
CoNTRATO D€ PRESTACaO DE SERV|gOS Ns 003/2016

PREGAo ELETRONIco N. OOI/20I6

QUALIFICAqAO DA CONTRATANTE

QUALTFICACAO DA CONTRATADA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERCIPE _ DPE/SE
ENDEREQO: TRAVESSA JOAO
FRAN-CISCO DA STLVEIRA, 1t5,
(BARAO DE MARUIM). BAIRRO SAO
JOSf,, CEP: 49.015-080

CIDADE: ARACAJU UF.: SERCIPE

CNPJ N' t3.124,798t002942
REPRESENTANTE LEGAL: NOME: JESUS JAIRO ALMEIDA DE

LACERDA
ESTADO CML: CASADO PROFISSAO: DEFENSOR PUBLICO
cPF N" 023.841.364-02 RG N." 3.s94.r16-2 SSP/SE

RAZAO SOCIAL: NORDESTE REFRIGERACAO LTDA
ENDERECO: RUA SAO CRISTOVAO, l3t2
N" DO CNPJI 03.73r.620/0001-99

N'DA INS. ESTADUAL: 27.100.665-0
REPRESENTANTE

LEGAL: ANTONIO DE.IRSUS FILHO

N'' DO CPF: 366.23.r.075-53
N' DA CART.

IDENTIDADE: 822.662-8 SSP/SE

O presente conrmto estd de acordo com a Lei n" 8.666/93 e sua leeislacAo
suplementar. regendo-sc pclas cleusulas e condi$des seguintes:

a.



Cl.AllstrL,\ PRtMCIRA - t)O OBJETO (art.55. inciso l. da Lci no 8.666/93).

O presente ( onlrato tcnr pof obje() ar Clontraugio dc Serviqos de
ManulenqAo Prc\cntiva c (i)rrctiVa trim€stral (com rcposiqeo dc pcQas) e assistcncia
ldcnica dos afarclhos de condicjonadorcs dc ar tipo Split e de jancla. instalados nos
prfdios da Del-errsrrria Pliblica do l--slado dc Sergipe. conlbrnrc cspccilicae6es lJcnicas
detalhadas constantes do Edital 001/2016 !'scLrs ane\{)s.

ct.Atrst.l-A sli(;t:NDA - pA FORN,|A l)ta pR[S't ACAO DOS SERVTCOS (art.
55. inciso II. da l,ei n'8.666/93).

Os ser\ isos serao prcstados conlbrme descrigdo do projeto bhsico
c o disposto na ('llusula Quinta deste inslruluento.

CI,AIISULA TERCEIRA - DO PRECO. DAS CoNDICOES DE PACAMENTO
(art. 55, inciso Ill. da Lei n" t1,666/g3l

O \'alor rotal do contrab e de R$ 15.824.(X) (quinze mil.
oiloccntos e \ intc c quatro rcais). A conll!tiu)te somentc pagare e conlratada pcla cl'cti!a
e\ccugio dos scr\ iSos. apcis Iiquidaqdo da obrigagio.

.s l' - O paganrcnk) seri cletuado lrinlcstralmenlc. Jpos
liquidaqio da dcspesa por nrcio de cr€diro cnr conta coficnlc indicada pelo licitanlc(s)
|cnccdor(cs)- no pruzo de ald i0 (trinta) dias conseculi\os. mediantc a apresenlaqio de
Nola liiscal,lfatura. d$idanrcntc ccnilicadu e atesmda pcb sck)r responsa|cl pclo
aconrpanhamcnto c liscalizagiio.

l)liSl'ACA-Sll quc os \alores das pegas dc rcposiqio neo de\eit scr incluidos na
conrposigeo do \alor trimestral do contrak) dc maDulen{ato preventira c corretiva. poi5.
nos casos cm que hirja substituigio de pc9as. a CONIl{A1ADA scri ressarcida dos
vakncs rclativos lis peQls de rcposiqdo

\ 2' - Para lazer jus ao paganteno. a cmprcsa de\'erii aprcscntar-
iunlanrcntc conr o documenk) de cobranga. prova dc rcgularidade perante o lnstituto
Nacional do Seguro Social - INSS. pcrantc o FCiTS C'RF. I.dzcndas l-_slildu:ll e
MLuticipal do domicilio do conlralado e certiddo negatira dc dibitos tmbalhistas.

5 --i" - Ncnhum pagamcnlo serii cl'ctuado ir cmpresa_ enquanto
houvcr pcndCncia dc liquidagio de obrigagio linanccira. enr vinudc dc penalioade ou
inadinlpl0ncia contratual.
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\ 4o - ('aso sc faqa nccessiiria d reaprcsentaqao dc qualquer Nota
Fiscal/Fatura por culpa do conlratado. o prazo prcvisto no $ lo reiniciar-se-a a contar da
data da respcctiva re-aprcscnUCao.

