
llt
t)l
\tt

CONTRATO N" 003/2018

PRECAO ELf,TRONICO N" OOI/20I8

QUALIFICACAO DA CONTRATANTE

QUALIFICACAO DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

NOVO CONCETTO LOCACA
LTDA - EPP
RUA CAMPO DO BRITO, I9O
ARACAJU/SE - 49.015-460

o DE M O-DE.OBRA

- sAo tosfSALA B

TELEFONE: (79t 9 88244788 t3223-4745
N' DO CNPJ: t0.808.t7510001-83

REPRESENTANTE
LEGAL: MARISETE COSTA MOURA

N'' DO CPF: 049.169355-94
N' DA CART.

IDENTIDADf,: 3J38.776-t SSP/SE

O presente contnto estii de acordo com a l,ei no 8.666/93 e sua lecislaceo
suplementar, regendo-se pelas clAusulas e condig6es seguintes: (,^-

r \-ll

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE _ DPE/SE
ENDEREqO: TRAVESSA JOAO TRANCISCO DA SILVEIRA. II5.

(BAR,{O DE MARUIM), BAIRRO SAO JOST, CEP:
49.015-080 - CIDADE: ARACAJU/SE

CNPJ N" 8.124.798t002942
REPRESENTANTE
LEGAL:

JOSf, LEO DE CARVALHO NETO

PROFISSAO: DEFENSOR PUBLICO - GERAL
ESTADO CIVIL: CASADO
cPF N" 601.70?.355-91 RG N."833961 SSP/Sf,

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv- JoAo Francisco da Silveira (Barao de t!,laruim), 115
Sao Jos6 CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: {79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDII'ENTO
Tv. Joeo Francisco da Silveira (Barao de tvlaruim), 94

Centro - CEP 49010-360 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-3711
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cLAusuLA PRtMEIRA - DO OBJIITO (arr. 55. inciso l. da Lei n'8.666/93)

Contratageo de pessoa juridica especializada em terceirizaqao de

pessoal/locagdo dc mdo-de-obra para Defensoria Priblica do Estado de Sergipe-

conforme esoecificacdes tdcnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos

SULA SEGUNDA . DE PRES ERVI
inciso ll. da Lei n" 8.666/93).

os servigos serao preslados conforme descrigao do projeto bdsico

c o disposto na cl6usula quinta deste instrumento.

SULA TERC DAS CONDI AMENTO
55. inciso III. da Lein'8.666/93).

O valor total do contmto d de R$ 1.888.600'00 (hum milhao.

oitoccntos e oitenta e oito mil e seiscentos reais). A contratante somente pagara a

contratada pela efetiva execuqdo dos sen'igos, ap6s liquidaqao da obrigagao e de acordo

com a quantidade de funciondrios contratados.

S l' - O pagamento ser6 efetuado mensalmente, ap6s liquidaqao

da despesa por meio de crddito em conta corrente indicada pelo licitante(s)

vencedor(es). no prazo de atd 30 (trinta) dias consecutivos. mediante a apresentaqao de

Nota lriscal/Fatura. devidamente certificada e atestada pelo setor respons6vel pelo

acompanhamento e fiscalizaqdo de cada 6rgdo contratanle.

$ 2" - Para fazerjus ao pagamento. a empresa devera apresentar'

iunlamente com o documento de cobranga. prova de regularidade perante o Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS, perante o I'GTS - CRF. Fazendas Flstadual e

Municipal do domicilio do contratado e certidao negativa de d€bitos habalhistas'

$ 3' - Nenhurn pagamento sere efetuado 
'r 

empresa' enquanto

houver penddncia de liquidagno de obrigagdo financeira" em viflude de penalidade ou

inadimplCncia contratual.

