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AUTORIZAÇÃO 

Eu, George da Trindade Gois, Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe, 
autorizo a abertura do processo administrativo n°019.201.00415/2017-0,com vistas á 
adesão da JUCESE a Ata de Registro de Preços n° 01/2017 do Pregão Presencial n° 
01/2017, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, cujo 
objeto éa prestação de serviços de manutenção predial, para atender demanda da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, nas condições e especificações contidas na supracitada 
ata. 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROJETO/ ELEMENTO FONTE DE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL- ATIVH)ADE DE DESPESA RECURSO 

PROGRAMÁTICA 
19201 23.122.1152 1152 339039 0270 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que não há no quadro de servidores efetivos da Junta Comercial, 
profissionais capacitados para a execução de serviços de manutenção da estrutura 
predial da sua sede; 

Considerando a necessidade de continuidade de prestação de serviço público de maneira 
eficiente; 

Considerando a necessidade de aquisição de serviços de manutenção predial abrangendo 
os serviços de capinagem, roçagem mecânica, jardinagem, instalação de películas, 
aplicação de forros em gesso, serviços elétricos, em calhas, hidráulicos, de carpintaria, 
de pintura, de marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente de pedreiro; 

Considerando a necessidade da aquisição de serviços para a manutenção predial da 
JUCESE, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários dos serviços 
frequentadores da Autarquia; 

Considerando a necessidade de serviços de capina manual, roçagem mecânica e 
jardinagem para a preservação dos jardins da sede da JUCESE; 

Considerando que o fornecimento e instalação de películas arquitetônicas são essenciais 
para o controle da incidência dos raios solares; 
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Considerando a necessidade de manutenção de forros em gesso, para resolução das 
eventuais adi'ersidades e problemas existentes na estrutura fisica da JUCESE; 

Cõnsiderando a necessidade de manutenção da rede elétrica, para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura fisica da JUCESE; 

Considerando que a adesão pelos serviços de manutenção em telhados e calhas é de 
suma importância para garantir a segurança nas instalações da JUCESE; 

Considerando a necessidade de manutenção da rede hidráulica, para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura fisica da JUCESE; 

Considerando a necessidade de aquisição de serviços de carpintariapara resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura fisica da JUCESE; 

Considerando que os serviços de pintura, marcenaria e serralheria, são essenciais para 
conservação predial; 

Considerando a necessidade dos serviços de pedreiro e de servente para suprir as 
demandas existentes, de acordo como forem sendo requisitadas; 

Considerando a concordância da adesão através do Oficio n° 445/2017 da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, não se opondo a adesão da 
JUCESE á Ata de Registro de Preços n°01/2017; 

Considerando a manifestação da empresa JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, 
autorizando a JUCESE aderir a Ata de Registro de Preços n°01/2017; 

Considerando que o disposto no artigo 37, parágrafo primeiro, inciso III do Decreto 
Estadual se encontra plenamente atendido visto que os preços da referida ata estão 
abaixo dos praticados atualmente no mercado, demonstrada assim a vantagem 
econômica da adesão, assim como a inviabilidade e a inconveniência da realização de 
devido processo licitatório para o mesmo objeto; 

Baseado nesses pontos é que se justifica a adesão da JUCESE a Ata de Registro de 
Preços n° 01/2017 da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - 
CODISE, objetivando aquisição de serviços para a manutenção predial da JUCESE, nas 
condições e especificações contida na supracitada ata. 
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Aracaju/SE, 02 de j4eiro de 2018. 

SÍ1ade Gois 
da JUCESE 
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ANEXOS 

- Projeto Básico; 

- Edital de Pregão Eletrônico N° 01/2017 - CODISE; 

- Ata de Registro de Preços N°01/2017 - CODISE; 

• 	- Oficios n° 38/2017 - GP e 503/2017 - GP solicitando autorização da CODISE e 
da JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP; 

- Oficios N°445/201 7e n° 06/2017 - da CODISE autorizando e Comunicado da 
JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP com aceite à adesão da JUCESE; 

- Mapa comparativo de preços; 

- Propostas Comerciais; 

- Declaração sobre Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro; 

o 	- Declaração sobre Aumento de Despesa; 

- Previsão Orçamentária; 

- Minuta do Contrato. 

Rua Propriá, n°315, Centro, AracajulSE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesecjucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



4 QFUOCLEHA 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Projeto Básico 

o 

r 
LA 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



Q4  
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

PROJETO BÁSICO 

1- DO OBJETIVO 

Especificar parâmetros para aquisição de serviços de manutenção predial da JUCESE 
abrangendo os serviços de capinagem, roçagem mecânica, jardinagem, instalação de 
películas, aplicação de forros em gesso, serviços elétricos, em calhas, hidráulicos, de 
carpintaria, de pintura, de marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente de 
pedreiro, para atender demanda de serviços da Junta Comercial, uma vez que não dispõe 
em seu quadro, de servidores, para execução dos referidos serviços. 

o 	2- DO OBJETO 

Aquisição de serviços de manutenção predial da JUCESE abrangendo os serviços de 
capinagem, roçagem mecânica, jardinagem, instalação de películas, aplicação de forros 
em gesso, serviços elétricos, em calhas, hidráulicos, de carpintaria, de pintura, de 
marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente de pedreiro. 

3-DA JUSTIFICATIVA 

Considerando que não há no quadro de servidores efetivos da Junta Comercial, 
profissionais capacitados para a execução de• serviços de manutenção da estrutura 
predial da sua sede; 

Considerando a necessidade de aquisição de serviços de manutenção predial abrangendo 
os serviços de capinagem, roçagem mecânica, jardinagem, instalação de películas, 

• 

	

	aplicação de forros em gesso, serviços elétricos, em calhas, hidráulicos, de carpintaria, 
de pintura, de marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente de pedreiro; 

Considerando a necessidade da aquisição de serviços para a manutenção predial da 
JUCESE, tendo em vista a segurança dos funcionários e usuários dos serviços 
frequentadores da Autarquia; 

Considerando a necessidade de continuidade de prestação de serviço público de maneira 
eficiente; 

Considerando a necessidade de serviços de capina manual, roçagem mecânica e 
jardinagem para a preservação dos jardins da sede da JUCESE; 
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Considerando que o fornecimento e instalação de películas arquitetônicas são essenciais 
para o controle da incidência dos raios solares; 

Considerando a necessidade de manutenção de forros em gesso, para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura física da JUCESE; 

Considerando a necessidade de manutenção da rede elétrica, para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura fisica da JUCESE; 

Considerando que a adesão pelos serviços de manutenção em telhados e calhas é de 
suma importância para garantir a segurança nas instalações da JUCESE; 

Considerando a necessidade de manutenção da rede hidráulica, para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura física da JUCESE; 

Considerando a necessidade de aquisição de serviços de carpintaria para resolução das 
eventuais adversidades e problemas existentes na estrutura física da JUCESE; 

Considerando que os serviços de pintura, marcenaria e serralheria, são essenciais para 
conservação predial; 

Considerando a necessidade dos serviços de pedreiro e de servente para suprir as 
demandas existentes, de acordo como forem sendo requisitadas; 

Baseado nesses pontos é que se baseia a aquisição de serviços para a manutenção 
predial da JUCESE. 
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4- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

DESCRIÇÃO QT UNIDADE 
DE MEDIDA 

Serviços de capina manual, roçagem mecânica e 
iardinaaem  

240 

Fornecimento e intalação de peliculas arquietônica de 
controle_solar GB_Film_ousimilar.  

20 

Fornecimento e aplicação de forros em gesso 200 

Serviços Elétricos 240 Horas 
Serviços de manutenção em telhados e calhas 176 Horas 

Serviços Hidráulicos 120 Horas 
Serviços de carpintaria 80 Horas 

Serviços de pintura 120 Horas 
Serviços de macenaria 80 Horas 
Serviços de serralheria 120 Horas 
Serviços de pedreiro 40 Horas 

Serviços de servente de pedreiro 40 Horas 

4.1- Serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem: 

Os serviços de capina manual, roçagem mecânica, jardinagem e manutenção e 
recuperação de cerca, se não executados constantemente afetam o paisagismo do Orgão. 

4.2- Fornecimento e instalação de películas arquitetônicas de controle solar G5 
Film ou similar: 

A aplicação de películas de controle solar visa neutralizar a incidência de raios solares 
dentro das edificações, proporcionando um maior conforto e segurança aos usuários da 
JUCESE, além de proteger o mobiliário do desgaste e descoloração causados pelos 
efeitos da incidência desses raios e de proporcionar economia de energia mantendo o 
sistema de climatização dos ambientes na temperatura ideal. 

4.3- Fornecimento e aplicação de forros em gesso: 

O fornecimento de forros em gesso visa o atendimento das necessidades, quando 
necessário de recuperação, manutenção e readequação (reparos) do prédio da JUCESE. 
Objetivando melhor adequação das instalações e ao bom funcionamento. 	

4f 
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4.4- Serviços elétricos: 

Os serviços elétricos buscam atender as necessidades da JUCESE e suas unidades, uma 
vez que não executados constantemente constituem um grande problema na estrutura 
fisica da sede, além de afetar atividades operacionais do Órgâo. Serão utilizados na 
retirada e na instalação de luminárias; bem como na execução de rede elétrica interna e 
externa de baixa tensão completa (eletrodutos, fiação, tomadas, interruptores, caixas de 
distribuição, disjuntores, quadros de comando). 

4.4- Serviços de manutenção em telhados e calhas: 

São serviços que visam garantir a segurança nas instalações da JUCESE, uma vez que 
não executados constantemente constituem um grande problema na estrutura fisica da 
sede, além de afetar atividades operacionais do Órgão. Utilizados na manutenção de 
vazamento em telhados e coberturas; na verificação de telhas soltas, calhas e rufos 
enferrujados e furados; na limpeza e desobstrução de telhado e calhas, bem como na 
substituição de telhas e calhas. 