S 5o - Nio haverii. sob hip6tese algurrra. pagamento antecipado.

r\ 6" - No caso dc atraso dc paganrento. seri ulilizado- para
atualizagdo do !alor. o indicc Nacional dc l)rc9os ao C'onsumidor - INPC/lBCE.

{ 7" - O pagamento dos serviqos suicitar-se-, i el'etiva prcstaqAo
destes. isto i. a Administra$5o nao es1!l obrigada ao pagamento do valor integral
lrimeslral caso os scr\ icos nao sejam taDrbdm prestados cm sua totalidade. dc modo quc
a AdministraqAo poderil pagar fiaqdes do valor trimestral.

cLAusuLA oUARTA - I)A VIGENCIA (,^rt. 55. inciso tV. da Lein" {t.666/93).

Serii llnrlado Conlrato com o licitante vencedor. o qual terii
'rigcncia dc 12 (doze) mescs. contados a partir da dara de sua assinatura. podendo ser
pronogado por iguais c succssivos periodos. ali o limitc de 60 (sessenta) mcses. com
vistas a! obtcngiio de pregos e condigdes mais vantajosas para a AdministraQao. na f_orma
do a . 57. II da l-ei 8.666/93.

clAl.sllLA ol INTA - Dn I xL( L( Ao I)(, ( oN tRn T(J:

Os scrrigos scrao prcstados nas condiQdcs estipuladas no pro.jeto
bhsico. benr conro. surpletivamcntc. na proposta de pregos.

\ l'- O seu recebimcnto dar-sc-ii dc acordo com o an.73 incisos I

e ll. "a" e "b '. da Lei 8.666/93.

.5 2" - O recebimento provis6rio ou delinitivo do objeto do
contrato nlo exclui a responsabilidadc civil a ele relativa. ncl)l a itico-prolissional. pela
perl-eita e\ccucio do contrato.

CLAUSULA sExTA - DO I A('Ao oR( AMENTAR|^ {dn. 55. inciso v. .la Lei n. "
8.666/93). As dcspesas corr o pagamento do rcfcrido obieto conerao por conta da
respecliva dotaqao orcamcntiiria da Delensoria I,Liblica do Iistado de Sergipe.
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CLAUSLjLA SETIMA - DO DlltUTO I ItIjSPONSABII.IDAI)Fl DAS PARTES (an.
55. inciso Vll e XIII. da l-ci n'8.666/93).

A CONTRATADA. durantc a \ir:encia dcstc Contralo.
compronre{e-se al

l, Executar o serviCo objeto deste contrato em estrito acordo com as disposig6es do
Editale seus anexos e descrigeo da proposta;
ll. Responsabilizar se pelos danos causados diretamente ao 6rg5o ou entidade

contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execuCSo do Contrato neo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaqeo ou o acompanhamento pela
Contratante;
ll. N5o rea izar associaeeo com outrem, cessSo ou transferencia total ou parcial do

Contrato firmado com a Contratante, bem como a fuseo, cis;o ou incorporagao, sem prevra
e exoressa anuCncia do Contratante:
lV. Designar preposto para atender aos chamados e exigancias da Contratante;
V. Responsabilizarse integralmente pelos serviCos contratados, nos termos da legislaCao

vigente, ou quaisquer outros que vierem a substitui-los, alter:i los ou complement6-los;
Vl. Atender, de imediato, as solicitag6es da CONTRATANTE quanto )s substituiC6es de
empregados nao qualificados ou entendidos como inadequados para a prestaeSo dos
servicoS;

Vll. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados :l CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes da execugeo do contrato;

Vill. Manter, durante toda a execuESo do contrato, em compatibilidade com as obrigaCdes

assumidas, todas as condig6es que culminaram em sua habilitat6o/qualificaf;o na fase da
licitaceo:

lX- Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar a CONTRATANTE,
quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam preludicar o bom andamenro ou o
resu tado finaldos servieos;

fLf,MENTO
DE

DI]SPESA



O CONTRATANTE. duranre a visCncia deste Contrato-
compromete-se a:

l. AsseguGr o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se
fizerem necessSrios os serviCos;

Acompanhar e fiscalizar, a execufSo dos servi9os, nos termos do art.67 da tei ne
a.666/93:
Anotar em registro p16prio todas as ocorrancias relacionadas com a execugeo dos
servigos contratados, determinando o que for necessiirio e regularizaqSo das faltas
ou irregularidades observadas;
Efetuar o pagamento d Contratada de acordo com o estabelecido no contrato.

||

t.

CLAUSULA OITAVA _ DA GARAN'IIA CONTRATUAL

A contratada deverA prestar garantia contratual. no valor correspondente
a 5o4 (cinco por cento) do valor do conlmto. podendo optar por fianga-banciiria_ scguru-
garantia ou caugao em dinheiro ou em titulos da divida priblica, conforme art. 56 l. ll e
III da Lei 8.666/93.