$ 4' - Caso se faga necessaria ,r reapresentaqao de qualquer Nota

Fiscal/Fatura por culpa do contratado. o prazo previsto no $ l" reiniciar-se-a a contar da

data da respcctiva re-apresentaqao

\-f'

.s 5' - Nao haverd, sob hip6tese alguma, pagamento anteclpaoo'
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Seni firmado Contrato com o licitante vencedol, o qual €re
vig€ncia dc 12 (doze) meses, contados a partir da data da PublicagSo no Didrio Oficial

do Estado de Sergipe, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ati o

limite de 60 (sessenta) meses, com vistas a obtenqao de pregos e condig6es mais

vantajosas para a Administragdo, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93.

$ 6' - No caso de atmso de pagamento, sere utilizado, para

alualizaqio do valor. o indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPCnBGE.

Os servigos serao prestados nas condig6es estipuladas no ptojeto

bdsico. bem como, supletivamente, na proposta de pregos.

$ l" - O seu recebimento dar-se-6 de acordo com o art 73 incisos I

e Il. ''a' e "b".

$ 2" - O recebimento provis6rio ou definitivo do objeto do

conlrato nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a dtico-profissional. pela

perl'eita execugao do contrato.

As despesas com o pagarnento do referido objeto correrao por conta da respecliva

dotacao orcamentdria da Defensoda Ptiblica do Estado de Sergipe.

$-
UNIDADE

ORCAMENTARIA
cLASSIFTCACAO

TUNCIONAL
PROCRAMATICA

PROJETO OU
ATIVIDADE

ELEMENTO
Df, DESPtrSA

FONTE DE
RECURSOS

28.101 03.122.0046 1329 33.90.00 0101
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55. inciso Vll r' Xlll. da Lei n'8.666'ql)
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CLAU IMA- ILIDAD ARTES

A CONTRATADA. durante a vigencia desle Contrato'

compromete-se a:

I. Executar o serviQo objeto deste contrato em estrito acordo com as disposigdes do

Edital c discriminagio da proposta;

Il. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao 6rgao ou entidade

contratanie ou a terceiros decorrentes dc sua culpa ou dolo na execuqao do Contrato

n6o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaqao ou o

acompanhamento Pela Contratante;
Ill. Nao realizar associaqao com outrem.

Contrato firmado com a Contratante. ttem

'gres

pr6via e expressa anuencia do Contratantei

IV. Designar preposto pam atender aos chamados e exig€ncias da Contratante:

V. nesponsatilizar-se integralmente pclos servigos contratados, nos. termos da

lcgislageo vigente. ou quaisquer outros que vierem a substitui-los, alterelos ou

complemente-losi
VL Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jomada de

trabalho e comprometer-se que os mesmos mantcrao o devido respeito e codesra' no

rclacionamento com o pesioal da CONTRATANTE. observando o controle do

regimento do trabalho e descanso dos mesmos' acompanhando e comprovando sua

saide fisica c mental:

cessao ou transfer€ncia total ou parcial do

como a fusao, cisio ou incorporagdo' sem

trabalho.
fiscais e

Vll. Fazer seguro de seus emprcgados contra scos de acidentes de

rcsponsabilizando-se tambdm. pelos encargos trabalhistas. previdencidrios'

comerciais. resultantes da execuQao do contratol

VIll. Providenciar treinamento e reciclagens necess6rios para garantit a execu9ao dos

trabalhos dentro dos niveis de qualidade desejados:

lX. Manter controle de freqii€ncia/pontualidade, de seus empregados;

X. Forneccr Vale Releiqao.Vale- l'ransporte e Auxilio Saide a seus cmpregados -

observado o principio da razoabilidade para esse benelicio' de acordo com a

legislaQdo trabalhista vi gente:

XI. Assegurar que todo o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como

dc natureza grave nao dcvera ser mantido em scrv'go;

xll. Atende;, de imediato. as solicitaq6es da CONTRATANTE quanto es

substituiQoes de empregados nio qualificados ou entendidos como inadequados para a

prestaQao dos servigos:
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Xlll, Comunicar a CoNr*fo^r'il:- w,L;q{/oue ocorer alastaunento.6a substituigao

serviqos alou inclusdo de qualqr,rer elemento da equipe que esteja prestando

CONTRATANTE.
XIV. No caso de substituiQao ou inclusio. a CONTRATADA anexarA os rcspectivos

cuniculos, ficando a cargo da CONTRATANTE aceitii-los ou naoi

XV. Responsabilizar-se civil e criminalmenre, pelos danos causados d
CONTRATANTE ou a terceiros. decorrentes da execugao do contrato;

