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CoNTRATO N..012019

PREGAo ELETR6NICo N.. OO32()1t

QUALIFICAgAO DA CONTMTANTE

QUAIIFICACAO DA CONTMTADA

O presente contrato estii de acordo com a Lei n. 8,666/93 e sua lggishgeo suplementar, regendo-se
pelas cl6usulas € condi9des seguintes:

O presente Conhato tern por objsto a contatatao
e conservagSo, com fomecimento de materiel,

de empresa especializada nos servigos de limpeza
destimdos d Defsnsoria Pfblica do Estado de
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Sergipe, conforme especificagdes detalhadas constantes nos Anexos do Edital referentes ao Pregio
n" 003/2018.

CT-A.USULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS (AN. 55. iNCiSO II. dA
Lei n" 8.666/93).

Os servigos serAo prestados conforme descrigio do projeto bd$ico e o disposto na Cl6usula euinta
deste instrumento.

III. da Lei no 8.666/93).

O valor mensal do contrato € de R$ 25.678,00 (Vinte e Circo mil Seiscentos e Setenta e Oito
Reais) dando um valor anual de R$ 308.136,00 (Trczentos e Oito Mil e CeDto e Trinta e Seis
Reais). A contratante somente pagarii A contratada pela efetiva execugSo dos servi9os, ap6s
liquidagio da obrigagio.

$1" - O pagam€nto ser6 efetuado merEalmente, no prazo de at6 30 (tinta) dias consecutivos, ap6s
liquidagio da despesa por meio de credito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es),
mediante a aprcsentagao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsrvel pelo
recebimento.

$2' A contratante retfii t l0lo (ollze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do recibo ou da fatura
para posterior recolhimento e Previdelcia Social, conforme artigo I 12 da Instmgao Normativa RFB
no. 97 I , de I 3 de novembro de 2009.

$3' - Para fazerjus ao pagamento, a Contratada devera apresenta!, juntamente com o documento de
cobrang4 prova de rcgularidade perante o Itstituto Nacional do Seguo Social - INSS e perante o
FGTS _ CRF.

$4' - Nenhum pagamento se!6 efetuado i Co[tratad4 erquanlo houver pend€ncia de liquidaqao de
obrigagio financeira, ern virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.

55" - Nao haver4 sob hip6tese algruna, pagamento antecipado.

$6' - Os pregos serao fixos e irreajust6veis, pelo periodo de 12 (doze) meses;

$7o- Gaiante-se ao Contratado o direito de manutengao do equilibdo ecoo6mico-financeiro do
contuato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado Dor meio de Termo Aditivo.
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$8" - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogagio do cootrato, a Defensoria poder6
repactuar com o conhatante, com vistas a obtelr€o de pregos e condi@es mais vantajosas.

$9' - No caso de atraso de pagamento, s€r6 utilizado, para atualizagao do valor mencionado no
capr.rt desta Cl6usu1a, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE

O presente Contrato ter6 vig€ncia de 12 (doze) mescs, contados a partir & data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e zucessivos p€dodos, por meio de t€dno aditivo , at6 o limite de
60 (sessenta) m€s€s, com vistas d obtengao de pregos e condigd€s mais vantajosas para a
Defensoria, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93,

Os servigos serio prestados nas datas e hor6rios definidos no Fojeto bdsico, € suas nas condigdes
bern como, supletivamente, na proposta de pr€gos.

$ l" - O seu re€€bimento dar-se-6 de acordo com o art 73 incisos I e Il, .?' e ,.b",

$2' - O recebimerto provis6rio ou definitivo do objao do cootmto nao €xclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a 6tico-profissiona1, pela psrfeita execugeo do contrato.

As d€spesas com o pagamerfo do refeido objeto correrAo por conta da dotagao oigamentaria abaixo
especificada:

PARTES (art. 5
VII e XIII. da I€i tlo 8.666/93).

7.1 - A CONTRATADA, duante a vigencia deste Cootato, compromet€-se a:

7,1.1 - ser respons6vel, ern relagio aos seus empregados, por todas as despesas deconentes
execugao dos servigos objeto desta licitageo, tais como:
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a) sal6rios:
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuiedes;
d) indenizaq6es;
e) vales-refeiceo;

0 vales-tansporte; e
g) outras que porvenhrra venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.