I. A garantia. com validade de 03 (res) meses ap6s o tdrmino da vigencra
contratual. deve scr renovada a cada prorrogagao efetivada no contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA . DAS PI-:NALIDADES E MUL1 AS (ArI. 7". dA LEi N'
10.520D002\.

Pela inexecueSo total ou parcial do Contrato, a Administragao poderii,
ga.antida a pr€via defesa, aplicar d (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sang6es:

| - AdvertCncia;

ll - Multa, observados os seguintes limites miiximos:

a) 0,3 % (tres d6cimos por cento) por dia, at6 o trigdsimo dia de atraso, sobre o varor oo
fornecimento ou 5ervieo nao reali2ado;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obri8ae6o n6o cumprida, com o
conseqijente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;



lll - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de atd
5 (cinco) anos;

lV - DeclaraCSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraCeo piblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a
reabilitae6o.

E 1e O valor da multa aplicada ser5 descontado do valor da garantia prestada, retido dos
paSamentos devidos pela AdministragSo or, cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variageo do lNpC, a partir do termo inicial, at6 a data
do efetivo rccolhimento.

5 2! A contagem do periodo de atraso na execugeo dos ajustes serii realizada a partir do
primeiro dia itil subseq(jente ao do encerramento do pra2o estabelecido para o cumprimento
da obrigaCeo.

CLAUSULA D6 REE UILIBRI MICO-FIN

5 19 O pre9o contratual serd repactuado com base na variaeao do lNpc/tBGE.

S 2o Garante-se ao Contratado o direito de manutencao do equilibrio economico-
financeiro do contmto. nos termos do art. b5. ll. "d'da Lei 8.666/93. a ser eferivado Dor
meio de Termo Aditivo.

$ 3" Nos casos em que houver possibilidade de pro.rogagao do contmto. a
Administragdo poderi repactuar com o contratante- com vistas d obtengeo de prcaos e
condic6es mais vantaiosas.

$ 4o llvenluais repactuagdes subsequentes devcrao observar o interregno minimo de um
ano. contado a partir da itltima repactuaqao contratual ocorridai

$ 5" Toda pronogagio de contratos scre precedida da realizagdo de pesquisas de preqos
de mercado ou dc pregos conlratado$ por outros drgaos e entidades da Administragao
Priblica. visando a assegurar a manulengao da contratagio mais vantajosa pam a
AdministracSo.

CONTRATO



S 6'A prorrogacAo de contralo. quando \antajosa para a Administraglo. derera scr
promovida ntcdiantc celebraqao de lcrmo Aditivo. o qual deverii scr submetido il
irpro\.Cii'r Jil c,rnslrltoria iunJica do rirgao

N 7" Nos conlratos cuja duracao- ou prclisao dc duraQAo. ultdpasse um cxerctcto
financciro. indicar-se-ii o cr6dito c respectivo enlpenho para atender ii despcsa no
cxcrcicjo em curso. beDt con'to de cada parccla da dcspesa relativa al parle a scr
e\ccutada cnl exercicio litturo. com a dcclaraQ:lo de que. crn Jermos Aditi\os ou
Apostilan)entos- indicar-sc-eo os criditt)s e cntpcnhos pata suo cobcrtura.

\ 8'O inlerregno ntini|r- o dc I (um) ano para a prirneira rcpacluaQdo serd contado a
panrr:

I da data lirnitc para aprcsenkqao das propostas constante do insrrumenro
convocat6rio: ou

.s 9'. Nits repactuaf(')es subscqiicnles i primeira. a anualidadc serai contada a panir da
data da irltinra rcpactuaqio ocon.ida_

\ l0'. Nas cvcntuais prorrogagies contratuais. os custos nao renoviivcis jii pugos ou
anroflizados no pdn]ciro ano da contratageo dc\.craio ser climinados como condigdo para
a rcnovagio.

CI.AIJSULA DECTMA I'RIMEIRA - Dn RFS( ISA(I (a,1 55. inciso V l. da Lci n.
8.666/9i).

Indcpendententcnrc de notilicaqdes ou interpelaqdcs judiciars ou
exlrajudiciais. constiluem nlotivos para rescisio do Contrato as siluagdes previstas nos
afligos 77 e 78. na lofna do anigo 79. da Lci n.8.666,19:j.

\ l" - O presenlc Corltralo podcrii ser rescindido. tambcnr_ por
conveniencia adminislrati\it. a.luizo do ('ontr.ltanle. sen1 que caiba a Contratada
qualqucr aqdo ou inlcrpelagio judicial.

\ 2" - Na ocorrCnciu da rcscisio prc.r,isla no "caput,, dcsta
cliNsula. nenhum (illus recairii sobrc o Contrfllanlc cm \ irtudc desta deciseo. ressalvado
o disposlo no i\ lo do arligo 79 da l_ci n,. 8.66619:l e alteraqdcs.