4.5- Serviços hidráulicos: 

Serviços utilizados para reparos e/ou execução em rede de água fria predial; reparo e/ou 
execução em rede de água quente predial; além de reparo e/ou execução de rede de 
esgoto sanitário e pluvial. 

4.6- Serviços de carpintaria: 

Serviços para reparos, demolições e/ou execução de coberturas (estrutura e telhamento) 
e execução de formas de madeira para concreto. 

4.7- Serviços de pintura: 
Serviços utilizados na preparação de superficie para pintura (lixamento, escovação, 
raspagem, lavagem); aplicação de selador acrílico ou líquido preparador de paredes; 
aplicação de selador de nitrocelulose para madeira; aplicação de flmdo nivelador para 
madeira ou fundo anti-óxido; aplicação de massa corrida PVA ou Acrílica; aplicação de 
textura; pintura com tinta PVA, acrílica, epóxi, verniz, esmalte sintético e óleo. 
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4.8- Serviços de marcenaria: 

Serviços aplicados na reparação de chapa melamínica (fórmica); nos reparos e/ou 
colocação de rodapés de madeira; no reparo e/ou colocação de esquadrias de madeira 
em geral; na retirada de esquadrias de madeira; no reparo em móveis e utensílios de 
madeira; e na reparação e execução de forros em madeira. 

4.9- Serviços de serralheria: 

São usados na retirada de esquadrias metálicas (feno e alumínio); bem como nos 
reparos em esquadrias, grades e corrimões (feno e alumínio). 

4.10- Serviços dc pedreiro: 

Serviços empregados na execução de alvenarias (tijolo cerâmico e bloco de concreto); 
execução de contrapiso/piso de concreto ou argamassa; reparos em pavimentação (piso 
cerâmico, basalto, parquet, meio-fio, soleiras); reparos em revestimento (azulejo, 
pingadeiras, peitoris, rodapés cerâmicos); execução de chapisco, emboço, reboco, massa 
única; execução de concreto; e retirada de esquadrias. 

4.11- Serviços de servente de pedreiro: 

Serviços utilizados na demolição em geral (alvenarias, revestimentos, pisos, concreto); 
transporte, carga e descarga de materiais; serviços de limpeza em geral; preparação de 
argamassas e concreto e abertura e/ou fechamento de valas. 

5. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. A Contratante designará o servidor chefe do Departamento de Serviços 
Administrativos, fiscal egestor do contrato para acompanhar a realização dos trabalhos, 
garantirem sua qualidade, tempestividade e regularidade, fazer recomendações, notificar 
a empresa contratada e, quando for o caso, proporaplicação das penalidades cabíveis. 

5.2. Eventual omissão ou tolerância do fiscal do contrato ou da Contratante não autoriza 
a empresa contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas responsabilidades. 

r 
Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 

Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucesecjucese.se.gov.br  
www.jucese.se.gov.br  

o 



a 	
i FOLHA  1 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

5.3. A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que o fiscal aponte 
como mal feito ou não feito, sem qualquer ônus para a Contratante. 

6-DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (sessenta) meses. 

• 	
7- DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE, localizada na Rua Propriá, n° 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, 
Aracaju/SE, bem como nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem 
necessários. 

DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO 

Os serviços serão prestados no horário do funcionamento da JTJCESE, das 07h á 1 3h, 
ou quando autorizado no período das 13h à 18h. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Serviços de capina manual, roçapem mecânica e lardinagem: 

As etapas executivas dos serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem 
têm a seguinte sequência a ser cumprida pela empresa contratada e fiscalizada pela 
Contratante: 

Sinalizar o local, de acordo com o as normas técnicas; 

Verificar as ferramentas, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's 
(Equipamentos de Proteção Coletiva), de uso obrigatório da(s) equipe(s); 

Distribuir a(s) equipe(s) em grupos, conforme as características dos serviços; 

Ir 
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Executar o serviço de capina manual ou roçagem mecânica; 

Rastelar e amontoar os resíduos da capina manual ou roçagem mecânica em locais 
apropriados, conforme orientação da Contratante; 

O Retirar a sinalização após o transporte do material amontoado, cuja responsabilidade 
é da Contratada; 

Caso haja algum impedimento para a execução dos serviços de capina manual ou 
roçagem mecânica, como por exemplo, um carro estacionado, um evento particular ou 
público no local ou qualquer outro impedimento, a empresa contratada não ficará isenta 
da responsabilidade de executar o serviço no local em outro momento; 

Por razões ambientais e de segurança não será permitida a queima do material 
removido. Este material deve ser transportado dos montes originados pela ação da 
capina manual ou roçagem mecânica para depósito em locais adequados, pela 
Contratada; 

Também por razões ambientais, a capina química está proibida; 

A empresa contratada deverá manter no designar um encarregado geral para 
representá-la junto à 
Contratante. 

1) Quando um serviço capina manual, roçagem mecânica e jardinagem programado 
deixar de ser realizado por negligência da empresa contratada e ocorrerem danos a 
Contratante, ou aos usuários, em virtude dessa negligência, a empresa contratada será o 
responsável direto por tais fatos; 

o m) Ao fazer o amontoamento dos resíduos, deve-se evitar a obstrução de vias e acessos; 

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de 
total responsabilidade da empresa contratada, que também responderá por acidentes 
posteriores que venham a ocorrer no logradouro, em virtude de serviços com defeitos de 
execução ou em desconformidade com estas Especificações ou normativas aplicáveis; 

A equipe de trabalho necessária para a execução dos serviços de capina manual, 
roçagem mecânica e jardinagem de responsabilidade da empresa contratada, que deverá 
analisar e disponibilizar o número de fimcionários e ferramentas que julgar necessário 
para o cumprimento dos serviços no prazo determinado pela Contratante; 
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Os serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem deverão ser 
executados no período diurno, de segunda a sábado, de acordo com programação a ser 
elaborada pela Contratante; 

A empresa contratada deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e 
submetê-los a exames médicos pré-admissionais e periódicos, assim como com relação 
ao uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de 
Proteção Coletiva), de acordo com o estabelecido nas Portarias do Ministério do 
Trabalho; 

Correrá por conta da empresa contratada os encargos devidos aos seus funcionários e 
demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de 

• qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer 
natureza, respondendo, inclusive, pelos danos causados a seus prepostos, ao patrimônio 
público ou a terceiros. 

Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se nos locais de trabalho 
devidamente uniformizados e identificados pelo nome (crachás); 

A Contratante terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, de todo funcionário da empresa contratada cuja conduta sej a 
prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa do funcionário der origem a 
ação na Justiça para a empresa contratada, a Contratante não terá em nenhum caso, 
qualquer responsabilidade; 

Se, a despeito desta disposição, a Contratante sucumbir em qualquer ação, caber-lhe-
á o direito de regresso contra a empresa Contratada, ainda que não tenha sido chamada 
ao processo; 

As ferramentas e equipamentos, assim como as equipes de trabalho apresentados pela 
empresa contratada para realização do serviço de capina manual, roçagem mecânica e 
jardinagem deverão estar disponíveis em até cinco dias após a assinatura do contrato; 

x) A Contratante poderá, a qualquer momento, exigir a troca de ferramentas e 
equipamentos que não estejam adequados às exigências dos serviços. 

9.2- Fornecimento e a instalação de películas de controle solar: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

A CONTRATADA terá, derIre outrds prevists nos iistnjmentos legais, as seguintes 
obrigações: 

Fornecer e instalar a película em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da 
nota de empenho; 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas afetas à 
instalação, tais como: materiais, salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e 
contribuições previdenciárias; indenizações; vale-refeição; vale transporte, encargos 
trabalhistas, comerciais e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

. 

	

	Governo, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou 
subsidiária; 

Encarregas-se, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses, 
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, dos serviços que serão prestados nos 
locais indicados neste termo de referência ou em outra localidade indicada pelo 
CONTRATANTE e durante o horário normal do expediente comercial da 
CONTRATADA ou conforme solicitação/autorização da fiscalização; 

Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do 
trabalho, e diligenciar para que os seus empregados e os de seus possíveis 
subcontratados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O 
CONTRATANTE poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não estiverem 
protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA, mantendo-se 
inalterados os prazos contratuais; 

O Fornecer os produtos propostos neste Termo de Referência de acordo com as normas 
• da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto-lei n°. 92.100/85 e dos 

fabricantes dos materiais aplicados, utilizando-se sempre de materiais de primeira 
qualidade, aprovando, quando necessário e/ou exigido, os projetos nos órgãos ou 
concessionárias competentes; 

Fornecer equipamentos de segurança aos seus funcionários, conforme a necessidade 
dos serviços, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive 
andaimes; 

Comunicar ao CONTRATANTE a conclusão dos serviços, a fim de que a mesma 
possa efetuar a vistoria. Concluída a vistoria, a CONTRATADA será notificada para 
que corrija as irregularidades constatadas, se for o caso; 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do termo de contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução, ou de materiais empregados, sendo, ainda, 
responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros; 

Responsabilizar-se pela exatidão do serviço, inclusive dos trabalhos eventualmente 
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos 
determinados, de comum acordo com a CONTRATANTE, todos os erros, vícios e 
falhas comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo após a execução final do 
serviço. 

9.3- Aplicação e acabamento de forros em gesso: 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 
aplicáveis ao objeto do contrato; 

Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

b. 1) Atender prontamente as solicitações da Junta Comercial no fornecimento dos 
materiais e serviços, nas quantidades e especificações deste PROJETO BÁSICO , de 
acordo com a necessidade desta Junta Comercial, a partir da solicitação do 
Departamento de Serviços Administrativos; 

b.2) Utilizar produtos de primeira qualidade apropriados para a execução dos serviços, 
sendo o acabamento seguindo o padrão dos materiais já existentes nesta Junta 
Comercial; 

o b.3) Corrigir imediatamente toda e qualquer imperfeição na execução dos serviços; 

b.4) Responsabilizar-se pelos danos causados direta e indiretamente à Junta Comercial 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços 
objetos deste Projeto Básico; 

b. 5) Comunicar à Junta Comercial todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços; 

Emitir Nota Fiscal, de acordo com a efetiva execução dos serviços contratados e 
com o preço fixado na nota de empenho, e nas quantidades requisitadas; 

Apresentar as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais 
conforme legislação vigente, quando da apresentação das notas fiscais; 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, no prazo de até 36 (trinta e 
seis) horas, dentro das condições da garantia estipulada pelos fabricantes, sem ônus 
adicionais e utilizar peças e acessórios novos na execução do serviço. 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização desta Junta Comercial; 

Para fins de manter o contato, a CONTRATADA disponibilizará a 
CONTRATANTE, números de telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail). 

