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MINUTA DO CONTRATO No 038/2021 

Contrato de Prestacâo de Serviços que entre si 
celebrarn, de urn lado, a Assernbleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa RAE 

EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAcAO 
EIRELI, em decorréncia do PregAo Presencial n° 

019/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na 

• Avenida Ivo do Prado, s/a0. nesta Capita!, doravante denominada CONTRATANTE, corn 

C.G.C. n° 13.170.840/000144, representada neste ato pelo seu Presidente, o Deputado 
Luciano Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do 

outro, a Empresa RAE EMPRESA SERG1PANA DE CLIMAT1ZAAO EIREL1 corn 

sede a Rua Edymee de Azevedo Figueiredo, n° 4307, Grageru, CEP n° 49.027-330, Aracaju-
SE, inscrita no C.G.C. sob o n° 14.272.076/0001-80, doravante denorninada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). José Lücio Pereira Campus, brasileiro, 
administrador, casado, portador do RG n° 1082732 e inscrito no CPF sob n° 609.554.225-15, 
decorrente do Processo Administrativo n° 027977/2021 - LICITAçAO N° 019/2921 - 
PREGAO PRESENCIAL No 019/2021, DO TWO MENOR PREO GLOBAL, 
devidarnente autorizado pelo Ato da Mesa Diretora n° 23.449 de 13/09/2021, publicado no 

D.O.E. n° 28.755 de 21/09/2021, regido pelas disposiçöes contidas na Lei Federal no 10.520, 
de 17 de juiho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, 
obedecendo integralmente aos regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 
de agosto de 2000; e pelo Decrcto Estadual n° 26.531, de 14 de outubro de 2009 1  e, ainda, 
pela Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor); 

• pela Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); pela Lei 
Complernentar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, em sua atual redaçao 

(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); e pela Lei Estadual n° 
8.747, de 09 de setembro de 2020, observadas as alteracôes posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais, bern como pelas cláusulas e condiçôes do ato convocatório, tern 
justos e contratados por este e na meihor forma de direito, o que adiante se segue, mediante as 
cláusulas c condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJETO (art. 55.. 1. dp Lei 
n° 8.666/93) 

1.1. Contrataçâo (IC empresa especializada na prestação de serviços continuados de operaço e 
manutencão integral (preventiva e corretiva) do sistema de refrigeração do tipo spiitão 
modulado instalado no plenário desta Contratante, conforme especificaçöes constants no 
Termo de Referéncia (Anexo I do Instruinento Convocatório). 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA EspEcIFIcAcAo DO 
OBJETO E DA PRESTAçAO DO SERV1O (art. 55. L da 

Lei no 8.666/93) 

2.1. Especificacão do sistema de refrigeracão do plenário: 

o sistema de climatização é do tipo CONVENCIONAL de expansão direta, gas refrigerante 

ecológico R410 A; 
Composto por três (03) unidades evaporadoras do tipo dutada, corn capacidade de 20(vintc) 
TR cada, condicionadas em casa de máquinas e (06) seis unidades condensadoras, corn 
capacidade de I 0(dez) TR cada, condicionadas em laje técnica; 
A distribuicão de ar para o ambiente é feita através de rede de dutos, sendo o ar introduzido 

por elementos de insuflacão de ar tipo grelhas e difusores; 

o retomo de ar é autossuficiente, fosso; 
As unidades evaporadoras sào interligadas rernotamente as unidades condensadoras, fixadas 

na laje técnica, através de linhas de cobre. 

2.2. Da Prestação do Serviço: 
2.2.1. Da Manutenção Preventiva: 
2.2.1.1. A MANUTENcAO e a OPERAAO dos equiparnentos e instalaçöes serão 
executadas corn. base nas prescriçôes referenciadas pelo fabricatue, em consonãncia corn as 
orientaçöes e demandas do fiscal do contrato, tornando como base as inspecOes, os 
procedimentos, as recomendaçôes e as medidas corretivas determinadas pela: 
a) Portaria n.° 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministérlo da Saide, visando a 
preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos niveis definidos pelo Ministério 
da SaUde. 
b) Norma NBR 14679, quc trata de sisternas de eondicionameino de ar e ventilacäo - 

. 	cxecução de higicnizacâo. 
C) Norma NBR 13971 de 1997— Sistemas de refrigeraçao, condicionarnento de are ventilação 
- Manutençâo programada. 

d) Resolução RE 09/2003 da ANVISA. Será de responsabilidade da Contratada a avaliaçao 
biológica, quimica e fisica das condicôcs do ar interior dos ambientes climatizados. 
2.2.1.2. Se o engenheiro responsável técnico da Contratada julgar necessárias alteraçöes ou 
complementaçôes nas rotinas de manutençâo, para o funcionamento seguro e eficiente dos 
equipamentos e instalaçôes, deverá submeter o assunto a fiscaliza(;ao do contrato. 
2.2.1.3. A Contratada deverá: 
a) Efetuar medidas de análise da qualidade do ar interior e exterior, de acordo corn a RE/AN - 
VISA N° 9 de 16/01/2003. a cada 06(seis) meses. Os elementos filtrantes e os serviços de urn-
peza dos dutos; 
b) Realizar a limpeza periódica de todo sistema, inclusive pás de ventiladores, dutos, bern 
como filtros, greihas, difusores, serpentinas e outros elernentos que se fizerern necessários, 
conforme Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998. do Ministério da Saüde; 
c) Correräo por conta da Contratada todas as despesas provenientes de produtos ou matdiais 
indispensávcis a lirnpeza, manutenção e conserva(;Ao do equipaniento; 
d) Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema, prodaos iodegradáveis devidamete re-
gistrados no Ministério da Saüde para esse urn: 
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e) Realizar verificação periódica preventiva e se necessário corretiva de amperagern e volta- 
gem dos circuitos elétricos envolvidos, bern como da poténcia consumida pelos equipamen- 

