintmessage?ith5593&tzAmericafAraguaina 	 111 

teto Zibia

 

  

Zimbra william.juniorQal.se.teg.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

De : William Medeiros Junior Qua, 13 de jan de 2021 12:19
<wilham juniordal.se.leg.br>

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Para sValtencir Santos Andrade <valtenciragalse.leg.br>

+21 anexo

Bom dia!

Segue em anexo EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO. CONTRATO Nº046/2020.

Ar
William

 

«ss Ext. do Contrato nº 046.2020 CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÕES,odt
* 21kB8
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