. 	9.4- Serviços de manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, 
serviços de pintura e serviços elétricos, hidráulicos preventivos e corretivos, 
serralheria, pedreiro e servente de pedreiro: 

A CONTRATADA terá, dentre outras previstas nos instrumentos legais, as seguintes 
obrigações: 

Sinalizar o local, de acordo com o as normas técnicas; 

Verificar as ferramentas, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's 
(Equipamentos de Proteção Coletiva), de uso obrigatório da(s) equipe(s); 

Distribuir a(s) equipe(s) em grupos, conforme as características de cada serviço; 

Retirar e amontoar os resíduos dos serviços em locais apropriados, conforme 
orientação da Junta Comercial; 

Caso haja algum impedimento para a execução dos serviços, a empresa contratada 
não ficará isenta da responsabilidade de executar o serviço no local em outro momento; 

O Por razões ambientais e de segurança não será permitida a queima do material 
removido. Este material deve ser transportado dos montes originados pela ação dos 
serviços para depósito em locais adequados; 

Quando um serviço programado deixar de ser realizado por negligência da empresa 
contratada e ocorrerem danos à CONTRATANTE ou aos usuários, em virtude dessa 
negligência, a empresa contratada será o responsável direto por tais fatos; 

Ao fazer o amontoamento dos resíduos, deve-se evitar a obstrução de área da Junta 
Comercial; 	 J. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

i) A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de 
total responsabilidade da empresa contratada, que também responderá por acidentes 
posteriores que venham a ocorrer, em virtude de serviços com defeitos de execução ou 
em desconformidade com estas especificações ou normativas aplicáveis; 

A equipe de trabalho necessária para a execução dos serviços é de responsabilidade 
da empresa contratada, que deverá analisar e disponibilizar o número de funcionários e 
ferramentas que julgar necessário para o cumprimento dos serviços no prazo 
determinado pela Junta Comercial; 

Os serviços deverão ser executados no período diurno, de segunda a sábado, de 
acordo com programação a ser elaborada pela Junta Comercial; 

• 	j) A empresa contratada deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e 
submetê-los a exames médicos pré-admissionais e periódicos, assim como com relação 
ao uso de EPI' s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC '5 (Equipamentos de 
Proteção Coletiva), de acordo com o estabelecido nas Portarias do Ministério do 
Trabalho; 

1) Correrá por conta da empresa contratada os encargos devidos aos seus funcionários e 
demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de 
qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer 
natureza, respondendo, inclusive, pelos danos causados a seus prepostos, ao patrimônio 
público ou a terceiros; 

Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se nos locais de trabalho 
devidamente uniformizados e identificados pelo nome (crachás); 

A empresa contratada deverá manter no Município um encarregado geral para 
representá-la, caso não tenha instalações neste Município; 

A Junta Comercial terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, de todo funcionário da empresa contratada cuja conduta seja 
prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa do funcionário der origem à 
ação na Justiça para a empresa contratada, a CODISE contratante não terá em nenhum 
caso, qualquer responsabilidade; 

Se, a despeito desta disposição, a Junta Comercial sucumbir em qualquer ação, caber-
lhe-á o direito de regresso contra a empresa contratada, ainda que esta não tenha sido 
chamada ao processo; 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

As ferramentas e equipamentos, assim como as equipes de trabalho apresentados pela 
empresa contratada para realização dos serviços deverão estar disponíveis em até cinco 
dias após a assinatura do contrato; 

A Junta Comercial poderá, a qualquer momento, exigir a troca de ferramentas e 
equipamentos que não estejam adequados às exigências dos serviços. 

10- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

Obriga-se o CONTRATANTE a: 

• 	10.1 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes da flitura contratação; 

10.2- Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 
estabelecidas no Contrato; 

10.3- Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar o contrato; 

10.4- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas Notas 
Fiscais e Faturas, a efetiva prestação dos serviços, por meio de representante 
especialmente designado; 

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2018. 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

GIL VANEIDE MENEZES DOS SANTOS 

Conforme determina o art. 7°, parágrafo 2°, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, aprovo 
o presente Projeto Básico em todos os seus termos. 
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Através do presente, a empresa abaixo identificada solicita desta Comissão o envio do Edital do 
procedimento a seguir: 

Modalidade/N°: Pregão Presencial n° 0412015 

Objeto: 

Contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de Preços. 
para prestação de serviços de manutenção predial na sede e Unidades 
geridas pela CODISE 

Razão Social: 

CN PJ: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

Responsável: 

Local e data: 	 Carimbo CNPJ 

e 

Assinatura do Representante 

Este formulário deverá ser encaminhado ao e-mail: earlosalbcrto.barreto(seplag.se.2ov.br  

Av. F-lerãclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CER: 49.030-640 
CNPJ: 13.146.64210001-45 - Fone: 793218-1000 Fax: 793218-1015, www.codise.se.gov.br  
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PREGÃO PRESENCIAL N°04/2015 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE. 

PROCESSO N°019.401.00816/2015-4 

SETOR :0M1SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

tipo ¼4ENOR PREÇO POR LOTE 
ste procedimento licitatório obedecerá integralmente á Lei n° 10.520, 

te 	17 	de julho 	de 	2002, 	que 	instituiu 	a modalidade 	Pregão 	e 
3ASE LEGAL subsídiariamente a Lei n° 8.666/93. Observara também Lei Estadual 

5.206/2007, Lei Estadual 5.848, de 16/03/2006, Lei 6.640/2009 e as 
:láusulas e condições constantes deste Edital. 
\ presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa, mediante 
Sistema de Registro de Preços. para prestação de serviços de manutençãc 

)BJETO 
)redial na sede e Unidades geridas pela CODISE 

DIA HORÁRIO 

CREDENCIAMENTO 23/11/2015 08:00 lis 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 23/11/2015 08:30hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo explicitadas neste Edital será 
observado o horário do Estado de Sergipe. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE 
Endereço: Avenida Heráclito G Rollemberg 4.444 	-Distrito industrial de. Aracaju 	- Aracaju/Se - 
CEP: 49030-640. 
Telefone (79)3218-1075 
OBSERVAÇÃO: Os interessados deverão acessar o www.comprasnet.se.gov.hr , onde o edital estará 
disponível ou dirigir-se a CODISE no endereço acima citado munido de 01 (um) dispositivo de 
armazenamento (Pen Drive) para que seja copiado o Edital. 
A Empresa interessada em participar do certame deverá formalizar o pedido de - Edital em anexo e 
encaminhar para o e-mail: carlosaIberto.harretotD,scnlat.se.gov.br  

LOCAL DA DISPUTA - Auditório da CODISE - Avenida Heráclito G Rollemberg 4.444 -Distrito 
Industrial de Aracaju - Aracaju/Se - CEP: 49030-640. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 —A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, por esta Pregoeira designada pelo Ato 
Normativo n° 112 de IS de junho de 2015, toma público para conhecimento dos interessados que na 
data, horário e local já indicado anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO .PO.R LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS, visando a 
contratação do objeto deste Edital. 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, GEP: 49.030-640 
CNPJ: 13.146,64210001-45 - Fone: 793218-1000 Fax: 793218-1015, v.codise.se.gov.br  
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2.0- DO OBJETO 
2.1 - O presente Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa, mediante Sistema de 

Registro de Preços. para prestação de serviços de manutenção predial na sede e Unidades geridas pela 

COD IS E. 

2.2. Os serviços compreendem: 

u 
CRITÉRIO DE  

LOTE DESCRIÇÃO AFERIÇÃO 

Serviços de capina manual, roçagem mecânica ejardingem M 2  

2 Serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas 

urbanas e vetores , englobando dedetização, desratização, 

desinsetização, descupinização em todas as áreas internas e 

externas 

3 Fornecimento e 	Instalação 	de 	películas 	arquitetônica 	de M2  

controle solar G5 Film ou similar, fumê profissional, linha 

profissional 5% ou similar, com retenção mínima de 95% dos 

raios 	ultravioletas, transmissão 	de 	5% 	da 	luz visível 	e 

rejeição mínima de 40% de energia sola e anti-risco 

4 Fornecimento e aplicação de forros em gesso acartonado, 

mineral e em placas. 	- 
5 Fornecimento e Instalação de forro PVC com propriedade 

anti chama frisado com 08mm 

6 Serviços de manutenção em geral, iianutenção em telhados e HORA 

calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços 

s elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos 

2.3 - As descrições e as especificações do objeto a ser contratado de cada Lote estão detalhadas nos 

Termos de Referências que são partes integrantes deste Edital. 

3.0 - DO PAGAMENTO 

3.1 - Pela perfeita execução dos serviços, objeto desta licitação, a CODISE fará, ao licitante que vier a 
ser contratado, o devido pagamento do preço proposto, conforme Termo de Contrato em Anexo. 

4.0 - DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, etv: 4.UiU-t4U 
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4.1 - Observado o prazo legal de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, os interessados poderão formular consultas por e-mail, informando o número da licitação. 

4.2. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subseqüente, na mesma hora e local, independentemente de nova comunicação. 

