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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO {art. 55. inciso I. da Lei Federal n.'
8.666/931.

Contrataqdo de empresa especializada na prestagdo de serviqos de operaqao,
manutengdo preventiva, sob demanda; manutengdo corretiva sempre que
necessaria, COM FORNECIMENTO DE PEQAS, MATERIAS E CONTROLE
REMOTO; servieos de desinstalagdo e instalaQao de aparelhos de ar
condicionado do tipo split, com substituiqdo de tubulapAo de cobre, com ate
10 metros, e servigo de instalaqdo e desinstalaeAo de aparelhos de ar
condicionado do tipo janela, nos pr6dios da Defensoria Publica do Estado de
Sergipe, nos Foruns e localidades onde a Defensoria atua (Grande Aracaju e
municipios de Sergipe), conforme especificaq6es tecnicas detalhadas
constantes deste edital e seus anexos.

A-DA

Os servigos serdo prestados conforme descriqdo do projeto bdsico e o disposto
na Cldusula Quinta deste instrumento.

PARA O LOTE O1:
O valor anual do contrato, que corresponde ao Lote 1 do Edital, que engioba
os serviqos de manutengao preventiva, sob demanda, e corretiva, sempre que
necessArio, ser6 do valor maximo estimado anual de at€ R$ 126.000,00 (cento
e vinte e seis mil reais), conforme descrito abaixo:

a) Para a manutenqao preventiva sob demanda, o valor m5ximo estimado
anuai sera de ate R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), sendo o valor

55. inciso II. da Federal n." 8.666/931.

lart. 55. inciso III. da Lei n." 8.666/931.

por unidade de medida (unitririo) de R$ 98,13 (noventa e oito f,}r$q treze
centavos) por ar condicionado (mAquina/aparelho) e; 

\ ru) .-Z
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b) Para manutenQao corretiva, sempre que necessdria, o valor mdximo
estimado anual serd de ate R$ 70.00O,O0 (setenta mil reais), durante a
execugdo do Contrato, dando assim o valor global do iote licitado de R$
126.000,00 (cento e vinte seis mil reais).

PARA O LOTE O2:
O valor anual do contrato, que corresponde ao Lote 2 do Edital, que engloba
os serviqos de desinstalagao e instalaqd.o de ar condicionado, serd do valor
maximo estimado anual de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mi1
reais), sendo da seguinte forma:

a) Para o item 1- para os serviqos de desinstalaqdo de condicionadores
de ar do tipo Split, que tera como valor m6ximo estimado anual de R$
5.160,24 (cinco mil, cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos);

b) Para o item 2 - para os serviqos de desinstalaqdo de condicionadores
de ar do tipo janela, que tera como valor mdximo estimado anual de R$
1.439,76 (um mil, quatrocenros e rrinta e nove reais e setenta e seis
centavos):

c) Para o item 3 - para os serviqos de instalaEdo de condicionadores de
ar do tipo janela, que tera como valor mdximo estimado anual de R$
8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais);

d) Para o item 4 - para os servigos de instalaqdo de condicionadores de
ar do tipo split, com tubulagAo de cobre com ate 10 metros com
reoperaEdo de gAs, calEos de borracha e servipo de drenagem com
utilizaqdo de cano PVC e canaletas, que tera como valor m6ximo estimado
anual de R$ 308.760,O0 (trezentos e oito mil, setecentos e sessenta reats).

A contratante somente pagara a contratada pela efetiva execueao
apos liquidagdo da obrigaqao.

(.1.r,,ro",
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S 1" - O pagamento sera efetuado pelos servieos de manutenqdo
prevenliva. sob demanda, e manuteneAo corretiva, sempre que necessArio,
apos liquidaqdo da despesa, por meio de credito em conta corrente indicada
pelo Contratado, no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a
apresentaqd.o de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada e atestada pelo
setor responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo.

DESTACA-SE que os valores das peqas de reposigAo ndo devem ser
incluidos na composiqdo do valor do contrato de manutenqd.o preventiva sob
demanda, pois nos casos em que haja substituigAo de pegas, a CONTRATADA
serA ressarcida dos valores previstos relativos As peqas de reposiqd.o.