tos. 
e.1) Todos Os componentes elétricos deverão ser devidamente inspecionados, dentre des, dis-
juntores, fusIveis, contactores, cabos, relés, interruptores, Iâmpadas, resistências, transforma-
dores, conexöes de força, válvula solenôide e demais componentes elétricos que se fizerem 

necessáriOS 
t) Controlar de forma preventiva e corretiva os seguintes componentes: fluxostato, 
pressostato, rnanômetros, termôrnetros, motores e seus componentes, ventiladores, exaustores, 
polias, correias, rolamentos, mancais, drenos, registros, dutos e seus componentes, 
condensador, compressor, evaporador, bombas c denials componentes rnecãnicos; 
2.2.1.3. Apresentar nos primeiros trinta dias de vigência do contrato, cronograma de 
manutençôes preventivas. especificando os diversos tipos de equipamentos, os tipos de 
rnanutençAo (mensal, trimestral, sernestral e anual), de acordo corn o PIVIOC (Piano de 
Manutenção Operacão e Controle), que será desenvolvido pelo engenheiro responsável 
técnico da Contratada, dc acordo corn as normas c equipamentos licitados e em comurn 
acordo corn o Contratante 

2.2.2. Da Mauutenção Corretiva: 
2.2.2.1. A Contratada devcrá: 
a) Efecuar reparos para correção de faihas ou irregularidades que forern verificadas, dentro do 
prazo de 24 horas, procedendo-se as rnanutençöes corretivas, substituindo e/ou reparando, 
segundo entérios técnicos e necessários a recolocação dos sistemas, equiparnentos e 
instalaçOes em condiçôes normais de funcionamento, eficiência e segurança. 
b) Atender as situaçöes de emergéncia, no prazo de ate duas horas, contadas do mornento do 
chamado. As situacôes de ernergência são aquelas que possam ocasionar prejuizos ou 
comprometer a scgurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens, e que possa ser 
solucionada por profissionais corn a qualificação equivalente ao integrante da Equipe objeto 
deste Contrato. 
C) Utilizar toda e qualquer mao de obra complementar necessária a perfeita execução dos 
serviços, principairnente corretivos, sem onus para este Contratante. 
2.2.2.2. A Manutenção Corretiva envolvc ainda, a conservaçäo (mao de obra, nlateriais c 
componentes) da rede de dutos de distribuição de ar condicionado, do isolamento tCrmico e 
demais matcriais de conurno e acessórios necessários ao perfeito desempenho do sistema. 
2.2.2.3. Os serviços serão executados no local onde os equipamentos encontrarn-se instalados. 
2.2.2.4. Todos os procedimentos de manutençào corretiva e testes deverão ser realizados sob 
anuCncia prévia da fiscaiizaçao e/ou gestão do contrato, para permitir a tomada de 
providCncias que previnam eventuais riscos a qualidade, em decorréncia dos procedimentos 
da manutenção. 
2.2.2.4.1. Portanto, Os procedirnentos que iniportem na alteração ternporária do 
funcionamento, deveräo ser executados de forma programada. E deverá ser feita a limpeza de 
toda a area afetada por ocasiäo dos serviços. 
2.2.2.4.2. Ao final dc cada serviço e quando necessária, POT solicitação da Contratante dcverá 
ser realizada a lirnpeza e das areas aonde os equiparnentos estão instalados. 
2.2.2.5. Durante o transeorrer do contrato o sistema deve ser mantido em pleno 
funcionarnento, em boas condicoes de limpeza e higiene. A casa de máquinas deverá sempre 

SJ 
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estar I impa. assim como todos os equiparnentos ali instalados, não sendo possivel a prcsenca 
de qualquer tipo de entuiho, bern c(yrno de água escoando pelo piso, e ou qualquer outro tipo 

de anomalia da casa de rnáquinas. 

2.2.3. Da Equipe Técnica 

2.2.3.1. Manter de sobreaviso, corn atendimento no máximo de 2 horas após o chamado, em 

dias üleis, 01 (uma) equipe treinada para atender os equipamentos instalados no Plenário da 

Contratante. 
2.2.3.2. A Cont'ratada deverá: 

a) Apresentar, no ato da assinatura deste Contrato, para aprovacão prévia da Contratante, 
• relação nominal dos profissionais responsáveis pela execuco dos serviços, corn comprovaçäo 

de que possuem qualificacão de técnico de nivel médio, ou que possuem, no minimo, 03(tr8s) 
anos de experiência profissional em atividades de manutenço da sua area de espccializaçao, 
demonstrada através de anotação na Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social. 

b) Cornunicar a fiscalizaçao do Contrato sempre que houver alteraço dos dados e da relaçào 
dos enipregados, acompanhada de comprovação da capacidade profissional e cópia do 
documento de identidade. 
c) Manter seu pessoal uniformizado e identificado, através de crachás corn fotografia recente, 
provendo-os dos Equipamentos de Proteço Individual - EPI'S. 