5.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
5.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa fisica 
ou jurídica poderá impugnar o ato ponvocatório do Pregão Presencial, dirigindo a impugnação ao 
seguinte endereço: Avenida Heráclito (3 Rollemberg 4.444 -Distrito Industrial de Aracaju - Aracaju/Se 
- CEP: 49030-640. 
5.2 - Os pedidos de impugnação que não forem encaminhados no endereço acima não serão 
considerados. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação. 
6.1.1. Poderá participar desta Licitação qualquer empresa especializada no ramo, legalmente constituída 
desde que satisfaça as exigências fixadas neste edital e apresente os documentos nele exigidos. 
6.1.2. As micro-empresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos beneficios introduzidos 
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua condição através da 
apresentação de declaração conforme modelo VIII, anexo a este Edital ou Certidão expedida pela Junta 
Comercial, conforme Art. 8°, Instrução Normativa 103, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30 de abril de 2007 ou consulta ao sitio da Receita Federal conforme a Lei Estadual 
6.640/2009. 
6.1.2.1. A declaração ou certidão de que trata o subitem anterior deverá ser entregue a Pregoeira em 
separado dos envelopes "Proposta" e "Documentação". 
6.1.2.2. A não entrega da Certidão ou da Declaração descrita no item 6.1.2. Indicará que a licitante 
optou pela consulta a Receita Federal; 
6.1.2.3. A falsidade de declaração prestada, objetivando os beneficios das Leis acima indicada 
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções previstas neste Edital. 

6.2. Não poderão participar deste Pregão: 
6.2.1 - Consórcio ou grupo de Empresas; 
6.2.2 - Empresas suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do direito de 
contratar com o Estado de Sergipe; 
6.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta, Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
6.2.4 - Empresas que possuam sócio, gerente ou vínculo de qualquer natureza com outras empresas ou 
pessoas que tenham sido consideradas inidôneas ou inadimplentes pelo Poder Público Municipal. 
Estadual ou Federal; 
6.2.5 - Empresas que apresentem mais de uma proposta para cada item específico; 
6.2.6 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
6.2.7 - Os interessados que se encontrarem sob falência, em processo de recuperação judicial, concurso 
de credores, dissolução ou liquidação; 
6.28 - Estão impedidos de participar deste certame, dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital, com ações que lhe confiram direito a voto, responsáveis 
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técnicos, ou sub-contratados que estejam exercendo concomitantemente cargos de direção, funcionário 
ou servidor público Estadual. 

7.0 - DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

7.1. O proponente poderá apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, no local, data e horas 
indicados no preâmbulo deste Edital, por intermédio de um representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, 
devendo, quando for credenciado, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se apresentando a 
Carteira de Identidade (original e cópia) ou outro documento equivalente. 

7.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, com poderes para formular propostas, lances de preços, oferecerem 
recursos e praticar todos os demais atos pértinentes ao certame em nome do proponente, conforme 
modelo de credenciamento —Anexo III. 

7.3. Caso a procuração apresentada seja por instrumento particular, deverá serjuntado o Contrato Social 
ou documento equivalente que comprove poderes do outorgante. 

7.4. Em sendo sócio, proprietárh, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante 

7.6. A ausência de representação ou incorreção de qualquer dos documentos referidos no item 6.1. não 
inabilitará o proponente, mas obstará o representante de se manifestar, dar lance e responder pela 
mesma no transcurso do certame. 
7.6.1. As empresas que optarem em participar desta licitação via postal ou protocolar, deverão 
encaminhar fora •dos envelopes de proposta e habilitação a Declaração de Habilitação; conforme 
modelo anexo IV; 

7.7. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação, será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com as 
disposições contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as 
condições nele estabelecidas, bem como em seus Anexos, no local e horário já determinado. 

7.8. No dia, hora e local marcados, os interessados deverão apresentar-se para credenciamento, 
conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital, por meio de instrumento próprio, com poderes para formulação 
de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do Art. 40,  Inciso 

VI da Lei n° 10.520/2002. 

7.9. Após o credenciamento os licitantes entregarão ao Pregoeiro declaração, conforme modelo anexo 
IV, fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
neste edital, de acordo com Art. 40,  Inciso VII da Lei n° 10.520/2002. O cumprimento dessa exigência é 
pré-requisito para participação no certame. 

7.10. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

7.11. Após o credenciamento deverão ser entregues em envelopes separados, a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação. 
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7.12. Inicialmente serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica. 

8.0 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

8.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no loca!, dia e 
hora acima determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter, em sua parte externa os 
dizeres: 

ENVELOPE A: "PROPOSTA DE PREÇOS" 
CODISE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO PRESENCIAL n°04/2015 
DATA: 23/11/2015 HORÁRIO: 08:00hs 

8.2. A Proposta apresentada pela licitante deverá atender aos seguintes requisitos: 
8.2.1 - Ser redigida ém lingua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
datilografada ou digitada, em papel timbrado ou impresso da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, rubricada e pelo representante legal da licitante proponente; 
8.2.2 - Conter preço unitário e global, discriminando em algarismo e por extenso o valor global da 
proposta, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. 
8.2.3 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de .  inscrição do CNPJ, endereço completo, 
telefone, fac-símile e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como nome do proponente ou seu 
representante legal, CNPF, RG e cargo na empresa; 
8.2.4 - Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 
8.2.5 - Constar prazo de validade das condições propostas de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 
da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal; 
8.2.6 - Conter indicação e descrição detalhada dos produtos que compõem o objeto desta licitação, em 
conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital e nos Anexos 
inclusive os prazos de entrega dos mesmbs quando solicitados pela Companhia; 

8.2.7 - Declarar de que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação (Art.9°. inciso 11.1, da Lei n°8.666/93); 

8.2.8 - Declarar expressamente de que no preço ofertado estão inclufdos todos os custos e despesas, tais 
como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, fretes, taxa de administração, seguros, 
lucros, encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão e também deduzidos 
quaisquer tipos de descontos ou vantagens, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

8.3. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa, desde que 
presente à reunião de abertura do envelope "Proposta". 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexequíveis e as que não atenderem às 
exigências do presente Edital e de dificultar o julgamento mediante artificios que possam modificar a 
essência do solicitado. 

8.5 - O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de 
habilitação previstas no edital, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 
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86. Quaisquer tributos, custos «despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou a qualquer título, devendo o respectivo serviço ser prestado à CONTRATANTE sem ônus 
adicionais. 

8.7. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
proposta de preços reformulada spb pena de ser desclassificada. 

9.0. DO PROCEDIMENTO EDO JULGAMENTO: 

9.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. A princípio, 
participarão da etapa competitiva o ofertante da proposta de menor preço global e os titulares das ofertas 
com preços em até 10% (dez por cento) superiores ao do menbr preço obtido, oportunizando a 
renovação das propostas com o oferecimento de valores mais baixos ao dos propostos inicialmente. 

9.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no Edital, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que 
seus autores, uma vez credenciados e presentes, participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.3. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta de lances. 

9.4. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

9.4.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada: 
9.4.4.;1 - Lote 1 - A redução mínima entre os lances de R$ 2.000,00(doi 	mil reais), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro.; 	 - 

9.4.1.2. Lote 2— A redução mínima entre os lances de 14$ 1.250,00(Hum mil duzèntos e cinqüenta 

reais) aplicável inclusive em relação ao primeiro.; 
9.4.1.3. Lote 3 — A redução mínima entre os lances de R$ 1.400,00(Hum mil e quatrocentos reais) 

aplicável inclusive em relação ao primeiro.; 
9.4.1.4. Lote 4 - A redução mínima entre os lances de R$ 2.430,00(Dois mil quatrocentos e trinta 

reais) aplicável inclusive em relação ao primeiro.; 
9.4.1.5. Lote 5 - A redução mínima entre os lances de 14$ 1.700,00(Hurn mil e setecentos reais) 

aplicável inclusive em relação ao primeiro.; 
9.4.1.6. Lote 6 - A redução mínima entre os lances de 14$ 1.720,00(Hum mil setecentos e vinte 

reais) aplicável inclusive em relação ao primeiro.; 

9.4.2 . O pregão será realizado utilizando-se 	um aplicativo de Acompanhamento de Pregão 

Presencial 
9.4.3. As empresas que enviarem propostas e não se credenciarem, uma vez classificada terá sua 

iroposta lançada no Sistema. Sendo selecionada para disputa de lance declinará 	em face da 

inexistência de representante legal para fazê-lo. 
9.4.4. Só serão aceitos como lances números inteiros. 
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9.5. A etapa competitiva encenar-se-á quando, indagadas pelo Pregoeiro, nenhuma das licitantes 
apresentarem novo lance. 	 -. 

9.6. A não apresentação de lances verbais pela licitante implicará na manutenção do último preço 
apresentado por esta, para efeito de ordenação final das propostas. 

9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade 
constante no subitem 26 deste Edital. 

9.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, utilizando exclusivamente o critério de menor 
preço, decidindo motivadamentea respeito. 

9.9. Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido o menor preço. 

9.10. Em caso de divergências entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 

9.11. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento 
da proposta, que não venham causar prejuizo para a Companhia e nem firam os direitos dos demais 
licitantes. 

10. DO DIREITO DE PREFERENCIA 

10.1. Apó.s a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 
do ait. 44 da Lei Complementar n 123/2006 e da Lei Estadual 6.640/2009. 

10.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

10.3. Para efeito do disposto no item 10.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 

Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

10.4. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 10.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
convocação da CODISE, prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério da 
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Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

10.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte que optarem pela participação do certame na 
forma do subitem 7.6.1, ou seja, pelo encaminhamento do envelope via postal, deverão declarar 
expressamente a intenção de usufruir o prazo de regularização fiscal previsto nos artigos 43 § 1° da Lei 
Complementar n° 123/2006, o não encaminhamento da declaração expressa implicará no impedimento 
da empresa em usufruir os direitos a estes conferidos. 

II. DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO: 

ENVELOPE B: "HABILITAÇÃO" 
CO DI SE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PREGÃO PRESENCIAL n°04/2015 
DATA: 23/11/2015 HORÁRIO: 08:00hs 

11. 1 - A empresa detentora da proposta de menor preço devera apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

11.2 Da regularidade fiscal: 
11.2.1 - Certificados de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
11.2.2 - Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS (certidão negativa de débito - 
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei; 
11.2.3 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452 de 1° de maio de 1943 

11.3 - Para Qualificação Econômico-Financeira 
11.11 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica com prazo máximo de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do envelope 
de documentação. 
11.3.2. - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser publicado em Diário Oficial e em 
outro jornal de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n° 6404/76); as 
demais formas societárias, inclusive as mieroempresas e empresas de pequeno porte, optantes do 
SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, acompanhado de cópia 
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão competente do Registro 
de Comércio (Decreto-Lei 486/69). 
11.3.2.1 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das 
fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 
LC= --------------------------------------------------------------

Passivo Circulante 

11.3.2.2 - Somente sei-Ao consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos índices acima, 
resultados iguais ou maiores dõ que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas casas decimais, 
desprezando-se as demais. 
11.3.2.3 - Os índices acima deverã.o ser demonstrados (anexar memória de cálculo) pela licitante e 
assinado por Contador, constando o n. °  de registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC.. 
11.3.2.4 - No caso das empresas tributáveis pelo regime de Lucro Presumido, fica facultada a 
apresentação do balanço patrimonial (13.1.2.2 do edital), de acordo com a legislação tributária e 
previdenciária (art. 529 do RIR e art. 225 do DEC. 3048/ ... ). 

11.3.-Para a Qualificação Técnica: 

11.3.1 .Apresentar no mínimo 02 (dois) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovc(m) a efetiva prestação de serviços pela 
Licitante, contemplando •especificamente os serviços objeto deste certame. OS ATESTADOS 
DEVERÃO SER EM CONFORMIDADE ÇOM O PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA 
DOS SERVIÇOS 

11.3.2. Para os Lotes 4e 6 as Licitantes deverão declarar possuir no seu quadro profissional de nível 
superior (Engenheiro), contratado ou com vínculo societário e profissionais qualificados e com 
experiências nos serviços. Fará parte da comprovação cópia autenticada do contrato social, cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho devidamente assinada pela empresa licitante, ou contrato de 
trabalho. 

11.33 - Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas 
agilízação dos procedimentos de análise da documentação, bem como deverão estar com prazo vigente. 

11.4.. DECLARAÇÕES: 
11.4.1 - Declaração de que cumprem a exigência disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 
Federal e inciso V, do Art. 27 da Lei n° 8.666/93, conforme Anexo VI; 
11.4.2 - Declaração, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos 
do § 2°  do artigo 32 da Lei n°8.666/93, conforme modelo Anexo VIII. 
11.43.- Para.atendimento aos lotes 4 e 6 deverá apresentar declaração de Visita Técnica de 
profissional técnico da Licitante (Engenheiro) às instalações emitida pelo Departamento de 
Serviços Administrativos da CODISE. 
11,4,4, - Para os lotes 1,2,3 eS deverá apresentar declaração de Visita realizada por profissional 
técnico da Licitante às instalações emitida pelo Departamento de Serviços Administrativos da 
CODISE. 

12. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
12.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro. 
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12.2. - Os documentos originais, quando apresentados para conferência, deverão estar fora dos envelopes 

12.3. - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

12.4 - O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

12.5. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os apreseptar em desacordo com o estabelecido neste Edital, será inabilitada, 
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida. 

12.6. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação da licitante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

12.7. Os envelopes, com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja assinado o contrato ou até o 
vencimento da validade da(s) proposta(s). Após, as empresas poderão retirá-los no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de inutilização dos mesmos. 

12.8. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro poderá 
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei n° 8.666L1993 e alterações 
posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da 
desclassificação ou inabilitação; 

12.9. Neste caso, o prazo de validade das propostas e habilitação será contado a partir da nova data 
fixada para a sua apresentação. 

12.10. Os licitantes não serão inabilitados ou desclassificados por força de exigências meramente 
formais, isto é, que não produzam efeito substancial, ainda que previstas neste instrumento e seus 
anexos. 

DO REAJUSTE 
13.1. O preço será fixo e irreajustável. 
13.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em conformidade com a CLAUSULA SETIMA da 
ATA DE REGISTRO. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso, ou que os recursos existentes já tenham sido julgados. 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela autoridade competente. 

DO RECURSO: 
15.1. Ao final da sessão, depois de declarada a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da sfntese das 
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suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação dos memoriais, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
15.2.0 recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
15.3. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
15.4. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro encaminhará o recurso devidamente informado à 
autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento; 
15.5. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo 
da CODISE; 
15.6. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da CPL da CODISE no 
endereço citado neste Edital; 
15.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará na decadência do direito de recurso; 
15.8. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação aquele que os aceitando sem objeção, 
venha apontar, depois do resultado do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

16. DAS CONDIÇOES DA EXECUÇÃO 
16.1. O objeto desta licitação deverá ter sua execução iniciada de forma contínua, nas condições 
estipuladas em contrato. 	- 
16.2 Na hipótese da empresa vencedora não iniciar a execução dos serviços, o Pregoeiro convocará 
nova sessão pública onde examinará a qualificação das empresas licitantes, sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva empresa licitante 
declarada vencedora. 
16.3. Os serviços deverão atender a critérios de qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências 
do Código de Defesa do Consumidor. 

17 DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 
17.1 Homologado o resultado da licitação, a CODISE, convocará, licitante vencedor para no prazo de 
até 3 (três) dias assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) em Anexo , a qual, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de atendimento nas condições 
estabelecidas. 
17.1.1 O prazo estabelecido no caput deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
17.2 A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviços nas condições 
estabelecidas do Edital. A recusa injustificada de fomecedor classificado nas condições previstas nos 
subitens acima deste Título em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
17.2.1 E facultado a CODISE quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar o licitante remanescente, obedecida a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, para, após 
comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP. 
17.3 A existência de preços registrados não obriga a CODISE a firmar as contratação que dele poderá 
advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos serviços em igualdade de 
condições. 

17.4 Para assinatura da ARP será exigida comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do compromisso, e ainda: 

17.4.1 Caberá à licitante vencedora da licitação: 
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Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar - comparando - a minuta 
com o instrumento obrigacional definitivo; 

Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a firmar em 
seu nome a referida Ata de Registro de Preço; 

O exame a que alude o item "a" dar-se-á no recinto da CODISE, podendo ser utilizado todo o tempo 
necessário à análise e conferência das peças mencionadas, desde que respeitado o expediente normal de 
trabalho; 

Excepcionalmente, poderá a CODISE permitir a retirada da minuta da Ata de Registro de Preços, 
para exame e assinatura pela detentora do registro com prazo definido. 

Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 
inconformismo a quaisquer cláusulas da Ata de Registro de Preço que guardem absoluta conformidade 
com sua minuta, em expressão e substância. 

17.5 A partir da assinatura da ARP, o Beneficiário se obriga a atender aos pedidos de serviços do 
Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis em caso de descumprimento. 

18 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES 
(CARONA) 

18.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante deste procedimento licitatório será utilizada pela 
CODISE (órgão gerenciador), sendo permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública, órgãos ou entidades. 
18.2. As adesões de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, não excederão, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

19 DO CONTRATO 

19.1. A contratação será efetivada após a assinatura da Ata de Registro de Preços, com a assinatura de 
Termo de Contrato em Anexo. 

19.2. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o contrato, no 
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções neste 
Edital. bem como o cancelamento do registro do fornecedor. 

19.4. O contratado obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões julgados necessários pelo 
Contratante nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93. 

19.5. Para a emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, assinatura da ARP é necessário 
que os documentos exigidos para a contratação não se encontrem com o prazo de validade vencido. 
Caso não seja possível a COD1SE renová-los via internet, a CONTRATADA deverá providenciar sua 
atualização e apresentá-los à Coordenadoria de Licitações e Contratos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a solicitação. 

19.6. Quando o adjudicatário não apresentar situação regular na data da emissão da Nota de Empenho, 
ou recusar-se injustificadamente em retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato, no prazo 
estabelecido, a CODISE convocará, na ordem de classificação, o licitantes remanescente para fazê-lo 
em iguais condições e prazo, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação, independentemente das 
sanções cabíveis; 
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19.6.1. É facultado a CODISE, quando todos os convocados não apresentarem situação regular na data 
da emissão da Nota de Empenho, ou recusar-se injustificadamente em retirar a Nota de Empenho ou 
assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, para, após comprovados 
os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar a ARP e posteriormente assinar o Contrato 

DA VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO 

20.1 - A Ata terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. O Contrato terá vigência por 
12 (dozes) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos ate o limite estabelecido no Inciso 11 do art. 57 da Lei n°. 8.666/93, com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração. 

DA RESCISÃO: 	 o 
21.1 - Independentemente de notificações ou interpelações jurídicas ou extrajudiciais, constituem 
motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e78, na forma do artigo 79, da 
Lei n°  8.666/93. 

21.2 - O presente poderá ser rescindido unilateralmente, também, por conveniência administrativa, a 
Juízo da contratante, sem que caiba à contratada qualquer ação ou interpelação judicial. 

21.3 - No caso de rescisão do Contrato a contratante fica obrigada a comunicar tal decisão à Contratada, 
por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. 

21.4 - Na ocorrência da rescisão prevista no item 21.1 desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre o 
Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 da lei n° 8.666/93 e 
alterações. 

22.0-7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1 - As obrigações da CONTRATANTE estão descritas no Termo de Referencia especifico para cada 
Lote e na Minuta do Contrato, Ane*os. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1 - As obrigações da CONTRATANTE estão descritas no Termo de Referencia especifico para cada 
Lote e na Minuta do Contrato . Anexos. 