DESTACA-SE que, no caso de reposiEd.o de pegas e materiais a
contratada fica obrigada a instalar, mesmo que seja fornecida por outra
empresa, sem custos para a Contratante.

$2' - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar,
juntamente com o documento de cobranga, prova de regularidade perante o
Instituto Nacional do Seguro social - INSS, perante o FGTS - cRF, Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio do contratado e certiddo nesatrva
de ddbitos trabalhistas.

$3' - Nenhum pagamento serEL efetuado A empresa, enquanto houver
pend€ncia de liquidaqao de obrigagAo financeira, em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual.

$4" - Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer Nota
Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no $1. reiniciar-se-a
a contar da data da respectiva reapresentaqdo.

$5' - Nao haverA, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

56' - No caso de atraso de pagamento, serd. utilizado, para odo
valor, o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INpC/IBGE.
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57'- O pagamento dos servigos sujeitar-se-a d efetiva prestaEdo destes,
isto 6, a Administragao ndo est6 obrigada ao pagamento do valor integral, caso
os servigos nAo sejam prestados em sua totalidade, de modo que a
Administraqdo podere pagar fraq6es do valor, de acordo com os servigos
prestados e em observ6.ncia d carga horaria destes.

O Contrato ter5. vig6ncia de 72 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate o
limite de 60 (sessenta) meses, com vistas d obtenqdo de pregos e condigdes
mais vantajosas para a AdministraqAo, na forma do art. 57, II da Lei 9.666 / 93.

Os servigos serAo prestados nas condig6es estipuladas no projeto bAsico, bem
como, supletivamente, na proposta de preqos.

S1'- O seu recebimento dar-se-A de acordo com o art. 73, incisos I e II,
da Lei Federal 8.666193.

S2" - O recebimento provisorio
exclui a responsabiiidade civil a ele
perfeita execuEdo do contrato.

ou definitivo do objeto do contrato ndo
relativa, nem a etico-profissional, pela

8.666/931.

Federal n.' 8.666/931.

As despesas com
respectiva dotagd.o
sendo da seguinte

o pagamento
oreamenteria
forma:
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A CONTRATADA, durante a vig€ncia deste Contrato, compromete_se a:
I. Executar o serviqo objeto deste contrato em estrito acordo com as

disposig6es do Edital e seus anexos, e conforme descriEAo da proposta;
II. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao orgao,

entidade contratante, ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugSo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Contratante;

III' NAo realizar associaqdo com outrem, cessdo ou transfer€ncia total ou
parcial do contrato firmado com a contratante, bem como a fusdo, cisao ou
rncorporaqAo, sem prdvia e expressa anu€ncia do Contratante;

IV. Designar preposto para atender aos chamados e exig€ncias da
Contratante;

V' Responsabilizar-se integrarmente pelos serviqos contratados, nos
termos da legislaqdo vigente ou quaisquer outros que vierem a substitui-los,
altera-los ou complement6-los;

VI. Obedecer na execuqAo e desenvolvimento do seu trabalho, as
determinag6es da Lei n." 6.514, de 22 d.e dezembro de 1977, regulamentada
pela Portaria n." 3.274, de 08 de junho de 1978, do Ministerio do Trabalho e
suas alteragdes, a16m de outra legislagdo t6cnica vigente e as normas e
procedimento internos da GoNTRATANTE, de engenharia de seguranga,
medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam aplicdveis a execuqao
especifica da atividade, apresentando: Copia dos programas de Controle
Medico de saude ocupacionai - pcMso e de prevengdo dos Riscos Ambientais
- PPRA, de acordo com as
respectlvamente, da Portaria n.
do Trabalho e da Previd€ncia

regulamentadoras n." 07 eOQ
08 dejunho de 1978, do isteri
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6.514, de 22 de dezernbro de 1977 e instalando e mantendo os Serviqos
Especializados em Engenharia de Seguranqa e em Medicina do Trabalho
(SEESMT) e ComissAo Interna de Prevenqdo de Acidentes - CIPA, considerando
o nrimero total de trabalhadores nos servigos, para o liel cumprimento da
iegislagAo em vigor;
VII. Atender, de imediato, as solicitaq6es da CONTRATANTE quanto irs

substituigdes de empregados nAo qualificados ou entendidos como
inadequados para a prestagdo dos serviqos;
VllL Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados a