(_LAUSIILA DEC!MA SEGtJNpA _ DOS I)lI{EITOS I)O CONTRAI.ANTE NO
CASO OE RllSCtSn<t (Arr. 55. inciso IX. da Lci n;l.O66tg:iL--



Na hip(itcse dc rcscisao administrativa do presenlc Contrato. a
C ontratada reconhccc. de logo. o direito do (lontralante dc adotar. no que coubcr. as
nrcdidas pretistas no anigo 80. da Lei n'. 1i.666/93.

(.t-ATISI]I-  DI](]IMA 'II]RCIJII{A - DA LECISI,ACAO API-ICAVNI A,

IJXECI]C]AO I)O CONTRAI'O E OS CAS0S OMISSOS (Art. 5' iNCiSO XII. dA T,Ci N;
8.666/9i).

f) prescnte CoDtrato f'undamcnta-se:

I - nos lermos do Pregio Elctr6nico n".001/2016 que. simultaneamcntc:

u) conslam do l)rocesso Adtrlinislrativo n. 028.000.01436/2015-2
b) neo contraric o intcresse piblico;

ll - nas demais dcrcrminaqdes da l_ei 8.666/9j. Lei n" 10.520/02_
I)ecrck)s Estaduais no 26.53 l/09 e n,' 26.5.13109.

lll- nos preceitos do I)ireito pilblicoi

IV - supleti\ anlente. nos principios da ltoria Geral dos Contraros c nas
disposigties do Direito Privado.

Pariigrafb tinico - Os casos olniss(,\ e quaisquer aiustes que sc lizerem
necessiirios. em dcconenci.r deste (\rltrak). serao acordados enlrc as partes. lavrando-
se. na ocasiao. lermo Adili\.o.

CLi.USULA D6CIMA oUARTA - DA PTjBI-IcACAo,

O Contratanle publicarri. no l)inrio Oficial do Eslado. o cxtrato do
presentc Conlrato no pmzo dc 20 (\ inte) dias da data dc sua assinatum. com indicagao
cla modalidade dc liciuqeo c de seu nimero dc reflrdncia.

cLAusuLA DfCIMA OUINTA - DAS At.I ERn COIS {Arr.65. Lci n.8.666/9i).

liste instrumento podcrii ser alterado na ocorrencia de quaisquer
latos cstipulados no anigo 65. da Lci 8.666/93. devidamente comprovados.



$ l' - A Contratada fica obrigada a accitar. nas mesmas condiQdes contratuais. os
acrdscimos e supressdes que se fiz-erem necessdrias. atd o limite legal previsto.
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

{ 2" - Nenhum acriscimo ou supressao poder6 exceder o limite estabelecido
nesta condigeo. salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO DA
FIScALIZACAO (Art. 67. t.ei n. 8,666/93).

A fiscalizaCeo e o acompanhamento serj de responsabilidade da
Defensoria P0blica, que designarii servidor para fiscalizar e acompanhar a execu9eo do
conaralo.

5 1e - A fiscalizaeSo compete, entre outras atribuie6es, verificar a

conformidade da execugao do Contrato com as normas especjficadas, se os procedimentos s5o
adequados para garantir a qualidade desejada.

$ 2" - A aqao da fiscalizaqao nao exoncm A CONI'RATADA de
suas responsabilidades contratuais.

As pa(es contratantes elegem o Foro da Capital do Estado
Sergipe como tnico competcnte para dirimir as quest6es que porventura surgirem
execugao do presentc Contrato. com renincia expressa por qualqucr outro.

de
na



E. por estaren assim. justas e contmladas. as partes assinrurl este instrumento em 03
(tres) vias de igual teor e fbrma, para um s6 efeito, na presenga de 02 (duas)
testemunhas. a lim de que produza seus efeitos legais.

AracajdsE. 23 de maio de 2016.

.IESU

*"gil,l*&H

NoRDETE REFRtcERi€r O LTDA

TESTEMUNHAS:

CPF:003.213.105-43 h.E= .-$r^
lg:4. p15'r "l

IDA DE
aco-Geral

t{ofl0 0 tI|

CONTRATADA



ANEXOI-PROJETOBASICO

1.0- OBJETO: Contrataqao de empresa especializada na prestaQao de servigos de manutenqeo
preventiva e conctiva trimestral (com reposiqao de pegas) e assistCncia t6cnica dos aparelhos de
ares-condicionados tipo Split e dejanela instalados nos prddios da Defensoria Ptblica do Estado
de Sergipe e nos F6runs onde a Defensoria Piblica atua.