7.1.2 - fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a Festageo do servigo, com o
fim de constatar no local a efetiva execugio do servigo e verificar as condig6es ern que est6 sendo
prcstado;

7.1.3 - responsabilizar-se por seus ernpregados em decon6ncia dos sewigos prestados, respondendo
inclusive pela imediata indenizaqdo de danos por eles eventualrnente causados;

7,1.4 - apresentar e nanter seus empregados em servigo devidamente uniformizados, correDdo as
qespesas pol sua conta;

7.1.5- manter os seus ernpregados devidamente identificados Dor crache. devendo substiruir
imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconverienies d boa ordem e is normas
disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.6 - ser respons6vel pelos danos causados diretamente e Defensolia ou a tercsiros, decorentes de
sua culpa ou dolo quando da execugAo dos servigos, nAo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.7 - ad.car @m as despesas decorrentes de qualquer idfia9eo, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados quando da execugao dos servigos objeto desle Contnto;

7.1.8 - comunicar d Administrageo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
canter urgqrte e prestar os esclarecimentos que julgar necess6rio;

?.1.9- substituir imediatamente os empregados e prepostos ein servigo, mediante solicitageo do
CONTRATANTE;

7.1.10- apresonta!, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE, os comprcvantes de
pagamento dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

1.1.tl assumir, aind4 a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais
resultantes da adjudicageo deste Connatu,
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7.1.12 - manter, durante toda a execuqeo do Contrato, em compatibilidade com as obrigaqdes
assumidas, todas as cotrdig6es de habilitagao e qualifica€o exigidas na licitagAo;

7.1.13- comprcvar, quando solicitado, a formasAo tdcnica especifica da mio-de-obra
oferecida, atrav6s de Cenificado expedido por instihdg6es devidamente habilitadas e reconhecidas;

7.1.14 - implantar, imediatamente ap6s o rec€bimento da autorizageo de inicio dos servigos, a
mao-de-obra nos respectivos Postos relacionados no Edital 003/2018 e seus anexos, informando em
tempo h6bil, qualquer motivo impeditivo ou que a irnlnssibilite de assumfu o Posto colforme o
estabelecido;

7.1.15 - fomecer uniformes e seus complementos A mao-de-obra envolvida, conforme a seguir
descrito, com o disposto no resp€ctivo acordo, convengio ou dissidio colotivo de babalho:

a) cal9a;
b) aamisa de mangas compridas e cutas,
d) sapatos;
e) melas;
f) crachd.

7.1.16 - prover toda mao-de-obra necesslria para garantir d operagao dos Postos, nos regimes
contratados, obedecidas as disposig6es da legislageo habalhista vigente;

7.1.17 - apresentar atestado de antecede es civil e criminal de toda a mao-de-obra oferecida Dara
atuar nas instalac6es da Defensoria:

7.1.18 - efetuar a leposigao da m6o-de-obra nos Postos, em caniter imediato, em eventual
aus€ncia, nAo sendo permitida a prorrogagdo da jomada de trabalho (dobra);

7.1.19- manter disponibilidade de efetivo denho dos pa&6es desejados, para atender
eventuais acrescimos solicitados pela Defensori4 bem como impedir que a mio-de-obra que
cometer falta disciplinar, qualificada como de natueza gravg seja mantida ou retome As instalaqies
oa mesma;

'1.I.20 - atender de imediato is solicitagdes quanto a substituig6es de mAo-de-obra,
qualificada ou entendida como inadequada para a prestagao dos servigos;

\$l Z-4l.r'\-.Zlru'0";W''

1.t.21 mslrur ao seu prcposto quanto d necessidade de acatar as orientae6es
Administacao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lJtemas e de Seguranga e Medicina
do Trabalho;
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7.1.22 - relatar d Defensoria toda e qualquer irregularidade observada nos Postos das
instalag6es onde houvq prestagao dos seryigos:

7.1.23 - inspecionar, obrigatoriamente, por i edn€dio dos supervisores da licitante vencedora, os
Postos no minimo 0l (uma) vez por semana" em dias e periodos altemados;

1 .1.24 - A cantatada dever6 prestar garantia conaatual, no valo! corespondente a 57o (cinco por
cento) do valor do contrato, podendo optar por fianga-banc6ria" seguo-garantia ou caugao em
dinheiro ou em tihrlos da divida ptblic4 conforme arr. 56 I, U e lll daLer8.666/93.