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugAo do contrato;
IX. Manter-se, durante toda a execuqdo do contrato, em compatibilidade

com as obrigag6es assumidas e com todas as condiE6es que culminaram em
sua habilitagdo/qualificagao na fase da licitaqAo;

X. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar a
CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam
prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos;

PARAGRAFO oNrco - eue os servigos de manutengao preventiva sob
demanda e corretiva sempre que necessario, deverao seguir o previsto no
item 5 e 6 do Projeto Bisico do Edital OO2 | 20t2l-, sendo este
complementado pelo Termo de Refer€ncia do mesmo Edital, em seu anexo
u.

O CONTRATANTE, durante a vig€ncia deste Contrato, compromete_se a:

I. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada a todos os
locais onde se fizerem necessArios os serviqos;

II. Acompanhar e fiscalizar a execuqdo dos serviEos, nos termos do art.
67, daI.ei Federal n." 8.666193;

III. Anotar, em registro pr6prio, todas as ocorr€ncias relacionadas com a
execugd.o dos serviEos contratados, determinando o que for necessano
A regularizagAo das faltas ou irregularidades observadas;

IV' Efetuar o pagamento a contratada de acordo com o estabelecido no
contrato.

SEDE ADMINISTRATIVA
Tv. Joao Francisco da Silveira (Bar6o de Maruim), 44
Centro - CEP 49.010-360 - Aracaiu/SE
Tel.: (79) 3205-3800

CE DE ATENDIMENTO
Tv. Joao Francisco da Silveira (Barao de Maruim), 94

Centro - CEP 49.010-360 - Aracaju/SE
Tel.: (79) 3205-3700



A contratada devera prestar garantia contratual, no valor correspondente a
lo/o (um por cento) do valor do contrato, podendo optar por fianga-bancdria,
seguro-garantia ou caugao em dinheiro ou em titulos da divida priblica,
conforme art. 56, incisos I, II e III, cf c art.31, inciso III, da Lei Federal n."
8.666/9s.

I. A garantia, com validade de 03 (tr€s) meses apos o termino da vig€ncia
contratual, deve ser renovada a cada prorrogagdo efetivada no contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei Federal n." 8.666/93.

Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administragdo poder6,
garantida a previa defesa, aplicar d(ao) CONTRATADA(o) as seguintes sane6es:

I - Advert€ncia:

II - Multa, observados os seguintes limites m6ximos:

a) o,3o/o (tr€s d€cimos por cento) por dia, at€ o trigesimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou servigo ndo realizado;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo ndo
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de emDenho ou
documento equivalente;

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de sergipe pelo
prazn de at€ 5 (cinco) anos;

IV - DeclaraEao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniQao ou ate que seja promovida a reabilitaqdo
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judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a
variaEdo do INPC, a partir do termo inicial, at6 a data do efetivo recolhimenro.

$2" A contagem do periodo de atraso na execugao dos ajustes sera reaiizada
a partir do primeiro dia util subsequente ao do encerramento do pr.azo
estabeiecido para o cumprimento da obrigagdo.

$1" O prego contratual ser6. reajustado com base na variaqdo do
INPC/IBGE.

$2o Garante-se ao contratado o direito de manuteneao do equ ibrio
econ6mico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d', da Lei
8.666193, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo.

$3" Nos casos em que houver possibilidade de prorrogaqAo do contrato, a
Administragdo podera reajustar com o contratante, com vistas a obtenedo de
preQos e condig6es mais vanta.iosas.

$4o Eventuais reajustes subsequentes deverdo observar o interregno
minimo de um ano, contado a partir do tltimo reEuste contratual ocorrida;

$5" Toda prorrogagdo de contratos serd precedida da realizagdo de
pesquisas de pregos de mercado ou de preEos contratados por outros orgAos
e entidades da Administraqao publica, visando assegurar a manuteneao da
contrataQao mais vantajosa para a AdministraqAo.