2.0 - CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR LOTE

3.0 - EXCLUSIVA para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte a que se refere a Lei
Complementar 12312016, Lei Complementar l47l2ll4 e a Lei Estadual 6.20612007 e
Cooperativas enquadradas no ait. 34 da Lei 11.488/2007, cujo valor 6 no limite de R$
80.000,00

4.0 _ RELACAO DE APARELHOS:

LOTE _ OI

ITEM DESCRJCAO/MARCA TIPO CAPACIDADE OUANTIDADE

0l BOSCH SPLfI 9.000 btus 03
02 BOSCI] SPLIT 12.000 brus l0
0.1 KOMECO SPLIT 7.000 btus 04
04 KOMECO SPLIT 9.000 btus 0l
05 KOMECO SPLIT 12.000 btus 04
06 KOMECO SPLII' 18.000 btus 04
0'1 KOMECO SPLTT 24.000 btus 04
08 KOMECO SPLIT 30.000 btus 01

09 KOMECO SPLIT 60.000 btus 0l
t0 RHEEM SPLIl' 18.000 btus 03
II RHEEM SPLIl 30.000 btus o4
12 MIDEA SPLIT 12.000 btus 0l
l3 ELETROI-IJX SPLIT 12.000 btus 0l

SPRINC JANELA 10.000 brus 05

l8



3.0 _ MANUTENCAO PREVENTIVA TRIMESTRAL

J.l A manutcngao prevcntiva deverd seguir o seguinte roteiro:

a) LimDeza dos filtrosl
b) Limpeza geral do equipamentot e
c) Limpeza da serpentina.
d) Ciilculo de insuflamento:
e) VerificaQao de pegas de estrutura:
f) Verificar e eliminar a sujeira. danos e conosdes no gabinete. na moldura e na bandeja;
g) Veriticar a operagao de drenagem de egua na bandeia:
h) Verificar o estado de conservageo do isolamento lermo-aclstico (se est{ preservado e se nao
contdm bolor);
i) Verificar a vedagao dos paindis de tbchamento do gabinete;
j) Lavar as bandejas e serpentinas com remoqao do biofilme (lodo). sem uso de produtos
desengmxantes e corrosivos;
k) Limpar o gabinete do condicionador:
l) Nos filtros de a.:

- Verificar e eliminar as frestas dos fruos:
- Verificar e eliminar a sujeira. danos e conosdo;
- Limpar o elemento llltrante:

m)Nos ventiladores:
- Vrrillcar e eliminar a quieira. danos c corroseo:
- Verificar a fixaqSo:
- Verificar e eliminar ruidos:
- Lubrifican
- Verilicar tcnsao das coneias c corrigir- se lbr o caso:
- Verificar vazamentos nas Iigag6es tlexiveisi
- Verificar a operagdo dos amortecedores de vibragdo;
- Verificar a instalagio dos protetores de polias e coneiasl
- Verificar a operagdo dos controles de vazao;
- Verificar a drenagem da 6gua:
- Limpar intema e cxtemamente a carcaga e o rotor;

n) Verificar partida do compressor:
o) Manutengao do sistema eldtrico de alimentaQao. com reaperlo das ligag6es elerncas;
p) Verificar. limpar e corrigir defeitos nas serpentinas cvaporadoras e condensadoras;
q) Medigdes de temperatura em 'C (grau Celsius), corente em A (ampere) e tensao em V (volts);
r) Apresentaqao de relat6rio trimestral completo e legivel, descrevendo os procedimentos dos
trabalhos executados conforme exig€ncias descritas e necessidades verificadas;
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s) Reviseo complela:
t) Revisao el6tricat
u) Lubrilicagao dos ventiladorcs;
v) Pinturc dos condcnsadorcs atingidos pela ferrugem: e
x) Calibragem do gds.

4.2.2 - A Contratada deverd elaborar e entregar d Contratante o cronograma de execuqAo dos
serviqos de manutengao preventiva. com b:Lse na pcriodicidade dos servigos prevista neste proieto.
4.2.3 - A Contratada deverd executar a primeira manutengeo preventiva no prazo de l5 (quinze) dias
contados da assinatura do contrato.

4.J _ MANUTENCAO CORRETIVA

4.3.1 - Scrio realizadas. mediante solicjtaqao brmal do fiscal do contmto. visitas tdcnicas para
manutenqao corretiva de cada ar condicionado Split e ACJ:

4.3.2 - A manutengao conetiva consiste em visita tdcnica pam execugao de servigos de reparos,
incluindo reposiqdo de pegas. regulagem meciinicas ou eletrdnicas nos equipamentos e. serao
realizadas por lecnicos qualificados quando lor detectada a necessidade de correqao cm
equipamenlos que apresentarem falhasi

s.0 - PRESTACAO DO SERVICO E REpOStqAO DAS PECAS

5.1 - Os servigos serao executados no local onde o(s) equipamento(s) encontmr-se instalado(s).
exceto nos casos em que. em fungao da nalureza do defeito apresentado, haja necessidade de
deslocri-lo(s) atd a oficina da Contratada, quando ser6 necessiiria a auto zagao da Contratante, sem
que o deslocamento incorra em qualquer 6nus para Contratante.