2.2.4. Da Substituiçao de Peças 
2.2.4.1. A Contratada assumirá a responsabilidade e o onus pelo fornccimento das pccas e 
componentes de reposição preventiva e corretiva, os quais destacamos: compressores 
parafuso, trocadores de calor, motores elétricos, componentes e placas eletrOnicas, 
ventiladores, serpentina, válvulas de controle e outros, optando-se, preferencialmente, por 
pecas novas originais, ressalvados Os CSOS de indisponibilidade no mercado, devidamente 
comprovados. As referidas reposiçOes deverâo ser comunicadas previamente a fiscalizaçäo do 
Contrato, antes de qualquer tipo de troca de pcca. 
2.2.4.2. Correrão por Contratada os matenais de consumo, benzina, graxas, lubrificantes, 
solventes, vaselina, estopa, fita isolante, fita alta fusão, antioxidante, material de soldageni, 
material contra corrosào e proteção antiferrugens, materiais de pintura e outros materials de 
consumo necessários ao perfeito funcionamento e manutencão do sistema. 
2.2.4.3. So poderão ser instaladas peças novas e originais, sendo terminantemente proibida a 
instalaçâo de pecas sirnilares, usadas on recondicionadas. 
2.2.4.4. As pecas, quando substituldas, deverào ser entregues a Coordenadoria de Serviços e 
Manutenção, após o conserto do sistema. 
2.2.4.5. A Contratada garante a colocação do equiparnento em condiçôes normais de operação 
de acordo corn as especificacOes do fabricante. 
2.2.4.6. A garantia das pecas será de no mmnimo 90 (noventa) dias corridos, contados a prtir 
da data de instalação das mesmas. 	 ,f 

2.2.4.7. A Contratada fornecerá a base de troca c scm custo adicional para esta Contrtantc, 
todas as peps de reposicão necessárias a colocaçAo do equipamento em condiçes de 
funcionamento normal. 

2.2.5. Das Ferramentas 	 k 	/ 
2.2.5.1. A Contratada deverá: 	 . ' 
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a) Ter todas as ferrarnentas necessárias para prestação dos servicos de manutenção. 

b) Manter sempre disponIvel os equipamentos e as ferramentas necessãrios para a perfeita 

cxecuçào dos serviços objeto deste Contrato. 

2.2.6. Do Relatório Técnico 
2.2.6.1. A Contratada deverã elaborar e apresentar a fiscalizaçào do Contrato, Relatório 

Técnico Mensal de acompanhamento, reparo e manutenção, que deverá conter, no minirno os 

seguintes itens: 
a) Discrirninação dos serviços executados, corn data e local dos mesmos; 

b) Registro das leituras de operacão e mediçOes efetuadas ao término dos servicos 

preventivos; 
C) Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo; 

d) Relaçâo de pccas, componentes e rnatcriais substituidos por defeito ou desgaste; 

e) Parecer sobre o estado dos sistemas e equiparnentos que os compôem; 
I) Laudos de aná!ise realizados no periodo. 
2.2.6.2. Unia via do relatório deverá ser encarninhada corn a Nota Fiscal/Fatura mensal para 
efeito de liberacao de pagarnento. 

CLAUSULA TERCEERA - DO PRAZO DE ExECUçAO 
E DAS coNDicOEs DE RECEBIMENTO (art. 55. IV. da 
Lei nO  8.666J93) 

3.1. DO PRAZO BE ExEcUcAo 

3.1.1. A Contratada deverá claborar, nos primeiros trinta dias de vigência do contralo, o Piano 
de Manutençâo Operaço e Controle - PMOC, de acordo corn as normas e em comum acordo 
corn a Contratante e, no decorrer da execuçâo dos serviços objeto deste Contrato, obriga-se a: 
3.1.1.2.Realizar de forma continuada os serviços de operaçAo e rnanutençäo integral, corn 
mAo de obra e reposiçAo de peças do Sistema de Climatizaçao do Plenário, conforme 
estipulado neste Contrato, no Termo de Referenda e no PMOC, a rim de manter o referido 
sisterna funcionando de forma segura, eficiente, econômica, independentemente da idade do 
equipamento. 

3.1.1.3. Executar os serviços em conformidade corn as normas pertinentes da ABNT e 
ABRAVA em vigor, Os manuais e recomendaçôes dos fabricantes c, na ausência dos mesmos, 
de acordo corn as boas práticas de engenharia. 

3.2. DAS CONDIçOES BE RECEB1METO 
3.2.1. Em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, corn altcraçôes posteriores, 
os servicos objeto do presente Contrato serAo recebidos da seguinte forma: 
3.2.1.1. Provisoriameute, assim que forern executados os serviços, para efeito de posterior 
verificaçAo da conformidade corn as especificaçôes exigidas neste Contrato e no Termo de 
RcferCncia, bern corno corn as especificaçôes constantes da proposta apresentada ;pela 
Contratada; 	 / 
3.2.1.2. Definitivamente, após verificacAo da conformidade dos scrviços corn as referidas 
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especificaçôes. no prazo máximo de 02 (dois) dias iteis, contado cia lavratura do termo de 

recebirnento provisOrio. 
3.2.2. Sc, após o rccebimcnto provisório, constatar-se que os serviços foram executados em 
desacordo corn a correspondente proposta de precos, fora das especificaçôes fixadas ou 
incompletas, depois da Contratada ter sido regularmente notificada, esta terá o prazo 
improrrogavel de 05 (cincO) dias corridos para realizá-Ios, desta vez, dentro das referidas 
espccificacôes, ficando estabelecido que a Contratante aceitará apenas uma inica coneção. 
3.2.3. 0 recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Contrato, no exclui a 
responsabilidade da Contratada quanto aos vIcios ocultos, ou seja, so manifestados quando cia 
sua normal utilização pela Contratante, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 

no 8.078/90). 