$6n A prorrogaqdo de contrato, quando vantajosa para a AdministraQao,
devera ser promovida mediante celebraqdo de Termo Aditivo, o qual deverd ser
submetido a aprovagAo da consultoria juridica do orgd.o.

CONTRATO

$7" Nos contratos cuja duragAo, ou previsdo de duragAo, ultrapasse um
exercicio financeiro, indicar-se-a o cr6dito e respectivo empenho para atender
d despesa no exercicio em curso. bem
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relativa a parte a ser executada em exercicio futuro, com a declaraEdo de que,
em Termos Aditivos ou Apostilamentos, indicar-se-5.o os creditos e emoenhos
para sua cobertura.

98" o interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd.
contado a partir:

I - da data limite para apresentaqdo das propostas constante do
instrumento convocatorio;

99" Nos reajustes subsequentes a primeira, a anuaridade serd contada a
partir da data da ultima repactuagdo ocorrida.

$10" Nas eventuais prorrogag6es contratuais, os custos ndo renovaveis
j6L pagos ou amortizados no primeiro ano da contrataQdo deverdo ser
eliminados como condigAo para a renovagAo.

Independentemente de notificagdes ou interpelag6es judiciais ou
extrajudiciais, constituem motivos para rescisdo do contrato as situagdes
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, d,a Lei Federal n.o
8.666/9s.

S l' - O presente Contrato poderA ser rescindido, tambem, por
conveni€ncia administrativa, a J:uizo do contratante, sem que caiba d
Contratada qualquer ag6o ou interpelagdo judicial.

52" - Na ocorr6ncia da rescisAo prevista no ,,caput', desta clAusula,
nenhum 6nus recair6. sobre o contratante em virtude desta decisdo,
ressalvado o disposto no g2o, do artigo 79 da r.ei Federar n." g.666/93 e
alteracdes.
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Na hip6tese de rescisSo administraliva do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as
medidas previstas no artigo 80, da Lei Federal n." 8.666/93.

Lei Federal n." 8.666/931.

O presente Contrato fundamenta-se:

I - Nos termos do pregio Eletr6nlco n.o OO2 | 2O2l que,
simultanearnente:

a) constam do Processo Administrativo n." 02g.0O0 .OOIlg l2\2l_g

b) n6o contrarie o interesse priblico:

II - Nas demais determinag6es da Lei Federal a.666/g3, Lei n."
IO.52Ol02, Decretos Estaduais n3 26.S3tl09 en." 26.533/09.

III - nos preceitos do Direito publico;

IV - Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposigoes do Direito Privado.

ParAgrafo rinico - Os casos omissos e
necessdrios, em decorrdncia deste Contrato,
lavrando-se, na ocasi5.o, Termo Aditivo.

quaisquer ajustes que se fizerem
serdo acordados entre as partes,
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O Contratante publicard, no DiS.rio Oficial do Estado, o extrato do presente
Contrato no prazo de 20 (vinte) contados da data de sua assinatura, com
indicaqAo da modalidade de licitagdo e de seu numero de refer€ncia.

Este instrumento podera ser alterado na ocorr6ncia de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65, da Lei 8.666198, devidamente comprovados.

S i " - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiq6es
contratuals, os acrescimos e supress6es que se fizerem necessarias, at6
o limite legal previsto, calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato.

$2" - Nenhum acr€scimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido nesta condigAo, salvo as supress6es resultantes de acordo
celebrados entre as partes.

A fiscalizaEdo e o acompanhamento serdo de responsabilidade da Defensoria
Pfblica, que designar6 servidor para fiscalizar e acompanhar a execugAo do
contrato.

S 1" - A fiscalizaqdo compete, entre outras atribuig6es, verificar a
conformidade da execugdo do Contrato com as normas especificadas, se
os procedimentos sao adequados para garantir a qualidade desejada.

4.666t931.

S2"-Aagaoda
responsabilidades
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As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como
unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na
execugS.o do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outro.

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

Aracaju, 0 1 de outubro

k{
DEFENSOR

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:
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