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Sol 
GOVERNO DO ES FA DO DE SERGiPI. 

\R\ I). :SIADO  ao D1\ 	m oÕNi:ca ao UMA E RENMOG IA  

JUNIO COMERÇ OU.. DO ESTADO DE SERGIPE 

O presente contraio está Cc acamo com a lei o 0  i.666/93 e sua legislação 
moendo-se pelas cáusuias e co-ndições se,- guintes: 

LLSt LÂ PRIMEIRA - DO oao:e'o , arL _55 ,  íijeiso 1, da Lei n° 863, 

O presente Contrato tem por ccto a dcntrmcção de empresa mm 
de cr iços Cc mo au obra. 	ifbmnte espce:fieac3cs detalhadas do Projeto dásico 
seus anCxOs, constantes tuProcesso 	nrinisrrati a n°  31 92Ui ,0032C2u15-2 
Contratação umumiencial de vidO OC Obra espccbtiizaum em Protocolo, IUCIedígifónia e 
1 aba de Farnt. 

(iaoPLi& SEGUNDA EmtO)ROx DE 	STAÇcU E EXECUÇÃO DO 

Os serviços serão mmsauos nas datas e hurOles cefinjdos no projeta básico. 
nas conuições esiouladas nos termos de rct'erência e ou no projeLo básico, bem como, 
sapictivamente, na proposta de preços. 

O Oseu recebimento miar-se-á de acorda mcm o art 73 ioEsos 1 e 0 Me 
a. 

2° O recebimento aro isdda ou dEnitivo do objeta do contrato não 
exciui a responsabilidade CÍ\li a etc relativa, nem aético-nroissional, pela perOim 
execução do contrato. 

LEI) ES 1) PAOAMEN3O 
um. 

 
55, inciso E l, au Let n 	h6m. 

O vior tatat Co uao ramo á ao R$ 1494I46 (raoLo e quarenta e note mil 
e catorze reais e Oitenta e sCIS centas os) .A contratante somente pagará à 

contratada peta etetiva execução nos sem :ços ou erarega co produto. após uoutdaçao da 
cor. gaçito. 

pagamento será eOtuaco mensalmente, aO o puinto dia átil do mês-
anos liquidação da despesa por meio de cOmEto em conta corrente indicada pela 
contratada. ineniome a apresentação de Nota FiseaiFamra, dovidameme ccriiticauc pelo 
setor responsiDei peio recebimento. 

2 °  - Para Fazer jur ao casamento, a Contratada deverá apresomar, 
nLalneLue com o docoinema de cobrança. prova de regularidade perante o iflS(ituto 

Naclooci do Seguro Soda! I1\SS e pc'ramc o U'iS CRi. 

§ 
30 

- Nenlrun pamimunto será ufhmaado á Contratada. enquanto houver 
oeaoénela tie Ilacidação de oo:Fsaciimi iioancei:a em irtude de- penabdode ou 
inaUmplêncía oco raíuai, , 
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(1011,:ibRN() ]1)O bSïA)O ui SiciE 
ASMA ESTAM) DO 	V\j\TC CO\Ó5liOu. DA CI\CL\ 	CNO DCLX 

JUNTA COMERCIAL, 1)3 ESTADO DE SERGPE 

4'` -  Nâo haverá, sob hiohcse 	ma. poeamenlo antecipado. 

- Os preços ser)o rixos e incajusrá:eis 

ô' 	Gaante-sc ao Contrataco o aireho de manutenção do equilíbrio 
eon0mjcu-0nanceiro do contrato nos ormos do oro ô3, 3, "0" da Lei 864$3. a ser 

efen -vado por -meio de Termo Aditivo. 

7 - \o caso de atraso de pao:rLenLo. será uLIiAado, para uahinç2o do 
\aior mencionado no capu! desta 	 :\L0Lkma d 	o 

iL 11A - ..1biIGÊN(1A íA M 55, ãCNO IV. da Lei G  

0 prazo da premi.. SUÉ se 18 eeJto e oitenta) ias contams o 
e: 

	

	oe soa essinaiara, ou u -~c q,,c s Concluo a eomraraçúo dfinitiu atraies rL 
O processo 	0 	n CLOt00 de 	0920 ,o2 7;2013-1, que se eneomra suspenso por torça 

dc \iandado de Segurança tombado sob o à 201411200786, o que primeiro ocorrer. 

CLÁUSULA INTA - tX)TAÇÃO ORÇAMENTJA1A (arO 55, inciso V, da Imi 
o. 	6/v3t. 