• 	3.2.4. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços 
consistirá no atesto da nota fiscal/fatura, pela Coordenadoria de Serviço e Manutenção, ou por 
outro servidor designado para esse tim. 
3.25. Se houver erro na nota fiscaL/fatura, ou qualquer outra circunstãncia que desaprove o 
recebimento defiriitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, nAo podendo a 

Contratada interromper a execução do Contrato ate o saneamento das irregularidades. 
3.2.6. Durante o perlodo em que o recebimento definitivo estivcr pendente e o pagamento 
suspenso por culpa da Contratada, não incidirá sobre a Contratante qualquer onus, inclusive 
financeiro. 
3.2.7. 0 recebitnento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, oem a ético-profissional, pela perfeita execução do 

contrato. 

3.2.8. Os servicos executados em desacordo corn o estipulado neste Contrato e no Termo de 

ReferCncia serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme 0 caso. 

3.2.9. 0 representante da Contratante anotará em registro prOprio todas as ocorrências 

rclacionadas corn a execuçäo do objeto, determinando o que for necessãrio a regularizaçao 
das faltas ou defeitos observados. 

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA (art. 55. 
inciso VI. dg Lei n° 8.666/93) 

4.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiaiiça-bancária, seguro-garantia ou 

cauçäo em dinheiro ou em titulos da dIvida publica, conforme art. 56 1, II e 111 da Lei 
8.666/93. 

4.2. A garantia, corn validade de 03 (trés) meses apOs o término cia vigéricia contratual,ideverá 
ser renovada a cada prorrogaço c reajuste efetivado no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 
8.666/93 em sua redacao atual. 

k 
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CLAUSULA OUUNTA - DAS OBRIGACOES DA 

CON TRATANTE (art. 55. inciso VII da Lei no 

8.666/93) 

5.1. A Contratante, além das obrigacöcs previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e 

no Instrurnento Convocatório, obriga-se a: 

a) Prestar as informaçöes C OS esciarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 

b) Proporcionar todas as facilidades a boa execucâo dos serviços objeto deste Contrato, 
permitindo o acesso aos funcionários da Contratada, devidamente identificados, ao local de 

entrega dos serviços. 

c) Disporiibilizar espaço fisico adequado para guarda de equiparnentos e materiais da 
Contratada e supervisão dos serviços previstos na Cláusula Segunda deste Contrato. 

d) Proceder ao acompanhamento da execução dos serviços, através da Coordenadoria de 
Serviços e Manutençäo da Contratante ou a outro servidor designado para esse fim; 
e) Exercer a fiscalizaçAo dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades 
desenvolvidas pela Contratada. 
1) Dar ciéncia a Contratada imediatamente sobre qualquer faiha ou anormalidade que verificar 
na cxecução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento. 
g) Notificar a Contratada, por esc.rito, a ocorréncia de eventuais irnperfeicöes no curso da 
cxecução dos serviços, fixando prazo, Sc necessário, para a sua corre(;Ao. 
h) Proceder a conferéncia das notas fiscais/fattiras correspondentes, atestando no corpo das 
mesmas, a boa exccução dos serviços. 
i) Efetuar o pagamento a Contratada de acordo corn as condiçöes de preços e prazos 
estabelecidos neste Contrato, no Ten -no de Referência e no Instrumento Convocatório. 

. 

	

	j) Designar o (s) gestor (es) do Contrato, dentre os servidores da Contratante para aconipanhar 
e fiscalizar a execução contratual c atestar o recebimento dos serviços. 
5.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados a execucäo do objeto do presente 
Contrato, bern como por quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSIJLA SEXTA - DAS 0BRIGAçOEs DA 
CONTRATADA (art. 55. inciso VII e XIII. da Lei no 
8.666/93) 

6.1. A Contratada deverá elaborar nos prirneiros trinta dias de vigéncia do contrato o Piano de 
Manutençäo Operação e Controle - PMOC, de acordo corn as normas e em comum acordo 
corn a Contratante e no decorrer da execução dos serviços objeto deste Contrato, obriga-se a: 
a) Rcalizar de forma continuada Os SCrVIc0S de operacao e rnanutcnçâo integral corn mo de 
obra e reposicào de pecas do Siste.ma de Climatizaçao do Plenário, conforme estipulado' neste 
Contrato, no Termo de Referéncia e no PMOC, a tim de nianter o referido sAsterna 
funcionando de forma segura, eficiente, econômica, indepndenternente da idde do 

- 
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equipamento. 
b) Executar Os serviços em conformidade corn as normas pertinentes da ABNT e ABRAVA 
cm vigor, os manuais e recornendaçöcs dos fabricantes e, na auséncia dos mcsmos, de acordo 

corn as boas práticas de engenharia. 

c) Manter na Contratante, sempre atualizado, contato para charnada de urgencia. 

d) Apresentar no ato da assinatura deste Contrato, para aprovacão prévia da Contratante, a 
relaçao dos profissionais responsáveis pela execucão dos serviços na forma exigida no item 

2.2.3.2. deste Contrato. 
e) Cumprir e fazer corn que seus funcionários cumprani as normas intemas, de segurança e 
rnedicina do trabaiho. disciplinares e demais regularnentos da Contratante. 