XVl. Manter, durante toda a execu9eo do contralo, em compatibilidade com as

obrigagoes assumidas, todas as condigoes que culminara em sua

habilitagao/qualifi cagao na fase da licitagao;

XVII. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar a

CONTRATANTE, atravds do lider ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade

quc por ventua possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos

servigos:

O CONTRATANTE. dumnte a visCncia deste Contrato.

con1promerc-se a:

L Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde

se fizerem necessiirios os servigos;
ll. Acompanhar e fiscalizar. a execugao dos servi9os, nos temos do art.67 da t,ci

n'8.666/93:
lll. Anotar em registro pr6prio todas as ocor€ncias relacionadas com a execuqao

dos servigos contratados. determinando o que for necessario d regulanza9ao

das faltas ou irregularidades observadas;
IV. Efetuar o pagamento d Contratada de acordo com o estabelecido no contrato.

A DEFENSORIA POBLICA DO ESTADO DE SERGIPE.

durante a vig€ncia deste Contrato, compromete-se a:

l. Especificar e estabelecer normas e diretdzes para execugao dos servigos ora

contBtados, definindo as prioridades e regras de atendimenlo ds localidades e

aos usudLrios, bem como os pmzos e etapas para cumprimento das obrigag6es. <i
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cLAUSULA oITAVA DA CARANTI}.'t]ONI.RATtJAL

A contratada dever6 prestar garantia contratual, no valor correspondente

a 50/o (cinco por cento) do valor do contrato. podendo optar por fian9a-banciiria, seguro-

garantia ou cau9ao cm dinheiro ou em titulos da divida priblica, conforme art 56 I. II e

Ill da Lei 8.666/93.

A garantia- com validade de 03 (tr€s) meses ap6s o tdrmino da vigoncia

contratual. deve ser renovada a cada pronogagio efetivada no collttato, nos

moldes do art. 56 da Lei 8.666/93.

A garantia somente serd liberada ante a comprovaQAo de que a empresa pagou

todas as verbas rescis6rias trabalhistas deconentes da conrabgeo.

Caso o pagamento das verbas rescisdrias neo ocona at6 o fim do segundo mes

ap6s o encerramento da vig€ncia contratual, a garantia serii utilizada para o

pagiunento dessas verbas trabalhistas diretamentc pela Administragao.

A Contratada fica obrigada, no momento da assinatura do contrato, autorizar a

Defensoria Piblica do llstado de Sergipe, a reter. a qualquer tempo, as Notas

Fiscais. fazendo os devidos descontos nas rcspectivas fattuas e r€alizar os

pagamentos dos saliirios e demais verbas trabalhistas diretamente aos

trabalhadores. bem como das contribuigdes previdencidrias e do FGTS, quando

esrcs nao forem pagos pela l)mpresa Contratada, tendo como base legal a

lnstrucao Normativa n' 5. de 25 de maio de 2017, editada pelo Ministdrio do

Planejamento Desenvolvimento e Gestao, do anexo Vll - B.

lv.

II,

I.

III.

CLAUSULA NONA . DAS PENALIDADES E MULTAS (ATt. 7'. dA LEi N"

r0.520/2002).

Pela incxecugao total ou parcial do Contrato, a Administraqao

podcr6. garantida a prdvia defes4 aplicar d (ao) CONTRATADA (O) as seguintes

san96es:

I - AdvcrtCncia;

ll - Multa. observados os seguintes limites meximos:
b.
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b) 0.3 % (lres d€cimos pot cento) por dia. al6 o trigdsimo dia de atraso. sobre o

valor do lbrnecimento ou scrvigo nio realizado. ou sobre a etapa do cronograma

lisico de obras neo cumprido;

c) l0 70 (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigaqdo nio cumprida.

com o conseqi.iente cancelamento da nota de empenho ou documento

eqLrivalenle;

lll - impedimcnto dc licitar e de contmtar com o Estado dc Sergipe pelo prazo de ati
5 (cinco) anos;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Piblica. enquanto perdurarem os motivos determinanles da punigeo ou atd que seja

pronrovida u reabilitageo.