DAS FONTES DE RECURSOS 

24.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos contratados resultantes deste PREGÃO 
PRESENCIAL serão provenientes da AÇAO 635 - MA11UTENÇAO GERAL DA CODISE - 
ELEMENTO: 3390 FONTE DE RECURSOS 101 e 270 

24.2. Por se tratar de registro de preços será somente impactado no orçamento da CODISE o valor 
efetivamente demandado quando da assinatura do Contrato.. 

DO PAGAMENTO E DA INADLMI'LÊNCJA 
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25.1 - O Órgão Contratante, após o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento 
à Contratada em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do reçebimento e 
aceite da Nota Fiscal. A Contratante somente pagará a Contratada pelos serviços que realmente forem 
executados. 

25.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 
cobrança, prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio do 
Contratado, além de prova de regularidade junto à Seguridade Social e ao FGTS. 

25.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

25.4 - Caso se faça necessária à ré apresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do Contratado 
o prazo de 30 (trinta) dias reinicir-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

25.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

24.6 - O valor respectivo não implica em nenhuma previsão de credito em favor da contratada, que 
somente fará jus aos valores unitários que efetivamente forem utilizados. 

25..7 - Não haverá reajuste de preços do valor contratado. 

26. DAS PENALIDADES E MULTAS 

26.1 - Pelo atraso injustificado na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 
pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a 
previa defesa: 

26.2 - Advertência; 

26.3 - Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre 
o valor do Contrato, em decorrência do atraso injustificado no fornecimento; 

26.4 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial do mesmo; 

26.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

26.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

26.7 - A contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e entidades pertencentes à 
Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade quando: 

26.7.1 - Ensejar o retardamento de execução do objeto deste Contrato; 
26.7.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
26.7.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 
26.7.4 - Fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
267.5 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato. 
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27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. A CODISE reserva-se ao direito de anular a presente licitação, por ilegalidade, ou revogá-la com 
base em fato superveniente devidamente comprovado ou razões de interesse público. 

27.1.1. Adiar a abertura das propostas, dando conhecimento aos interessados com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada. 

27.1.2. Alterar a data da sessão pública, as condições deste Edital, as especificações e qualquer 
documento pertinente a esta licitação, desde que sejam fixados novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias, 
para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, salvo se estas, inquestionavelmente, 
não afetarem a formulação das propostas. 

27.1.2.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. 

27.2. É facultada ao Pregoeiro, auxiliado pelos membros da Equipe de Apoio, proceder em qualquer 
fase da licitação as diligências destinadas a esclareber ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

27.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser feitas 
por escrito e serão prestados pelo Pregoeiro e mémbros da equipe de apoio lotados na CPL da CODISE, 
situada no endereço anteriormente citado. 

27.4. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n° 8.666/93; 

27.5. Após a fase de Habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora. 

27.6. A não apresentação no momento próprio de qualquer documento exigido neste Edital implicará na 
inabilitação ou desclassificação da lidliante. 

27.7. O Pregoeiro, por interesse público, poderá sanar relevar omissões ou erros puramente formais 
observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação. 

27.8. Não se considerará qualquer vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

27.9. O ato de convocação da licitação conterá sempre disposição assegurando à CODISE o direito 
de, antes da assinatura do contrato correspondente, revogar a licitação, ou ainda, recusar a 
adjudicação ao interessado que, em contratação anterior, tenha revelado incapacidade técnica, 
administrativa ou financeira, a critério exclusivo da CODISE, sem que disso decorra, para os 
participantes, direito à reclamação ou indenização de qualquer espécie. 

27.10. O licitante vencedor será obrigatoriamente o prestador dos serviços objeto da presente licitação, 
vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma. 

27.11. A homologação do resultado desta Licitação não implicará direito à contratação 
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27.12. As habilitações dos demais participantes não retiradas no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do 
término do certame, poderão ser inutilizadas pela Comissão de Licitação. 

27.13. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados, em qualquer época, respondendo administrativa, civil e criminalmente por quaisquer 
omissões e/ou adulterações. 

27.14. Fazem parte integrante deste Edital 

ANEXO 1 	TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - SERVIÇOS DE CAPINA 
MANUAL, ROÇAGEM MECÂNICA E JARDINAGEM 

ANEXO II- TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - SERVIÇOS DE CONTROLE 
SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS E VETORES, 
ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 

ANEXO III - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PELÍCULAS ARQUITETÔNICA DE CONTROLE SOLAR G5 FILM OU 
SIMILAR, FUMÊ PROFISSIONAL, LINHA PROFISSIONAL 5% OU SIMILAR, COM 

RETENÇÃO MÍNIMA DE 95% DOS RAIOS IJLTRAVIOLETAS, TRANSMISSÃO DE 
5% DA LUZ VISÍVEL E REJEIÇÃO MÍNIMA DE 40% DE ENERGIA SOLA E ANTI-

RISCO 

ANEXO IV 	TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE FORROS EM GESSO ACARTONADO, MINERAL E EM 
PLACAS 

ANEXO V 	TERMO DE REFERENCIA/PROJETOS BASICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE FORRO PVC COM PROPRIEDADE ANTI CHAMA FRISADO 
COM O8MM 

ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
EM GERAL, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, 
MARCENARIA, SERVIÇOS DE PINTURA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS 

ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO VIII CARTA DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO 
ANEXO X MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA 
ANEXO XI- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 
ANEXO XII -MODELO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS DA EMPRESA LICITANTE 
ANEXO XIII -MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO 
ANEXO XIV -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
ANEXO XV - MINUTA DO CONTRATO 

27.15. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pela Pregoeira, membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 

Aracaju/SE, 06.de novembro de 2015 

CARLOS ALBERTO SILVA BARRETO 
Pregoeiro 
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ANEXO 1 

PROJÊTO BASItO/TERMO DE REFERENCiA 

OBJETO 

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação dos serviços futuros, parcelados, ou 
seja, executados conforme demandar a Çontratante, de capina manual, roçagem mecânica ejardinagem. 

1.2. Entende-se pôr capina manual o serviço executado para a erradicação da vegetação daninha, 
gramínea e rasteira, com süas raízes, inclusive com a retirada de terra, pedregulhos, lama ou areia, em 
áreas internas e externas. 

1.3. Considera-se acostamento uma largura máxima de 0,80cm a contar do meio-fio ao eixo da pista. 

1.4. As ferramentas manuais necessárias para execução deste serviço são enxadas, gadanhos, garfos, 
pás, carrinhos de mão, etc. 

1.5. Entende-se por. roçagem mecânica e jàrdinagern, o serviço executado para a erradicação da 
vegetação daninha, gramínea e rasteira, rente ao solo, de áreas, canteiros, esplanadas, jardins, passeios 
não pavimentados, passarelas, pátios, praças, campo de futebol, e reposição de gramas, plantas e pedras 
ornamentais, para conter sua expansão e possibilitar a existência de ambientes sadios e 
paisagisticamente agradáveis. 

1.6. As ferramentas necessárias para execução deste serviço são roçadeiras mecânicas portáteis, ou 
outros equipamentos mecânicos com a mesma finalidade, desde que ofereçam segurança no manuseio. 

1.7. As ferramentas necessárias para execução deste serviço são roçadeiras, mecânicas portáteis, 
enxadas, pás, carrinho de mão, martelo, alicate, arames, ou outros equipamentos mecânicos com a 
mesma finalidade, desde que ofereçam segurança no manuseio. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO 
	 e 

2.1. Os serviços de capina manual, roçagem mecânica, jardinagem e manutenção e recuperação de 
cerca, de logradouros públicos se não executa 
dos constantemente constituem um grande problema de higiene para a população, além de afetar o 
paisagismo do Orgão. 

2.2. A contratação de empresa especializada para execução dos serviços de capina manual, roçagem 
mecânica e jardinagem se apresenta como solução adequada para atender iis necessidades do cidadão em 
consonância como disposto na Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que regula as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. 

ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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3.1. Os serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem serão executados mediante ordem 
de serviço da Contratante, conforme for demandando , sempre que se verificar que a vegetação e o 
acúmulo de detritos possa prejudicar o acesso das águas aos dispositivos de drenagem dos logradouros, 
ou mesmo o seu uso rotineiro pelos cidadãos e o comprometimento do aspecto paisagístico do órgão.. 

3.1.1. Estima-se, por ano, capinar manualmente 50.000 m 2  (cinquenta mil metros quadrados) e roçar 

mecanicamente 150.000 m2  (cento e cinquenta mil metros quadrados). 

3.2. As etapas executivas dos serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem têm a 
seguinte sequência a ser cumprida pela empresa contratada e fiscalizada pela Contratante: 

3.2.1 .Sinalizar o local, de acordo com o as normas técnicas; 

3.2.2.Verificar as ferramentas, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de 
Proteção Coletiva), de uso obrigatório da(s) equipe(s); 

3.2.3.Distribuir a(s) equipe(s) em grupos, conforme as características dos serviços; 

3.2.4.Executar o serviço de capina manual ou roçagem mecânica; 

3.2SRastelar e amontoar os resíduos da capina manual ou roçagem mecânica em locais apropriados, 

conforme orientação da Contratante; 

3.2.6.Retirar a sinalização após o transporte do material amontoado, cuja responsabilidade é da 

Contratada. 

3.3. Caso haja algum impedimento para a execução dos serviços de capina manual ou roçagem 
mecânica, como por exemplo, um carro estacionado, um evento particular ou público no local ou 
qualquer outro impedimento, a empresa contratada não ficara isenta da responsabilidade de executar o 
serviço no local em outro momento. 

3.4. Por razões ambientais e de segurança não será permitida a queima do material removido. 

Este material deve ser transportado dos montes originados pela ação da capina manual ou roçagem 
mecânica para depósito em locais adequados, pela Contratada;. 

3.5. Também por razões ambientais, a capina química está proibida. 

3.6: Quando um serviço capinamanual, roçagem mecânica e jardinagem programado deixar de ser 
realizado por negligência da empresa contratada e ocorrerem danos a Contratante, ou aos usuários, em 
virtude dessa negligência, a empresa contratada será o responsável direto por tais fatos. 