• 	1) Substituir. sempre que exigido pela fiscalizaçâo, qualquer funcionário que demonstrar 
incapacidade técnica ou comportamento prejudicial no andamento dos serviços. 

g) Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execuçâo dos serviços objeto contratado. 

h) Efetuar aos primeiros 30 (trinta) dias da vigência do contrato, sem prejuizo dos serviços de 
rnanutenção preventiva, o levantamento completo das atuais condicôcs dos sisternas, 
detaihando as irreguiaridadcs, identificando Os defeitos e relacionando as pecas e servicos a 
scrcrn cxccutados para restabelecer o perfeito funcionamento das instalaçôes. 
i) Apresentar relatOrio detaihado no prazo de 10 (dcz) dias após a conclusão do levantarnento 
previsto no item "h" acima; 

D Observar as rccomendacöes sobre rotinas de manuten(;ão preventiva, especificadas neste 
instrurnento, em cornum acordo corn a fiscalizaçAo do Contrato, de acordo corn a Portaria N" 
3.523/GM do Ministério da Saüde. 
k) Fornecer as ferramentas, máquinas, equiparnentos, rnateriais, mao de obra, acessórios, 
transporte e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita execucäo dos servicos. Os 
custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos rnensais. 
I) Identificar todos Os equipamentos, ferramentas e utensIlios de sua propriedade, de forma a 
não serern confundidos corn similares de propriedade da Contratante ou de outras empresas 
contratadas. 
m) Utilizar rnateriais de manutenção de primeira qualidade, previamente aprovados pelo 
Gestor do Contrato. 
n) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto do Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreçôes, resultantes da 
execuçào dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 
o) Realizar aos sábados, domingos e feriados e horários fora do expediente normal, para 
realizaçâo de serviços que impliquern em desligamento de energia, e outros, desde que 
sol icitado antecipadarnente, sem onus para a Contratante, nâo cabendo, portanto, a cobrança 
de horas extras. 
p) Apresentar a Fiscalização, acompanhando as Notas Fiscais, relatôrio mensal de atividades 
do sisterna, para obter ateste da execuçào dos serviços, sob pena de suspensão do pagamento 
W o cumprirnento desta exigéncia. 
q) Comunicar imediatamente a Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive, de 
ordern funcional e que atente contra o patrimOnio da Contratante, para que sejam adotadas as 
providéncias necessãrias. 
r) Não transferir, subcontratar ou ceder total ou parcialmente, a qualquer titulo, os dieitos e 
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obri(,-Yaçôcs decorrentes deste contrato ou da exccuçâo do mesmo, scm prévia e expressa 

anuèneia da Contratante. 

s) Arcar corn todos os OnUS nccessários a completa e correta execuçâo dos serviços, inclusive 

impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços objeto do Contrato, hem corno os 

encargos tecnicos e de seguro de acidente do trabaiho. 

t) Responder, civil e legalmente, por quaisquer danos ocasionados a Contratante e/ou a 
terceiros, nos locais de trabaiho, em razão de sua omissão ou de quem em seu nome agir, näo 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

Contratante. 
u) Manter vInculo empregaticio corn os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento 
de salários e todas as demais vantagens, recoihimento de todos os encargos sociais e 
trabaihistas, além de seguros e indenizaçOes, taxas e tributos pertinentes, bern como por 
quaisquer acidentes e mat sübito de que possam ser vitirnados, quando em serviço, na forma 
como a expressão é considerada nos artigos 3° e 60  do Regulamento do Seguro de Acidentes 
do Trabaiho, aprovado pelo Decreto n.° 61.784, de 28.11.67. A inadimplência da Contratada 
para corn estes encargos, nâo transfere a Contratante a responsabilidade pot seu pagamento, 
nern poderá onerar o objeto do contrato. 
v) Pagar os salários e encargos sociais ate os respectivos vencimentos ante sua condiçao de 
üriica enipregadora do pessoal designado para execução dos serviços contratados, inclusive 
exempt ificativamcnte, indenizaçOes decorrentes de acidente de trabaiho, dcrnissOcs, vales 

transportes, obrigando-se ao fiel e integral cumprirnento da legislacao trabaihista e 
prcvidenciária, não sendo admissIvel atrasar pagamento sob o argurnento de eventual atraso 
no pagarnento do contrato, e tampouco invocar a corresponsahilidade da Contratante para 
tentar eximir-se destas obrigaçOes; 
w) Mantei durante todo o perIodo de vigCncia do contrato, todas as condiçOes de hahilitação 
e qualificação exigidas neste Contrato, no Ten -no de Referéncia e no Instrumento 
Convocatório, quando da realizaçäo do pagamento pela Contratante, comunicando, 
imediatainente a superveniCncia de fato impeditivo da rnanutençäo dessa condiçao, nos 
ternios da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 
X) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as laxas e irnpostos que incidam ou vcnham a 
incidir sobre suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, bern corno 
observar e respeitar as LegislacOes Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços 
prestados. 