CLASStI3CAÇÂO ELRML3NTO FO!\TE 
[NtDADE FLNÇ133AL— .1)E DESPESk 

'F\1 	RI 'JG k'4Tk LR'O 
23 	22du9 152 3 	t37 uO 

CLi3A;L SEXTA —DA tiAXIATLA 

Al contratada dvrá orcoa: araaiir. contratual, no valor, eorresoonjente a 
aio cOLCO por cento) ao lakr 00 eonn'aio, poaenio optar por fiança-bancaria. seauro- 

a auçúo em dinheiro ou em títums da dívida públjca, eonhrme arO 54 E 1) e 
13 da 	8.006i9n. 

' AdSL 014,4: 

1). Contratada, durante o \ ioéneia ao comrcompromete-seo compromete-se a: 

ai 1 xceutr o serviço objeto desta E cairoto em etrho acorao com s dispciç0cs 
do Edital e discriminaçúo tia propa, e ainda conibeme os responsabilidades 
urspostas a seguir: ,/3i 

- 4 l 
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GOVERNG 113 SDO DE SERGIPE 
.\RA Or r STADQ )( 	5\\ 	5J\ a) C( (,a:no na c:xca :: rcxo (xa 

JUNTA. C3\1EaCA1, 63 ESTADO ou scàpu 

dl 3anter durame toda u execução ao Contrato, rarias as condições ne itabflitaçào e 
a1!lieaeão ex1gius na contratação: 

c ResponsabilizaNse pelos danos eaasaos diretamente à Junta Comercial do 
estado da Sergipe ou a Terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato não excluindo ou rec:uziuje essa resnonsabiifdude a ãsaaiizacão ou o 
uempannamemo pela uontrmanic: 

	

o)  ResponsaaEijiarsc nelas encara 	trabalhistas, previdenriários, hscais e 
cnereiais, resultantes da execução co Contrato: 

e) Cumprir normas e ohriaaçôes dnousus pela legisDçào trabalhista, bem como 

	

pelas Amadas nus c. :cà 	eD 	na n'abaLa 	e categoria 
correspondente: 

t) Conceder auxílio aLnemução aos prolissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coietl a de trabalho da categoria e, na sua ausêncIa, 
de acordo com categoria que mais se assemelhe ao cargo ocupado: 

g ?Não transferir a outr'a'a, ao toda ua cm parte, o Contrato tirntajo cum a 
Contratante, sem pl-èNf. a e expressa anuência: 

a Não realizar associação com ouLrem, cessão ou ranserência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incotporação, sem previa e expressa anuência do 
Contratart e: 

Substituir, sempre que exigiria oda Comrmattnte e independemeniente de 
justiflcativa por parte desta, qualquer empregado cuja atiação, permanência e ou 
componarnento sejamulgados prej adiciais, ifluOn\ enentes o a 	a biscs: atorios d 
disciplina da Junta Comercial do Estado de Sergipe JI.CFSF ou ao interesse do 
Serviço Público; 

j) \ Contratada ohrigarsL a substituir, no prazo cc 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer empregado que, do ponto de ista da Contratante, não estela atendenuo 
suas necessidades. lan caso de ficha ou ausência legal e férias, a Contratada 
obrigasc a suhstitCr o iCtoso no prazo cc 2 ldaas horas da comunicação feita 
pela Junta Comercial do i:istado de Sergipe J1JCESE; 

k) Comprotzu' o recolhimento das canridclçã SOCiais celati\as a rnãodcohra 
empregada- no Contrata ICE do EEC'S e GRPS cio i'SSS a corresponcenle ao mês 
da ditima competência vencica, bem COmO apresentar a respectiva iLha de 
ougamentu e ainda o ('ND e o CRI" valides e o comprovante e Ibrnec=ento do 
tieket refeição ou sinblar, se necessárjL, e de -Ler-minado, e o valciranspo'ae aos 

	

empregarias alocados: 	
1le_ 
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di 

SO\ rRsu .Ju 	OL EOinL 
ACRO L\a; v MAIS DO í) SiAVO:v\aN J) JOsÓna'O, DA (OVaA na so: ama 

JUNTA COMERCIAI DO ESTADO DE 

Designar preposto Para atender aos chamados e exigências da Contratante. 

ai) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços 
obedecer ao horário -,  

POrtar crachá de identiLcação indivienah quando em scrt iço. 

o) Fornerr uniformes e seus comnoiernenms à mnão- de obra en\oDiUa (calça, 
cOsa, sapatos, livro de  oconê.neMa não podendo repassar os castos de 
uaOacr destes itens àC unífionne e can'traraenuO a seus empreandos: 

a) instruir seu preposto quanto à nccessidade e acatar as orientações da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe M.CESL iflC!usiC acanto ao cumprimento,  
das aormas internas e de segurança e medicina do trabalon: 