5.2 - Os servigos de manutcn{ao coftetiva dar-se-ao com visita tdcnica todas as vezes que se fizerem
necessiiria e sereo solicitados por mcio de telefoncmas. e-mail, fbc-simile ou outros. devidamente
registmdos em meio fisico.

5.3 - Todas as peqas, filtros e outros componentes sereo fornecidos pela Conffatada. Quando
necesseria a sua substituigao. as pegas devereo ser originais e genuinas do fabricante do
cquipamento, acompanhadas do Cenificado de Garantia.

5.3.1 Em caso de elitiva responsabilidade de cumprimento do requisito do subitem 5.3. a
Contratante podcrd autorizar a reposigao com peqas de fabricagdo similar ii genuina e que nao
venham comprometer o f'uncionamento do aparelho.
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5.4 - S5o de responsabilidade da Contratada. sem 6nus adicional para a Contratante, a execugeo dos
serviqos e a utilizagao dos equipamcntos. peqas e materiais como: fusiveis. parafusos. imas,
tcrminais eldtricos. gtuxas. estopa, solda. vaselina. trapo.6leos lubrificantes. oxigenio. nitrogenio,
acetileno, fluidos rcfrigerantes. solda foscopper. materiais e produtos de limpeza em geral e
desincruslantes. serviqos de soldagem. cofte e adaptagao de tubulag6es de ges refrigerante, limpeza
quimica ou mecdnica de serpentinas e ventiladores. substituiQao ou conserto dos circuitos de controle
de temperatura. pintura dos condensadores extemos. entre oulros que se fizerem necessdrios.

5.5 - A relaqao das peQas. Decess:irias d substituiQao. com todas as especificagdes dever6 ser
encaminhada ao setor responsivel da Defensoria Priblica para aprovageo. Nada impede que o
executor do contrato pesquisejunto ao mercado as peqas a serem substituidas a fim de verificar se o
valor orgado pela Contratada estA em conformidade com os preqos praticados no mercado.

5.6 - Todas as peqas substituidas dumnte a manutenQao preventiva e coretiva deverao ser
apresentadas ao fiscal do contrato. que dcver.i mantClas na DPE/SE.

5.7 - A contratada deverii iniciar a correqio dos defeitos detectados nos ares-condicionados. dentro
do prazo nrdximo de 12 (doze) horas. e quando houver reposiqao de peqas. o prazo ma-ximo para a
troca de pegas e funcionarnento do bem serii de 2.1 (vinte e quatro) horas. contadas a partir da
solicita9ao. estipulando ptazo patu finalizaqdo da manutengao necessiiria, sem causar prejuizos ao
firncionamento da5 ati\ idades da DPE SE.

5.8 - Os servigos executados de manutenqao corretiva tcrao um prazo de garantia de no minimo:
a) 03 (trCs) meses para a mao de obra executada. a contar da data da emisseo da Nota Fiscal de

servigos. ticando a Contratada responsAvel. na lbrma da lei, por quaisquer danos decorrentes da mii
execucao do instrumento contratuali e

b) 03 0r0s) meses para as demais pegas dadas em substituigao a outms defeituosas. a contar da
data de emissao da nota fiscal.

5.9 - A Contratada devere apresentar a Defensoria Piblica do Estado de Sergipe, em atd l0 dias ap6s
a assinatura do contrato. c6pia da ART (Anotagao de Responsabilidade T6cnica) devidamente
quitada junto ao respectivo CREA. na qual constara o nome do profissional de engenharia que se
responsabilizari pelo contrato durante todo o periodo de vig€ncia do mesmo.

5.10 - A Contratada se responsabilizard pelo atendimenlo de toda e qualquer solicitagao da DPE/SE.
desde que obedecidas is cldusulas contratuais. nio sendo aceitas recusas sem motivo prdvio ejusto.

5.1 1 - A Contratada se responsabilizarii pelo transporte de todo o material indispensAvel d realizaqao
do servigo a ser prestado. bem como pela guarda de todos os materiais e equipamenlos que
necessitarem deslocamento para a oficina.
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5.12 Os servigos serao executados mediante prdvia autorizageo do fiscal do contmto. Contudo. por
se tratar de valores estimados. d indispcnsAvel ressaltar que neo hd a obrigatoriedade de haver plena
utilizacao da demanda e valores contratados.

5.13 A Contratada deveil alender a todos os preceitos legais no tocante ir seguranqa e ao trabalho.
bem como d todas as normas tdcnicas vigentes para os servigos a serem executados.

5.14 - Quando da efetiva prestagdo dos servigos a Contratada dever6 emitir Nota l'iscal. a qual
deverd estar acompanhada dc documcnto comprobat6rio devidamente assinado.