7.1. VIGENCIA (art. 55, IV da Lei O  8.666/93): a vigéncia do Contrato será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinalura, podendo ser prorrogado, mediante tern -to 
aditivo, por iguais e sucessivos periodos, ate o lirnite de 60 (sessenta) meses,' em 
conformidade corn o art. 57. 11 da Lei n.° 8.666/93, corn alteraçoes posteriores. 
7.2. A prorrogação do prazo observará o preenchirnento dos requisitos abaixo enumerados, de 
lorma sirnultãnea, e autorizado formalmente pela Autoridade Competente: 	/ 
7.2.1. Quando Os serviços forem prestados regutarmente. 	 / 
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7.2.2. A Contratante ainda tenha interesse na realização dos serviços. 
7.2.3. 0 valor do Contrato permaneca econornicarnente vantajoso para a Contratante. 
7.2.4. A Contratada concorde expressamente corn a prorrogaçâo e mantenha durante toda a 
execução do Contrato, em compatibilidade corn as obrigaçöes por cia assumidas, todas as 

condiçöes de habilitacäo e qualificacäo exigidas na Iicitação. 

7.2.5. Demonstração da vantagem para a Contratante this condiçôes e dos precos contratados. 

7.2. DA FISCALIZAçAO (Art. 67, Lei no 8.666/93): A gestäo do contrato será da Diretoria 

Administrativa, sob a fiscalizaçAo da Coordenadoria de Scrvicos e Manutencäo ou por 
representante da Contratante, devidamente designado para esse tim, permitida a assistência de 
terceiros, corn autoridade para exercer, como represenlante da Administração desta 
Contratante, toda e qualquer aço de orientaçào geral, acompanhamento e fiscalizacào da 
execucão contratual, como também a conferéncia da quantidade, qualidade, para posterior 
atesto da Nota Fiscal. 
7.2.1. A fiscalização de que trata este item, näo exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resuttante de açao ou omissão, 

culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
7.2.2. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a Contratada dcvcrá mantcr preposto, 

aceito pela Administração da Contratante, para representá-la sempre que for necessário. 
7.2.3. A atestacão de conformidade da prcstaço dos serviços do objcto cabe ao titular do 
setor responsável pela fiscalizacao do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
7.2.4.,k FJSCALIZAAO compete, entre outras atribuicOes: 
I - Encaminhar a Diretoria de Orçamento e Financas desta Contratante, documento que 
relacione as ocorréncias que impliquem cm multas a serem aplicadas a Contratada. 
11 - Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Adxninistração da Contratante, 
tempestivamente, todas as providéncias necessárias ao born andarnento do Contrato. 
Ill - Verificar a conformidade da execução contratual corn as normas especificadas e se os 
procedirnentos empregados sao adequados para garantir a qualidade desejada dos servicos. 
IV Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execução do 
Contrato, determhmndo o que for necessário a regularizaçao das faihas ou defeitos 
observados. 

V - Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos serviços, indicando as ocorréncias de 
indisponibilidade dos serviços ora contratados. 

7.3. ALTERAçA0 CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93): Este instrumento poderã 
ser altcrado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, 
desde que devidamente comprovados; 
7.3.1. A Contratada flea obrigada a aceitar, nas inesmas condiçôes contratuais, os acréscirnos 
e supressôes que se fizerem necessãrios, ate o limite legal previsto no art. 65, §1° da Lei n° 
8.666/93, ca[culado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 
7.3.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeiccido iiesta 
condiçao, salvo as supressôes resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforrne o 
art. 65, §20.  IL da lei n° 8.666/93. 
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO 

REAJUSTE (art. 55, inciso iii da Lei n° 8.666I93 

8.1. Pela perfeita c integral exccução deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor global de R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos 

reais), da forma a seguir discriminada: 

- Und Valor Total Valor Total 
Lote Item Descricao Mensal 14$ Anual R$ 

Contrataçâo 	de 	empresa 	especializada 	na 
prestaco de servicos continuados de operacão e 
manutençAo integral (preventiva e corretiva) do R$ 11.900,00 R$ 142.800,00 

(JNICO sistema 	de 	refrigeracão 	do 	tipo 	SplitAo Mês 
Modulado, capacidade real total de 60 TR's, 
conforme 	espeeificaçôes 	e 	quantitalivos 
constantes no Termo de Referéncia.  

TOTAL MENSAL ESTTMADO POR ESCRITO: onze mil c novecentos rcais 

TOTAL ANIJAL ESTIMADO POR ESCRITO: cento e guarenta e dois mil e oitocentos reais 

8.2. 0 pagarnento será efetuado niensalmente, ate o 50  dia ütil do més subsequente, mediante 
apresentacâo no protocolo desta Contratante, da documentaçâo hábil a quitacão: 

I - Nota fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços c 
Manutencao/Setor de Engenharia e Arquitetura e encaminhada ao Departarnento Financeiro; 

ii - Cumprirnento da Rcsolucão do TCE!SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

8.3. Os preços fixados não poderâo receber reajustes cm periodicidade inferior a 12 (doze) 
mcses. 
8.4. 0 reajuste será aplicado corn base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - 

S IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou em conformjdade corn 
outros dispositivos legais que venharn a ser editados pelo Poder Püblico, desde que requerido 
pela Contratada. 
8.5. Caso a legislacâo altere o prazo de reajuste ou o indice definido no item anterior, scrá 
adotado o que for definido pelo Governo Federal. 
8.6. Havendo atraso de pagamento, a valor será atualizado segundo a variação do INPC, 
desde a data final do periodo de adimplernento ate a data do efetivo pagarnento. 
8.6.1. Para o efeito deste item, nAo serào computados os atrasos atribulveis a CONTRATADA 
e os decorrentes da nâo aprovacâo dos documentos de quitacão ou, ainda, da não aceitaçào 
dos servicos prestados. 