Os supervisores da ccmmteJa deverão, onriamurOmente, Inspecionar os postos 
nu mínãoo uma vez por sentaDa: 

q) Implementar imedi ameme após o recebimento na autorização de início dos 
serviços. a mão-de-obra nos respecihos postos e nos horários fixados; 

Apresentar atestado de anuacedcnccs cL e criminal de toda não-tão-obra 
ofrec dia para atuar nas instalações da JUCESC: 

s) Efetuar a reposição na :nãrdeahra, em cardier imediato. em eentua] ausência, 

oito sendo permitida a prorrogação da jornada dc trabalho (dobra), bem conto, 
manter cor disoonibilidace do efdtivo nentro dos padrões desejados, para atender 
et enieais acréscimos solicitados pela JUOLSU 

ij Amacem e imediato às soldiitacões quanto e ahstItulcões de niãtndeohmn 
entendida como inadequada para a pmsatçao COs ser iças: 

J) Cumprir a Convenção Coletiva ne Uraba:ho de Seraipe cm todosos seus termos, 
caso exista para a categoria. 

O Contratante. durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a Assctturar o livre acesso dos eniprecano s da (antratada a todos os locOs onde se 
dzcrem necessdrios os serviços: 

Acompanana e fiscalizar, a execução dos serviços 

Rua Proprib n,315 Centro AracajuSi3 
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GOVERNO P)O lSADO DL SERGIPE 
SEC 501 ARa DEESIADO 00 Dl 51 VOiiM1\ tU mNÓnl( O, DA, CIÊNCIA E EC O1..O0ia 

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO SERCIP 

e 1  .\ootar em rcOistro Próprio moas as 	rências r iaci000das com o cxocoçlio dos 
serviços contratados, determinando o QJC for necessário reguDrizaçào das faLas 
ou irregularidades observadas: 

dl Efetuar o pagamento à C rraada de acordo com o estabelecido no Contrato: 

2!1l7, 

Eco :nexacoçlot com 0t1  fria! do Lontanu, a consaram pudera, 
gamnúda a orevia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

Advertência: 

- 	 li Momo obserrados os setrointes :indtes máximus: 

b) 10 % (dez por cento) sobre o tmor mmi ou parciai da obrigação 02u cumprida, 
com o conseqüen&c cance:cn- cc a ou noto cc empenho ou documento 
equivalente, 

111 susoen5o temporóda dE pa: ipacão cm lichação e :mpedimcn.10 de contratar 
a '\uministraçõo. por prazo não superior a 2 (hobU anos: 

declaração de inídoneidíade para licitar Ou contratar com a Administracão 
Pú5:iea, enquanto perdurarem os motivos determinantes ua punição ou ate que seja 
promovida a reabilitarão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, mie será 
concedido sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos oreuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da sanção unilcada com base no inciso anterior, 

1 ,  3 valor do muita anuicndm nos terar's cc àtcisc; II, será descontado do 
\ alor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou 
cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a 
variação do IPCA, a partir do termo inicial, má a data do efetivo recolhimento. 

§ 2 A pena de muita poderá ser aplicada eomolaivamepte com as demais 
sanções restritivas de d:reiios constates deste Decano, 

f 3 A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada 
a partir 00 pt'uneiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido 
para o cumprimento da obrigação, 

ladepcndemcmcn:e de norideações ar: interpelações judiciais ou 
exoajudiciais os contratos serão rescindid.s por inexecução contratual fundamentado no 
ani. 77 e seguintes da Lei n 8666'9a'/ 

Rua Propcjá :oã 1 Como Aracqju 'SE 
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GOVJRtu DO hSï\r)O 1)} onR(GiPi 
Ckf. 

 
CARIA D F'TAiX) 00 ', \V vnn \ o 	uôv:cu 1\ cou JA ETECNOLMiLA  

JtD TA uoMuRcAI. DO ESTADO DE SFRGPE 

1 O presente Contrato perd ser rescindido, tamhTn, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou 
mterpeaçao 

() presente comrao sara rescndD, sem çuatqucr doas para a 
roonitame, no momento em que se concluir a com uïaço do prestador de serviço 
vencedor do certame Ijcitatoric que já tramita com o no objeto do presente contrato. 
na  tbrma que versa, 

30  \a ocorrência ou revisão prevista na capo nesta cidasua, nenhum 
Ônus rcaairá sobre o Contratar: cm virame desla oiec[3u, ressalvado o dispostoao 2° 
tio ai'tirc 79 da Lei n°. 866693 e Dtarac2as 