6.0 _ DO RELATdRIO DE EXECT CAO DOS SERVICOS

6.1 DA MANUTENCAO PREVENTIVA

6.1.1 Ao lim de cada trimestre. a empresa aprescntare o Relat6rio de Manutenqao Preventiva.
incluindo descriqio suniiria dos servitos realizados em cada equipamento. com a indicaqao da
marca. modelo, no de sdrie e no de lombamento patrimonial do equipamento reparado, a relagao de
aparelhos vistoriados. identificando os servigos realizados em cada aparelho.

6.1.2 - Devem constar do Relat6rio de Manutenqdo Preventiva as assinatums dos chefes dos setores
rcsponsdveis pela carga patrimonial de cada um dos equipamentos vistoriados. podendo ser
substituidas pela assinatura do fiscal do contrato. caso assim acordarem.

6.1.1 O Relat6rio de Manutenqao Preventiva deverii ser aprovado pelo fiscal do contrato. A Nota
Fiscal de sewigos deverii ser emitida pela Contratada. discriminando as atividades contidas no
rclatdrio aDrovado.

6.2, DA MANUTENCAO CORRETIVA

6.2.1 Sempre que realizar serviqos de natureza corretiva. a Contratada dever6 elaborar Relattrrio da
Manutengeo Corretiva. entregando c6pia a Contratante. em que deverA constarl

a) descriCao sunriiria dos senigos de conscrtos realizados em cada equipamento. com a rclaQao
das pcQas substituidas, com a indicagao da marca, modelo. no. de sdrie e no. de tombamento
patrimonial do equipamento reparado;

b1 drta. hora de inieio c termino dos ser\ ico\i
c) condigdes inadequadas encontradas ou emin€ncia de ocorrdncias que possam prejudicar o

perLito t'uncionamento dos equipamentos consertados:
d) o Relattirio de ManutenQao Corretiva devera ser aprovado pelo fiscal do contrato:
e) a Nota Fiscal de Servigos e. se necessAria. a Nota Fiscal de Fomecimento de PeQas. deverd ser

emitida pela contratada. discriminando as atividades conlidas no relat6rio aprovado.
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a) - coNDtcoES DA CONTRATAqAO

7.1 - Serd designado um servidor. por parte da Contratante. para fiscalizaqao dos servigos prestados.

7.2 Cabe A Contratada notilicar a Contratante sobre todo e qualquer problema operacional ou
outras ocorencias extraordindrias que. de alguma forma, tenham impacto na fiel execuqao do
contrato. sendo de responsabilidade da Contratante a providencia de medidas corretivas em tempo
hdbil.

8.0 - DAS OBRICACof,S DA CONTRATADA

8.1 Para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sao confiados. obriga-se a Contratada
a:

a) Executar. imediatamente ap6s a assinalura do conlmto e durante toda a sua vigdncia. os
sen,iqos obicto do presente projeto basico e edital. mediante solicitagao da Contratante,
informando em tempo hebil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumi-los
conlbrrne o cstabelecido:

b) Preslar o atendimento. tanto para a manutenqao preventiva quanto para a corretiva. ocorrera.
.ou

exceDcionalmentc nos finais de semana. a crit6rio exclusivo da contratante:
c) E|tuar atendimento de emergencia a qualquer hora do dia ou da noite e. se for o caso. nos

finais dc semana. a critdrio da Contratanle:
d) Fornecer os nomes dos Lngenheiros Eletricistas e Mecdnico. responsdveis pelos servigos de

manutengao. objeto do prcsente contrato. os quais deverao atender aos chamados da
Contratante. num prazo nleximo de 6 (seis) horas;

e) Apresentar ao fiscal do contrato. os ticnicos especializados e credenciados para execuqio dos
servigos. mantendo-os identificados por crachd. quando por ventura em serviqo ncs

depend6ncias da Controladoria-Geral do Estado;
f) Responder pelos mdtodos utilizados nos servigos. pela organizagdo e qualidade dos trabalhos

e previsSo de equipamentos e materiais necessdrios-
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes de dolo ou culpa de

seus empregados e/ou prepostos:
h) Respeitar a legislaqdo vigente sobre seguranqa e higiene do trabalho. acatando outras

recomendagdes que ncssc sentido. lhes sejam feitas pela contratante, mantendo no local dc
prestaQao dos seniQos. equipamentos de protegao individual;

i) Substituir imediatamcnte qualquer elemcnto da equipe nos seguintes casos:

a) lalta grave quc provoque danos lisicos e/ou materiais a bens ou equipamentos da

Contmtante:
b) a Dedido do executor do Contmto:

i) Reparos em instalagdes eldtricas que incorrerem em paralisag6es de equipamentos, deverAo
ser conunicados previamente ao tdcnico responsrivel indicado pela Contratante:
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k) Efetuar as pfliticas de manutenQao em conjunto com as recomendagdes de manutengeo
mecanica da NBR 13.971197. NBR 7256182. NBR 6401/80 - Sistemas dc Refrigeragao.
Condicionamcnlo de Ar e Ventilagao - Manutensao Programada da ABNT. Portaria no