87. Nerthurn pagarnento será efetuado a CONTRATADA, na pendCncia de qualquer uma das 
situaçOes abaixo especificadas, scm que isso gere direilo a alteracão de precos ou 
compensacâo financeira: 

8.7.1. A faha de atcstação pela CONTRATANTE, corn relação ao cumprimento do objeto 
desta contrataco, da nota fiscal ernitida pela CONTRATADA. 
8.7.2. Na hipótese de as ccrtidöcs elencadas na referida resolução estarem corn a vali4ade 
expirada, o pagamento ficarà retido ate a apresentaçào de novos docurnentos, dentro do prazo 
de validade, ado cabendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atro no 
pagarnento. 

. 
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8.8. A CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes as 
multas ou indenizaçöes devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato. 

8.9. Nos prccos já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários para a perfeita 
consecuçao do objeto do presente Contrato, bern corno todos os impostos, encargos 
trabaihistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento do 
pessoal, transporte, materiais e acessórios de instalação, garantia e quaisquer outros que 

incidarn ou venharn a incidir sobre o objeto do Contrato constante da proposta. Não será 
pennitido, portanto, que tais encargos sejam discrirninados em separado. 

8.666/93) 

9.1. As despesas decorrentes desta contrataço correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

As despesas obcdeccrão: Função Subfunção - Programa do Governo-Projeto ou Atividade: 
01101.01.031.0026.0276 - Coordenaçao da Açào Legislativa; Categoria Econômica - Grupo 
de Despesa- Modal idade de Aplicacào: 3.3.90.00 —Despesas Correntes - Outras Despesas 
Correntes- Aplicaçôes Diretas; Elemento do Despesa e Item dc gasto: 3.3.90.39.17 - Reparo 
e Manutenção de rslaquinas e Equipamentos. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANçOES 
ADMINISTRATIVAS (art. 55,inciso VI!, da Lei a° 8.666/93) 

10.1. Corn fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e 
contratar corn a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios, polo prazo do aid 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, sern prejuizo das cominaçôes legais e multa, a licitante e a 
adjudicatária que: 
10.1.1. Não retirar on nâo accitar a nota do empenho, quando convocada dentro do prazo do 
validade de sua proposta; 

10.1.2. deixar de entregar documentaçâo exigida no ato convocatório e contrato; 
10.1.3. apresentar documentaçào falsa; 
10.1.4. ensejar o rctardamcnto da execuçâo de seu objeto; 
10.13. não mantiver a proposta; 
10.1.6. falhar ou fraudar na entrega do obj eto; 
10.1.7. comportar-se de modo inidôno; 

10.1.8. fizer declaração falsa; 
10.1.9. corneter fraude fiscal. 
10.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujei1 no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecuçäo parci ou 
inexecução total da obrigacao, scm prejuIzo das responsabilidades civil e criminal, asseirada 
a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: I 

( 
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10.2.1. Adverténcia por escrito; 

10.2.2. multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, caso o scrvico seja 

prestado corn atraso, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestaçäo do serviço, 

por periodo superior a 15 (quinze) dias; 
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigaço 

assumida; 
10.2.3. Suspensão temporária de participaco em licitaçAo e impedimento de contratar corn a 
Administração, por prazo rião superior a 2 (dois) anos. 

• 	10.2.4. Declaraçäo de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracâo 
Piblica, enquanto perdurarern os motivos determinantes da punico ou ate que seja 
prornovida a reabilitacão na forma da Lei ou perante a prdpria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
10.3. As sançOes de multa poderão ser aplicadas a Contratada juntarnente corn a de 
advertCncia, suspensão teniporaria para licitar c contratar corn a adniinistração da Contratante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO (art. 
55, inciso VIII. da Lei n° 8.666193) 

11.1. A inexecuçiio total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula 
anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos 
enumerados nos iricisos 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, na forma do art. 79 da 
mesma Lei; 

11.2. Quando a rescisâo ocorrer corn base nos incisos XII a XV1I do art. 78 da Lei supracitada, 
• 	scm quc tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados, conforme preceitua o § 20 do art. 79 do mesmo diploma legal; 
11.3. Os casos de resciso contratual serào formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
11.4. A rescisäo deste Contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, 
ate o limite dos prejuIzos causados a Contratante, bern corno na assunçâo dos serviços pela 
Contratanle, na forma que a mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO (Art. 55. inciso 
IX, da Lei O  8.666/93) 

12.1. Na hipótesc de rescisão administrativa do presente Coiurato, a Coniratada reconhece, desde 

já, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da 
Lei n° 8.666/93. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO 

CUMPRIME'TO DA LEI GERAL DE PROTEçAO DE 

DADOS - LE! N. 13.709/2018 

13.1. E vedado as partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorréncia da execuçAo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da conlrataçâo, 
sob pena de responsabilização adininistrativa, civil e criminal. 
13.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacöes 
- em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da 