(SALSO WE 
ó=  55,  MA 1X da faí n0  8366RJ, 

\a olpótese de rescisão, mimlnistrati\ a dc oresenu' Contrato, o (d'irratacta 
'econoece, dc o direito do ('ontratame dc auota:, ia; que couber, as medidas 
previstas no artigo 80. da Lei 0,  8a6693, 

MAGA APLICÁVEL A 
iXLC[ CatO DO CONTRa'GFO CatSGF 

ijovis 

O presente Contrato funda COm»so: 

nos termos do Frocesso cministra:jvo 0  9D0 30320 2 
Cn'ataçto :meruencial de vlào de Doca Lspecia!izeota em Pnoocoo. feiedd,otdnja e 
Cabo de d'asma. que simulianeanteum noto contrarie o interesse pdblDo: 

11 	nas demais oteterminaçdes da ad' t63O93, Lei o 0  10,52010 2-1 

Decretos Iosraduais cd' 26,53 /09 e 	26.533'0, b, 

111 nos preceitos do Direito P2bheo 

IV supletít umeme, aos crineipios da Teoria Geral dos Contrmas e nas 
dlsposiedes do Direito Privado. 

Pa;'agrafo único Os Cmos ornisse s  e qaer :OsLes 9ue se, fiarem 
necessários, em decorrência deste Lonica;c, serão acorrianos entre as partes, avrondu 
se, na ocasiuo. Termo o í tuvo, , 

7 
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GOVdR\) .)O dS 	a 
A;L \ OL LSfAI)L X) I);S \VUI \AL:\j L UJNOM. O. A ( L\C.A iNOOUA 

JUNTA 00541 ACAL DO ESTADO DL SERG!PE 

t 	DC1MASE( 	aau  

\ Contratante ciabliccirá, r 	irio 	-, ciai cio Estado. o extrato do 
tsen.o Contrato cio prazo cc 20 viritci) dias da data c sua assinatura, coro indicação 
da 	caIivadc do licitação e cio seu ad torci de :edrô:adx. 

CLAtLAA DÉCIdUA 1TRCEt.sci 	ax 	 oxer. 6 
a 

Este instrunrecim necerá ser ateracio "cii ocorrência de quaisquer unos 
» 	' CS)uciu LO fl uL> 6& cá ue.'  tO()O ), uc lu t.cíciC 

A Cootrata 	Eco obriucrA a acoitar, nus mcsmos mdiçôos 
contratuais, os acréscimos e supressões que se ilzerent necessáros, má o limite leqal 
rum isto. calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato. 

2' 	Nendunu acréscirlia ou supressão poderá excede: o limito 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resálitauntes de acordo celebrados entre 
as oa:tes. 

F'ISCnEAZACA() (An. 67. 

A rlscali7ação ou cirastacão .ms servicas sem exercida Por .m representante 
m CONTRÁ.TA.NTE ns c ate aLrm o mci FISCAL, em dament creciericíado pe la 

autoridade competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas aue sureirem nu curso da 
execução e cicie de tudo dará riáncia ao credeciciante as:. 67 da 1,01 n8,úo693). 

A Fiscalização de que trata esta Clausudi não exclui nem reduz a 
remousaoilidade da CONTRATADA. inclusive pcfuute te1zciros, por qualquer 
lrreaumdaade, resultante de intperubieúes técnicas, VíClcis reelhitórios, ou empreao de 

itciciuudo ou me qualidade 	e na t»ne.a £51 a não iniplica LO- 
responsabdidade da CONTRATANTE au de seus agames e oreposeos aol. 70) da Lei r5 

ïLsL.jIECLMA QIJ 

.45 portes contratantes elegem a Foro m Capital cio Estado de Sergipe coma 
ciajeo eomcimentc para dirimir as questões cicie porventura surgirem, na execução do 
presente ('ontram, com renúncia ex-pressa per ouaue: .»utro. 
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ESTAM LPNJ uU 	DIE SERGIPE 
5, CE' ARE,\ )E ESTADO DO )iSE.\Vu\E5, 	Eu0\lft O. :):. CEC1A E E LCOLOGEA 

JUNTA COMaRCIAL. DO ESTADO DE SERGiPE 

E, por esiarem assims jums e omra:adas, as panes asson este 
em 02 duas) vias ne fuual mor brma, para um sO eilrito, na presença de 

02 (duas, tesmeniunhas, a fim de QUO produza SCLs efeitos legais. 

Aracaj u/SE, 09 deurihu de 2915 

z dad Gois 	 FlriviLz? k íeEEr&4D 1xejjr 
JLCESE 

TESTEMUN 11 AS 

&4 	 r 

CQL) •c 	jeïv&c 

Rua Dropria n 5 Cromo 	D 
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