7.2 - A CONTRATADA caber6, ainda:

7.2.1- asswni! a rcsponsabilidade por todos os encargos previdenciSrios e obrigag6es sociais
previstos na legislagAo social e trabalhista em vigor, obdgando-se a sald6Jos na 6poca pr6pria, vez
que os seus empregsdos lleo manterao nenhum vinculo enpregaticio com o CONTRATANTE;

7.2.2 - assumir, tamb€m, a responsabilidade por todas as govid€ncias e obrigag6es estabelecidas na
legishgeo especifica de acidentes de trabalbo, quando, em ocorralcia da especig forem vitimas os
seus empregados no desempenho dos Servigos ou em conexao ou contingCncia; e

7.2.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas aos
servi$os, originariamente ou vinculada por prevsngeo, conexeo ou contingencia;

7.2.4- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e cornerciais resultantes da
adjudicaqao deste Contrato.

7.2.5 - A Conhatada fica obrigada, no momento da assinatura do contrato, autorizar a Defensoria
Priblica do Estado de Sergipe, a reter, a qualquer tempo, as Notas Fiscais, fazendo os devidos
descontos nas respectivas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bern como das conbibuigies previdenciririas e do FGTS, quando
estes neo forem pagos pela Empresa Contmtada, tendo como base legal o artigo 19, em sua alinea K
do inciso XIX da Instrugao Normativa SLTVMPOG, tt" O2/2008 e Decisao Pleneria do TCU
006.156/2011-8.

7.3 - A inadimplencia da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos nesta
clausula, nio transfere d Defensori4 a responsabilidade por seu pagamento, nem podeni onerar o
objeto deste Conhato, r zao pela qual a CONTRATADA renfncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade. ativa ou Dassiva. Dara com o CONTRATANTE.

7.4 - O CONTRATANTE, durante a vig€ncia deste
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a) Assegurar o liwe acesso dos ernpregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem
necessarios os servigos;
b) Acompanhar e fiscalizar, a execugio dos servigos;
c) Anotar em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execuQao dos servicos
contratados, determimndo o que for necess6rio d regularizagdo das faltas ou inegularidades
observadas;
d) Efetuar o pagamento ar Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

CLAUSULA OITAVA _ DA GARANTIA CONTRATUAL

A contratada devera Festar garantia contlatual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do oontrato, podendo optar por fiansa-bancdria, seguo-garsntia ou caugio em dinheiro ou em
titulos da divida priblica, conforme art. 56 I, II e III da Lei 8.666/93.

Pela inexecugeo total ou parcial do Contrato, a Administragao poder6L, garadida a previa defes.,
aplicar e (ao) CONTRATADA (O) as segui es sane6es:

I Advertencia;

II - Mult4 observados os seguintes limites md.ximos:

a) 0,3 % (tr€s d€cimos por cento) por di4 at€ o trigesimo dia de atraso, sobrc o valor do
fomecimento ou se.vigo n6o realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;
10 70 (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagio nAo cumprida, com o conseqiiente
cancelamglto da nota de empenho ou documento equivalente;

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado d€ Sergipe pelo prazo de at6 5 (cinco) anos;

IV - Declaragao de inidoneidade para licila! ou contratar com a Administraqao pfblic4 eflquanto
perdurarem os motivos deteminantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagio.

$ l' O valor da multa aplicada sefti descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos
devidos pela Defensoria ou cobndo judicialmenre, sendo conigida monetaliamentg de
conformidade com a variagdo do INPC/IBGE, a partir do termo inicial, at6 a data do efetivo
recolhimento.
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$ 2" A contagern do periodo de atmso na execugao dos ajustes ser6 realizada a partir do pdmeiro dia
itil subseqiienle ao do gncefamento do prazo estabelecido para o cumprimento da obdgagao.