33. Ao fazer o amontoamento dos resíduos, deve-se evitar a obstrução de vias e acessos. 

3.8. A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total 
responsabilidade da empresa contratada, que também responderá por acidentes posteriores que venham 
a ocorrer no logradouro, em virtude de serviços com defeitos de execução ou em desconformidade com 
estas Especificações ou normativas aplicáveis. 
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3.9. A equipe de trabalho necessária para a execução dos serviços de capina manual, roçagem mecânica 
e jardinagem de responsabilidade da empresa contratada, que deverá analisar e disponibilizar o número 
de funcionários e ferramentas que julgar necessário para o cumprimento dos serviços no prazo 
determinado pela Contratante.. 

3.10. Os serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem deverão ser executados no período 
diurno, de segunda a sábado, de acordo com programação a ser elaborada pela Contratante. 

3.11. A empresa contratada deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e submetê-los a 
exames médicos pré-admissionais e periódicos, assim como com relação ao uso de EPI's (Equipamentos 
de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), de acordo com o estabelecido 
nas Portarias do Ministério do Trabalho. 

3.12. Correrá por conta da empresa contratad os encargos devidos aos seus funcionários e demais 
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem 
como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo, inclusive, pelos danos 
causados a seus prepostos, ao patrimônio público ou a terceiros. 

3.13. Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se nos locais de trabalho devidamente 
uniformizados e identificados pelo nome (crachás). 

3.14. A empresa contratada deverá manter no designar um encarregado geral para representá-la junto à 
Contratante. 

3.15. A Contratante terá direito de, exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, de todo funcionário da empresa contratada cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento 
do serviço. Se a dispensa do funcionário der origem a ação ,na Justiça para a empresa contratada, a 
Contratante não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 

3.15.1. Se, a despeito desta disposição, a Contratante sucumbir em qualquer ação, caber-lhe-á o direito 
de regresso contra a empresa Contratada, ainda que não tenha sido chamada ao processo. 

3.16. As ferramentas e equipamentos, assim como as equipes de trabalho apresentados pela empresa 
contratada para realização do serviço de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem deverão estar 
disponíveis em até cinco dias após a assinatura do contrato. 

3.17. A Contratante poderá, a qualquer momento, exigir a troca de ferramentas e equipamentos que não 
estejam adequados às exigências dos serviços. 

4. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO 

4.1. A Contratante designará o servidor chefe do Departamento de Serviços Administrativos, fiscal e 
gestor do contrato para acompanhar a realização dos trabalhos, garantir sua qualidade, tempestividade e 
regularidade, fazer recomendações, notificar a empresa contratada e, quando for o caso, propor 
aplicação das penalidades cabíveis. 

4.2. Eventual omissão ou tolerância do fiscal do contrato ou da Contratante não autoriza a empresa 
contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas responsabilidades. 

4.3. A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que o fiscal aponte como mal feito ou 
não feito, sem qualquer ônus para a Contratante. 
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DA VIGÊNCIA 

5.1. O período de vigência da ATA DE REGISTRO será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

5.2. Os serviços de capina manual, roçagem mecânica e jardinagem serão contratados, executados e 

pagos conforme demanda. 

MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO 

6.1. A medição do serviço será executada em metro quadrado (iii') de área efetivamente capinada 

manualmente ou roçada mecanicamente e jardinagem conforme atestado pelo fiscal do contrato. 

6.2. A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência. 

6.3. Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido, ou se o 
problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço 
deverá ser retirado da medição até que a empresa contratada reexecute o serviço de forma aceitável. 

6.4. Não será objeto de medição a reexecução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má 

execução anterior. 

PAGAMENTO PELO SERVIÇO 

7.1. Os serviços serão pagos após a medição e a nota fiscal ser aprovada pelo fiscal do contrato, até o 

300  dia do mês subsequente à prestação do serviço. A nota fiscal deverá vir acompanhada das certidões 

fiscais vigentes. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O serviço a ser contratado correrá por conta da dotação orçamentária: 

AÇÃO NOMENCLATURA ELEMENTO 	DE 
DESPESA 

1 FONTE 	DE 
RECURSOS 

435 Manutenção Geral daCODISE 1 	3390 1 	010110270 
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ANEXO II 

PROJETO BÁSICO/TÊRMO DE REFERÊNCIA 

1.130 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no 
combate a pragas urbanas e vetores , englobando dedetização. desratização, desinsetização, 
descupinização em todas as áreas internas e externas da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Sergipe - CODISE e Unidades gerenciadas como imóveis localizados em Distritos Industriais, Pólos e 
Núcleos. 

JUSTIFICATIVA 

2.1 A solicitação, justifica-se em função do combate a vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde 
encontrados no interior da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE e 
Unidades gerenciadas como imóveis localizados em Distritos Industriais, Pólos e Núcleos, tais como 
ratos, fôrmigas, mosquitos, cupins e outros que podem causar doenças graves às pessoas. 

No período chuvoso ocasiona o aumento da proliferação de insetos e animais transmissores de doenças 
tais como: dengue, leptospirose e outros: 

A limpeza destes locais se dá em função de que podem acumular vários insetos como baratas, mosquitos 
e animais nocivos à saúde como ratos e outros bichos, sendo também excelentes locais para a 
reprodução das bactérias, podendo-se tomar até um caso de saúde pública. 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
	

. 

3.1 O critério de julgamento será baseado no MENOR PREÇO. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1 A Licitante deverá apresentar comprovante de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA ou em órgão estadual competente, que comprove a autorização para execução dos serviços 
propostos; 

4.2 Os produtos utilizados pela Contratada deverão possuir certificação da ANV1SA; 

4.3 A Licitante deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica, comprovando que já efetuou com 
sucesso, em órgãos, serviços similares aos do objeto deste Termo de Referência. 

S. DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E 
DESCUPJN.IZAÇÃO. 
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Si Área de Aplicação 

5.1.1 O combate a insetos e animais nocivos deverá ser aplicado interna e externamente em todo o 

prédio da CODISE, Distritos Industriais, Pólos e Núcleos, conforme descrição abaixo: 

Áreas de escritório; 

Áreas de circulação; 

Áreas das copas; 

Áreas dos banheiros/sanitários, ralos; 

Áreas de depósitos; 

Áreas de arquivos; 

Áreas dos auditórios; 

Áreas do restaurante, cozinha, refeitórios; 

Áreas pontos de limpeza interna e externa das caixas de esgotos, gorduras, lixeiras; 

Áreas das escadas de todo o prédio; 

Áreas dos forros; 

1) Áreas dos jardins; 

iii) Demais áreas externas onde sinalizar foco dos agentes nocivos. 

OBS: Deverá ser dada especial atenção a possíveis locais que possam ser foco do mosquito Aedes 

Áegypti, causador de doenças perigosas como a Dengue. 

6— DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1 Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e apropriados para a eliminação de: 
insetos, aracnídeos, escorpiões, roedores, piolhos de pássaros e, além dos citados, nas áreas de arquivos 

e depósitos, deverá ser utilizado produto para combater traças e cupins. 

6.2 A área anual para execução dos serviços será de 25.000 m1  (vinte e cinco mil metros 

quadrados). 

6.3 A Contratada deverá pulverizar todos os focos primários (tubulações, caixas de esgotos e gordura, 
ralos de banheiros e demais dependências) com produtos comprovadamente eficazes e adequados para 

atuação nestes locais. 
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6.4 A Contratàda deVerá dar, além do prazo durante as aplkações, um prazo final de garantia de 90 
(noventa) dias após a última aplicação. 

6.5 A Contratada deverá aplicar dentro do período de garantia tantas corretivas forem necessárias para 
corrigir as possíveis aparições de insetos, pragas e ratos: 

6.6 As chamadas para o' prohto ateftdimento de correção (aplicação corrêtiva) ou de reforço não 
implicarão em qualquer ônus adicional ao contrato. 

6.7 A Contratada obriga-se a prestar pronto atendimento ás solicitações da Coordenação de Apoio 
Administrativo, responsável pela administração do Prédio, com vista a eliminar existência de insetos, 
baratas, ratos, etc., que porventura venham a surgir nos intervalos entre as aplicações, bem como 
corrigir falhas que tenham ocorrido proveniente das aplicações anteriores, dentro do prazo da garantia. 
bem como corrigir possíveis falhas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação. 

6.8 Concluída a dedetização e deSrtitizaço, a área deverá ser entregue límpa e desimpedida de 
quaisquer entulhos, equipamentos e/ou restos de materiais. 

6.9 O espaço entre as aplicações poderÀo ser alterados por conveniência da Coordenação de Apoio 
Administrativo. 

7—METODOLOGiA DE APLICAÇÂODE DEDETIZAÇÃO 

7.1. Deverá ser utilizado sistema de cruzamento envolvendo aplicação de "spray". gel. "fog", 
atomizador e/ou de outros métodos eficientes desenvolvidos após esta contratação, os mesmos deverão 
ser executados da seguinte maneira: 

Aplicação utilizando o método "spray": Composta de produtos químicos devidamente preparados e 
apropriados para cada local, devendo os mesmos serem aromáticos, inodoros, não provocarem manchas, 
semi-líquidos, inócuos à saúde humana. Esta aplicação deverá ser utilizada em todos os espaços e locais 
do prédio da CODISE, Distritos.lndustriais, Póios e Núcleos 

Aplicação utilizando o método "fog" (fumaça): Esta aplicação faz-se através da utilização de 
equipamentos especiais, os quais queimam o inseticida e simultaneamente lançam a fumaça no ambiente 
dedetizado, no instante da combustão. A utilização de produtos químicos especiais, diluídos em 
derivados de petróleo com combustão retardada, mantém o estado de fumaça consistente por grande 
período. Estes produtos deverão ter as mesmas características dos produtos anteriores. Esta aplicação 
deverá ser utilizada nos locais de dificil acesso tais como: forros e demais locais os quais se fizerem 
necessário. A Contratada deverá se responsabilizar em comunicar ao corpo de bombeiros de Aracaju o 
uso deste produto e a data de sua aplicação; 

Aplicação utilizando o método gel: Aplicação específica utilizando equipamentos especiais os quais 
irão aplicar o inseticida em todo o mobiliário, equipamentos eletrônicos tais como: computadores, 
impressoras, telefones, fax. Os produtos deverão ter as mesmas características dos anteriores. 