$ l'0 valor da multa aplicada serd descontado do valor da garantia prestada, retido dos

pogancntos devidos pela Administragao ou cobrado judicialmente, sendo corrigida

monetariamente. de conforrnidade com a variaqio do INPC. a panir do termo inicial. at6

a data do elbtivo recolhimento.

{ 2'A contagem do periodo de atraso na cxecugio dos ajustes serd realizada a partir do

primeiro dia itil subseqiicnte ao do encermmento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigagSo.

CON I RATO

S l" Os pregos sio fixos e irreaiustiiveis' no interregno minimo de 12 meses, podcndo

iolicitar a recomposiqio dos insumos se comprovar a real necessidade dc rcajuste'

scndo csle sc utilizando do nrenor indice de rccomposigao na epoca;

$ 2'(ialanle-se ao Contralado o direito dc nanutenqao do equilibrio econ6mico-

financeiro do contrato. nos termos do art. 65- II. "d' da Lei 8.666/93. a ser efctivado por

n1cio de Tenno Aditivo:

\ 3' Nos casos em que houver possibilidade de prorrogagio do oontrato- a

Administra$io podeii rcpactuar com o contratante, oom vistas e obtenqao de preqos c

condiQircs mais vantajosas.

UILiB
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$ 4o Eventuais repactuagdes subsequentes deverao obsefiar o interregno minimo de um

ano. contado a partir da iltima repactuaqao contratual ocorrida;

$5" l oda prorrogagao de contratos sera precedida da realizaqao de pesquisas de preqos

de mercado ou dc pregos conttatados por outros drgaos e cntidades da Administrafao
Piblica. visando a assegurar a manuten9ao da contrata9ao mais vantajosa para a

Administraqeo.

{ 6n A prorogaqao de contrato, quando vantajosa para a Administraqao, dererd ser

promovida mediante celebrageo de lermo aditivo, o qual deverii ser submelido ir

aprovaQeo da consultoria juridica do 6196o ou entidade contratante

$ 7o Nos contratos cuja duragao. ou previseo de duragdo, ultrapasse um exercicio

financeiro. indicar-se-e o crddiro e rcspectivo empenbo para atender a despesa no

exercicio em curso. bem como de cada parcela da despesa relativa a parte a ser

cxecutada em exercicio fuluro, com a declaraQeo dc que, em termos aditivos ou

aposlilamenlos. indicar-sc-iio os crddilos e empcnhos para sua coherlum.

N 8'O intenegno minimo de I (um) ano para a primeira repactuaQAo sem contado a

partir:

I - da data linite para apresentagao das propostas constante do instrumcnto

con!ocatono: ou

ll da data do orqamento a que a proposta se referir' admitindo-se. como termo

inicial. a dam do acordo. convenqao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente.

vigente d dpoca da apresentaqao da proposta, qu.urdo a maior parcela do custo da

contratacao lbr decorrcnte de m6o-de-obra e estiver vinculado as datas-base destes

instrumentos.

{ 9. Nas repactuaQdes subseqiientes d primeira, a anualidade seri contada a pallir da

data da ihima repactuagio oconida.

| 10. Nas evcntuais prorogagdes contratuais. os custos nao tenovevcis j6 pagos ou

amortizados no primeiro ano da contrataqao deverio scr eliminados como condiqao pam

a rcnovacdo,
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CLAUSULA DfCIMA PRIMEIRA - DA RESCTSAO (ATt.55. iNCiSO VIII. dA t,CJ N'
8.666/93).

lndependentemente de notificagdes ou interpclag6es judiciais ou

extraiudiciais. constituem motivos para rescisao do Contrato as situagdes previstas nos

artigos 77 e 78. na forma do artigo 79, da L,ei n" 8.666/9i.