. execucão contratual, em consonância corn o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informaçOes a outras 
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacóes legais ou para viabilizar 0 

eumprirnento do instrumento contratual. 
13.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarein danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em dccorrêricia da 
execução contratual, por inobscrvância a Lei Geral de Proteçâo de Dados. 
13.4. Em atendimento ao disposto na Lei Gera] de Proteçâo de Dados, a CONTRATANTE, 
para a exccuçào do serviço objeto deste contrato, tern acesso a dados pessoais dos 
representantes, funcionários e prepostos da CONTRATADA, tais como o n(irnero do CPF e do 
RG; anotaçöes na Carteira de Trabaiho e Previdência Social; além de endereços eletrônico e 
residencial. 
13.5. A CONTRATADA declara que tein ciência da existêricia da Lei Geral de Proteçäo de 
Dados c se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na lcgislacâo 
corn o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE. 
13.6. A CONTRATADA flea obrigada a comunicar a CONTRATANTE cm ate 24 (vinte e 
quatro) horas qualquer incidente de acessos no autorizados aos dados pessoais, situaçôes 
acidentais ou ilicitas de destruiçao, perda, aI.teraçâo, comunicação ou qualqucr forma de 
tratamento inadequado ou ilicito, bern como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei 
Geral de Protcçào de Dados. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISP0SIçOES 
GERMS 

14.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital e seus 
anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, constante na LICITAçAO NO 01912021 
- PREGAO PRESENCIAL No 019/2024, que a CONTRATADA expressamente declara 
conhecer, ratificando neste ato sua aceitaçäo integral. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO (Art. 5S §2°. 
Lei a° 8.666/93) 	 / 
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Fica elcito o Foro da Cornarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa reniincia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidas ou questöes oriundas do 

presente Contrato. 

E, por estarern assim justas e acertada', as partes contratantes firmarn o presente instrumento 
em 03 (trôs) vias de igual teor e fo para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) 

testemunhas. 

dc 
	

de2021. 

. ,kDeputado  LIJC 0 BIS1PI1E LIMA 	Deputado JEI0 ANDRADE 
Presi 	- Contratante 	 P Secreta\io —Contratante 

/• 
RAE EMFRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAçA0 EIRELL 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

I- 	CPF: 

II 
	

CPF: 



Documeoto aosloado thgItmente por 	 Dccu'nento osstado djcaImente pot  
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aPP'. 991710599 CPF 01131855504 

Cootaoc RICAR00AGARCEZ0MNL.00M Caoa55 MARC0SRIALSE.G0V.8R 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE Data03112)20210937:08 DooclO?l2C21 11:29.15 

NOTA DE EMPENHO 2021NE000737 01/12/2021 1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1 	00001 13.170.840/0001-44 

CIDADE; UF.: ICEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL -RAE EMPRESA SERGPANA DE CLIMATIZACAO LTDA i 	CNPJ: 

NOME FANTASIA -CLIMA CLEAN 14.272.07610001-80 

ENDEREço DO CREDOR: 	 "TCIDADE: U.F.: 	CEP: 

AVrNInA HFRMFS FCINTFS N 102 ARACAJI) SE 	 49.045-760 

IMPORTANCIA 

ji 01101 	 01.031.0026.0276.0000 33.9039 	 j , 1000000 11.90000 

IMPORTANCIAPOREXTENSO'. 

 

ONZE MIL NOVECENTOS REAlS 

FICHA FINANCE1RA: 

2021.011011.00001.0101000000.33000000.751 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

iMODAIJoADEDE EMI: ENHO:jiiEDEhSA 	 NO DA N.E.DE REFERENdA: 

12-ESTIMATIVO 	 11-NORMAL 

udITAcAo: 	 MODALIDADE  NOMERO DO PROTOCOLO: 

10110112021000141 	 1 9- PREGAO PRESENCIAL 02797712021 

LEI 10.520 DE 17/07/2002 

J 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

:'JANEIRO: FEVEREIRO: T' 
0,00 0,00 0,00 0,001 

JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

0,00 0,00 0,00 0 ,001 

SETEMBRO: OUTUBRO: 	 NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

o.4 	 0,00 0,001 11-900,00 ;  

[lIENS DO EMPEPdHO 

REFRIGERACAO- CONTRATAQAO DE EMPRESA 
1 	395985-4 	33.90.39.17 ESPECJAUZAOA PARA EXECUQAO DOS SERVIçOS CE 	1.00 lL4R 	 11.900.0000 11900.00 

• MANL)TENc.Ao Dos GONDIQIONAOORES DEAR DO 1PO 
• 	 . PLIT,MANUTENçO PRSVNTIVA E CORRETiVA. 	 - 

OBSERVAçAO 
Confonne Contrato NO 038/2021, corn v,éncIa do 01/1212021 a 30'l1/2022. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FIL.HO. ARACA.JU - SE 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LIJIZ DE ANDRADE 

997.795.105-59 

TOTAL (R$) 

LUCIANO SISPO DE LIMA 

077.316.555-04 

11.900,00 

Data da Gera0o: 031122021 	 ReSp. polo solicaaçAo: ALEX RODRIGO CE Oil VEIRA 	 Reop. Geração: ALEX RODRIGO CE OLIVEIRA 



LI 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMI3LEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 038/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAçAO EIRELI. 

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçAO DE 

SERV1OS CONTINUADOS DE 0PERAcAo E MANUTENcAO INTEGRAL (PREVENTIVA 

E CORRETIVA) DO SISTEMA DE REFRIGERAcAO DO TIPO SPLITAO MODULADO 

INSTALADO NO PLENARIO DESTA CONTRATANTE. 

VIGENCL4: 0 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA 12 (DOZE) MESES, A PARTIR 

DA DATA DE SUAASSINATIJRA. 

DATA DA ASSINATURA: 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 
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