3.521/98 Ministdrio da Saride. Resolugdo 09/03 da ANVISA, Manual de Medicina do
Trabalho. O somat6rio das prriticas de manutenfao para ganntia do ar e manutengao
programada visando o bom funcionamento e desempenho tdrmico dos sistemas permitirii o
correto controle dos ajustes das varidveis de manutengao e controle dos poluentes nos
ambientes.

l) Finvidar todo o empenho e dedicagdo ncccssiirios ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe seo confiados:

m) Nao incluir custos estranhos ao presentc projeto. que nao estejam previstos nos rnstrumenlos
geradores da contrataQao:

n) Responder por perdas e danos que vierem. comprovadamente, a causar ao Contratante ou a

terceiros. em razao da agao ou omissao dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostosr
o) Refazer. is suas expensas. no total ou enr parte, os serviQos que apaesentem defeitos ou

incorreg6es, no prazo que vir a ser fixado pelo liscal do contratol
p) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas- previdenciriLrios, fiscais,

comerciais. dc seguro de acidentes. e quaisquer outras que forem devidas resultantes da
execugAo do objeto ou que venha a ser criada c exigida pelo Governo Federal;

q) Executar os sen'igos nos tednos propostos. assumindo inteira responsabilidade pelo liel
cumprimento das obrigagdes pactuadas. utilizando produtos de primeira qualidade e dentro
dos padrdcs dc higiene e de seguranqa exigidos pelos respectivos 6rgaos competentes. sob
pena de responsabili:ra9ao pelo seu descumprimento;

r) Manter. durantc toda a execuqao do contrato. as condigdes de habilitaq6es exigidas na
licitaqdo:

s) Cumprir demais determinagdes contidas neste projeto bisico. cumulativamente com aquelas a
serem apresentadas pelo edital. pelo contrato c quando da confecgdo da sua proposta:

l) Nao transferir a outrcm. no todo ou cm panc. o contralo firmado. sem prdria c expressa
anuCncia da contratante:

u) Nao realizar associa$eo. cessao transl'erencia total ou parcial, bem como fusao, ciseo ou
incorporaQdo com outrem. sem privia e expressa anuencia da contratantc;

v) A apresenhgeo dos senigos devere considerar e respeitar a legislagdo aplic6vel, Estadual ou
Federal. as normas 'ldcnicas Brasileiras e quaisquer outras que os regulamentem.

9.0 _ DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9. I Compromete-se a Contratante a:
a) Proporcionar todas as l'acilidades indispensivcis ao bom cumprimento das obrigaqdcs

cootratuaisi
b) Atestar a nola fiscal/fatura para efeito de pagamento;



c) Eleluar o paganrcnlo ii contratada nas condiqdes e preCos pactuaoos:

ai ,q"utpunitui c fiscaliTar a perl'eita execuqio do conlrato' cabendo rcgistrar todas as

o"orren"iua rclacionadas e determinar o que lirr neccssririo i rcgularizaqao das t'alhas. laltas ou

inrpropriedades.

t0.0 - trA FIscALIZACAO DO CONTRATO

10.1 - Na tbr a do quc dispie o artigo 67 da Lei n" 8 666/93' cabcr6 a scrvidor designado pela

contratonte o acompa;hanrento c fiscalizaqao da execugao do presente Contrato' observando suas

peculiaridadcs:

10.2 - i liscalir.a$lo competc. cntrc outras alribuiqdcs' r'crificar a conformidade da execuQao do

i,rntoto 
"on, 

as rionnas eipecilicadas. bem como sc os procedimentos sao adequados a garantlr a

oualidadc dcsciada:

t0.3 - A acao da fiscalizlgio ndo exonera a Contratada dc suas rcsponsabilidadcs contratuais

I I.O _ CRITERIOS PARA REAJI.]STES

ll.l Os pregos contratados nao serao reajuslados' salvo no caso de proJroga9ao Neste caso'

ha\endo a solicitacio comprovada da licitatrte. a base de cAlculo serA a variaqao do INPC ou' na sua

fhlta. o indicc que legalnrente vier a lhe sllbstittrir'

1 1.2 - Os rcaiustes de prego do conlrato. dccorrentc dcste projcto' podcrdo ser formalizados por Ineio

dc simoles apostilanrento. nos tcrmos do an 6j $8". da l-ei n' 8 666/91'

I2.O _ REQUISITOS CONSIDERADOS PARA VERIFICAqAO DA PERFEITA

EXECT.JCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

- Seaufanca
- Funcionalidadc c adequaQao dos equipanlentos:

- I c^ .nniir nr e\ccuqd,'. !L,llscr\ a{io c of('raqdo:

- Iracilidade na exccuqio.
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