CLAUSULA D€CIMA - DA RESCISAO (art. 55. inciso VIII. da I-ei n" 8.666/93).

Independentemente de notificag6es ou interyelag6es judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos
para rescisao do Contrato as situag6es previst s nos artigos 7? e 78, na forma do artigo 79, da Lei n"
8.666/93.

$ 1'- O presente Conhato poder6 ser rescindido, tarnbem, por conveniencia administrativa, a Juizo
do Contratante, sem que caiba d Contratada qualquef agao ou intsrpelagAo judicial.

$ 2' - No caso de rescisao do Contrato, o Contratante fica obrigado a @munica! tal deciseo d
Contratada, por escrito, no minimo com 30 (trinta) dias de antecedencia-

$ 3' - Na ocordncia da rescisao prevista no ,,caput" desta cl6usul4 nenhum 6nus recairi sobre o
Contratante em virtude desta decisao, ressalvado o disposto no $ 2" do artigo 79 da Lei n . g.666/93
e alterac6es.

DECIMA - DOS CONTRAT
da Lei n'

Na hipd'rese de rescisao administrativa do presente Cortrato, a Cont atada reconhece, de logo, o
direito do Contratante de adota.r, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei n..
8.666t93.

CLAUSULA DECIMA SEGI,NDA . DA LEGIsLAcAo APLICAVEL A ExEcUcAo Do
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55- inciso XII. da t"ei n. 8.666/93)

O presgnte Contato fundamenta-se:

I - nos termos do Preglo Eletr6nico n.. lX)32018 que, simultaneamente:
a) Constam do Processo Administrativo 028,000,0002A2018-21
b) Parecer PGE: 66772018
c) neo contrarie o interesse ptiblico;

II - nas dernais determinaq6es da Lei 8.666/93, Lei n. 10.520/02. Decretos Estaduais no 26.531109 e
n" 26.533/09.

III - nos preceitos do Direito Priblico;
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IV - supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicdes do Direito
Privado.

Par6grafo rinico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerern necess6rios, em decorrencia
deste Contato, sereo acordados enhe as partes, lawando-se, na ocasi6o, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . DA PUBLICACAO.

O Conhatante publicar6, no Diario Oficial do Estado, o exhato do presente Contrato no prazo de 20
(vinte) dias da data de sua assinatura, com indicagio da modalidade de licitageo

CLAUSULA DECMA oUARTA - DAS ALTERAC6ES (An. 65. I,ei n. 8.666/93).

Este instrumento poderii ser alterado na ocon€ncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da
Lei 8.666193, devidamente comprovados.

$ l'- A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi@es conhatuais, os acrescimos e
supressdes que se fizerem n@€ssdrias, at6 o limite legal Fevisto, calculado sobre o valor irdcial
atualizado do contrato.

$ 2' - Nenhum acrCscimo ou supressao poder6 exceder o limite estabelecido nesta condiseo. salvo
as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as Dartes.

n

Na forma do que disp6e o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado os servidores Ricardo Correia,
RG 480.476 SSP/SE, CPF: 312.408.015-i2 e Thiago Sanros Nascimento, CpF:003.213.105-43,
devidarnente credenciados, ao qual competin4 dirimir as dividas que surgirern no curso da execugao
e que de tudo dali ci€ncia ao credenciante (art. 67 da L€i n 8.666/93).

$ l'- A fiscalizagio competg, entre outras abibuigdes, verificar a conformidade da execuQao do
Contrato com as normas especifiaadas, se os procedimentos seo adequados para garantir a qualidade
desejada-

$ 2' - A agio da fiscaliza€o nao exonem a contratada de suas resDonsabilidades connaruars.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO
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As partes contatantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe clmo ULnico competente pala
dirimir as quest6es que porventura surgiren na execugZo do ptes€nte Conhato, com renricrcia
expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinao este insbunento em 03 (tr€s) vias de
igral teor e forma, para um s6 efeito, na presenga de 02 (duas) testernunhas, a fim de que produza
seus efqitos leeais.

Aracaju/SE, 04 de Janeiro de 2019.
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| / Defensor piStico-
\-,/ Contntrnte
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