$ I" - O presente Contrato podeni ser rescindido, tambdm. lor
conveniencia administratiYa. a Juizo do Contratante, sem que caiba a Contratada

qualquer aqao ou interpela9Ao judicial.

{ 2' - Na ocorr€ncia da .escisao prevista no "caput" desta

clrusula. nenhum 6nus recaird sobre o Contratante em virtude desta decislo, ressalvado

o disposto no $ 20 do artigo 79 da Lci n". 8.666/93 e alteragocs

CLAU A SEGUNDA - REI'TOS

CASO DE RESCISAO (An. 55. inciso IX. da l-ci n" 8.666/93).

Na hip(xese de rcscisdo adninistrativa do presente Contrato' a

Contatada reconhcce, de logo. o direito do Contratante dc adotar, no que couber- as

medidas previstas no artigo 80, da Lei n". 8.666/93.

iusul,A DEcl IRA - DA Ao
EXECTJCAO DO CON |RATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso xll. da Lei n'
8.666/93).

O presente Contrato l'undamenta_se:

I - nos tcrmos do Pregio Eletr6trico n'. 001/2018 que'

simultaneamente:

a) constam do Processo Administrativo no 028 000.00065/2017-2

b) nao contrarie o interessc pfblico;

Il - nas demais determinagdes da Lci 8 666/93' Lei n' 10 520/02'

l)ecretos Estaduais no 26.531/09 e n" 26.533/09

lll - nos prcceitos do Direito Priblico;
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IV - supletivamente. nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas

disposic6es do Direito Privado.

Panigrafo inico - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessiirios. em decorrCncia deste Contrato, serao acordados entre as partes, lavrando-

se. na ocasieo. Termo Aditivo.

CLAUSULA DfCIMA OUARTA - DA PUBLICACAO.

produzindo
Sergipe.

ser6 publicado no
da sua publicagao

DTCIMA DO AM DA
FISCALI Lei n' 8.

A fiscalizagao e o acompanhamento serao em conformidade com

o disposto no artigo 67 da Lei n" 8.666/9 de responsabilidade da Defensoria Prlblica'

que designou os servidores Thiago Santos Nascimento e Ricardo Con€ia. auavds da

Ponaria n' 100/20 | 8. para acompanhar e fiscalizar a execuqao do contrato.

O Contrato
seus efeitos a partir

dia 14 de novembro de 2018,
no Diririo Oficial do Estado de

Este instumento poder5 ser alterado na ocorrencia de quaisquer

fatos estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.

$ lo - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes

contratuais. os acrdscimos e supress6es que se fizerem necessarias. atd o limite legal

previsto- calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

$ 2' - Nenhum acr6scimo ou suprcssao poderd exceder o limite

estabelecido nesta condigao, salvo as supress6es rcsultantes de acordo celebrados entre

as panes.

conformidade
$ l'- A fiscalizag8o compete, enae ouFas atribuigdes' verificar a

execucdo do Contnto com as normas especificadas, se os

procedimentos sio adequados para garantir a qualidade desejada.
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$ 2' - A a9ao da fiscalizaqio nao exonera A CON'|RAI ADA de suas
rcsponsabilidades contmtuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de
Sergipe como rinico competente para dirimir as questdes que porventura surglrcm na
exccuqao do presente Contmto, com renlncia expressa por qualquer outro.

E. por estarem assim. justas e contratadas, as partes assinam cste
inslrumento em 03 (tr€s) vias de igual teor e forma. para um s6 efeito, na presenga dc 02
(duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos Legais.

l3 de novembro de 2018.
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SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da silveira (Barao de Maruim), 115

Sao Jose - CEP 49015-080 -Aracaju-SE
Tel.: (79) 3205-3800

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Marlim), 94

Centro - CEP 49010-360 -Aracaiu-SE
Tel.: (79) 3205-3700 - Fax: (79) 3205-371'i