8—METODOLOGIA DE APLICAÇAO DE DESRATIZAÇAO 
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8.1 Estas aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas da sede da CODISE e em todos os Distritos 
Industriais Pólos e Núcleos, onde denuncie a presença dos roedores incluindo todas as areas internas e 
externas; 

8.2 Deverão ser utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso e pó de contato para combate 
aos ratos; 

8.3 O material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, com características 
de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados, bem como não permitir 
que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação, exalando mau cheiro e venham a causar entupimentos 
nas tubulações. 

9— METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 

9.1 Pulverizador (veneno em pó): aplicado nos jardins e espelhos d'água para combate a: formigas, 
escorpiões, cupins, e larvas de mosquitos; 

9.2 Os produtos utilizados nos espelhos d'água para combate as larvas de insetos não deverão ser 
nocivos às plantas; 

lO. - CARACTRÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS 

10.1. Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter no mínimo as seguintes caracteristicas 

Não causarem manchas; 

Serem antialérgicos; 

Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação; 

Serem inofensivos a saúde humana; 

Nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de total 
antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda, possuir 
as propriedades de não manchar e ser incolor; 

o Estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela legislação vigente e suas atualizações da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

g) Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a substância 
OrganofosforadoClorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC n° 206 de 

23/081200411. 

11— CRONOGRAMA DE APLICAÇÕES• 

11.1 A Contratada deverá executar as seguintes aplicações: 

a) Uma aplicação geral, logo após a assinatura do Contrato; 
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b) Após 3 (três) mesés da primeira aplicação deverá ser dada a segunda aplicação geral. A partir da 
segunda aplicação serão efetuadas mais duas aplicações trimestrais; 

11.2 Teremos então um total de 4 (quatro) aplicações durante o ano de validade do contrato; 

11.3 A Contratada deverá dar urna garantia de99 (noventa) dias após a última aplicação. 

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1 Todos os produtos e materiais necessários à execuçãb dos serviços ficarão sob a guarda e 
responsabilidade da contratada. 

12.2 Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar danos à saúde 
humana. 

12.3 A contratada deverá emitir declaração de execução de serviços para a CONTRATANTE, 
devidamente assinada pelo responsável do local, que deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal 
de prestação de serviços. 

12.4 A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no 
Ministério da Saúde e atender as exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando 
instituidas pelas Agências e Orgãos Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores. - 

12.5 A Contratada deverá ter seu quadro pessoal tecnicamente qualificado para execução dos serviços 
contratados devendo apresentar o registro da empresa junto ao respectivo Conselho Regional. 

12.6 A Contratada deverá utilizar profissionais em número adequado para execução dos serviços 
propostos; 

12.7 Os funcionários da Contratada deverão apresentar-se, ao local da execução, devidamente 
uniformizados e com equipamentos de proteção individuaj (EH) adequados para o desempenho das 
atividades; 

12.8 A Contratada deverá utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem 
interrupção na sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições 
em caso de defeito; 

12.9 A Contratada não deverá expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos produtos 
aplicados; 

12.10 A Contratada assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a 
pessoas e ao patrimônio da CODISE, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou 
inabilidade dos funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos 
danos, quando da execução dos serviços; 

12.11 A Contratada assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e garantias 
do Contrato; 
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12.12 A aprovação / aceitação dos serviços, por parte da Administração do CODISE não exime a 
Contratada de quaisquer das responsabilidades estipuladas em contrato, e se a Administração julgar 
necessário deverá a mesma (Contratada), corrigir falhas, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sem que tal fato represente ou importe em ônus para a Contratante; 

12.13 A Contratada deverá apresentar antes ou no ato da primeira ordem de execução dos serviços, 
cronograma fisico de execução dos serviços, sendo que, na hora e data marcadas a Contratada, deverá 
estar nas dependências do prédio da CODISE e Distritos Industriais e Núcleos, com equipe habilitada e 
em número suficiente para o bom andanento dos serviços e o cumprimento'dos prazos pré-fixados e 
acordados com a Administração da CODISE; 

12.14 A Administração, se reserva o direito de rejeitar ou exigir a substituição de qualquer funcionário 
da Contratada que esteja executando serviços objeto deste contrato, obrigando-se a mesma a 

• 	 providenciar, imediatamente, substituto para o pessoal rejeitado, de maneira que o serviço contratado 
não sofra interrupção ou atraso; 	 - 

12.15 Os serviços serão executados de acordo com as instruções administrativas determinadas pela 
Coordenação de apoio Administrativo 	 - 

12.16 A Contratada deverá agendar visita, previamente, aos locais onde serão executados os serviços e 
no menor prazo, apresentar uma programação, na qual deverá constar: 

Plano completo de execução dos serviços; 

Tipo de composto químico a ser utilizado ém cada área específica do prédio; 

12.17 Para a execução dos serviços, a Empresa Contratada, mobilizará, além do pessoal de execução, a 
equipe técnica de apoio, composta de pessoal técnico qualificado. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• 	 13.1 Em havendo cisão, incorporação, fusão ou mudança da razão social da empresa- contratada, a 
aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 
condicionada à análise, por esta administração contratante, do procedimento realizado e da 
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de 
aceitaçâo, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

13.2 Para averiguação do disposto no item 13.1 a empresa resultante de qualquer das operações 
comerciais ali descritas fica obrigada a ápresentar, imediatamente, a documentação comprobatória de 
sua situação. 

13.3 Não transferir a outrem, no todo ou• erú parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência do 
Contratante; 

13.4 Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, devendo garantir a qualidade dos 
materiais e mão-de-obra empregados na execução dos mesmos; 
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13.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às dependências e equipamentos do Contratante, 
quando evidenciada a culpá., por ação, omissão, deficiência e negligência de seus técnicos e empregados 
no desempenho dos serviços contratadôs; 

13.6 Responder por quaisquer acidentes deque possam ser vítimas os seus empregados quando no 
desempenho dos serviços hora contratados; 

13.7 A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao 
recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais 
são de natureza essenciais para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza. 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

14.1 Proporcionar as condições necessárias para a realização dos eventos, bem como a indicação dos 
locais a serem efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência. 

14.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com as 
especificações técnicas anteriormente apresentadas; 

14.3 Efetuar o pagamento após a apresentação da fatura pela Contratada nas condições estipuladas em 
contrato; 	- 

14.4 Nomear um servidor para fiscalização dos serviços e acompanhamento do Contrato. 

14.5 Publicar, no Diário Oficial do Estado, o extrato do contrato celebrado, no prazo de até vinte dias da 
data de sua assinatura, com indicação da-modalidade de licitação e de seu número de referência. 

DOS PAGAMENTOS 

15.1 Os Pagamentos serão efetuados em até 30 dias, sendo a primeira após a apresentação da Nota 
Fiscal devidamente atestada pelo fiscal deste contrato. 

15.2. A CODISE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o objeto não estiver 
de acordo com a especificação apresentada e aceita no Termo de Referência. 

DA VIGÊNCIA 

16.1. O período de vigência da ATA DE REGISTRO será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 As despesas, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá por conta da Dotação do 
Orçamentária da CODISE: 

=IManutenção

CLATURA 	. ELEMENTO 	DE 
DESPESA 

FONTE 	DE 
RECURSOS 

 Gera.1 da CODISE 1  3390 0101/0270 
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18. DAS PENALIDADES 

18.1 À Contratada poderão ser aplicadas as penalidades expressarnente previstas na Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Administração da 
CODISE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante contratada as seguintes sanções: 

18.2.1 advertência; 

18.2.2 muita de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atrasõ e por ocorrência de fato em 
desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma véz comunicada 
oficialmente; 

18.3 A multa a que alude este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

18.4 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontadã da garantia do respectivo 
contratado. 

18.5 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, diretamente recolhidos pela Contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. - 

18.6 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial. 

18.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
• perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração da CODISE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior. 	 - 

18.8 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a toda a 
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

• 	 18.9 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração da CODISE, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja pronïovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, a licitante que: 

a)ensejar o retardamento da execução doobjeto deste Termo de Referência; 

b)não mantiver a proposta, injustificadamente; 
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c)comportar-se de modo inidôneo; 

d)fizer declaração falsa; 

e)cometer fraude fiscal; 

f)falhar ou fraudar na execução do contrato. 

18.20 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nesta cláusula: 

18.21 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Termo de Referência; 

18.22 Além das penalidades citadas, a licitante contratada ficará sujeita, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítul6 IV da Lei n.° 8.666/93. 

18.23 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devídamente justificado e aceito pela 
Administração da CODISE, em relação a um dos eventos arrolados, a licitante vencedora 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

18.24 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração da CODISE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante CONTRATADA juntamente com as de multa, 
recolhida de acordo com o item 18.2.2 e seguintes.. 

18.25 A recusa sem motivo justificado do convocado em assinar o contrato caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas no Contrato. 

El 
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ANEXO III 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

1.1 .Contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de películas de 
controle solar nas edificações da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe - CODISE e suas 
Unidades. 

1 .2.Instalação de películas arquitetônica de controle solar G5 Film ou similar, fumê profissional, 
linha profissional 5% ou similar, com retenção mínima de 95% dos raios ultravioletas, transmissão 
de 5% da luz visível e rejeição mínima de 40% de energia solar, anti-risco e garantia de 03 (três) 
anos contra desbotamento espontâneo da película. 

1 .3.Estima-se a instalação anual de 6.000 m 2  de peliculas. 

JUSTIFICATIVA 

2.1. A aplicação de películas de controle solar visa neutralizar a incidência de raios solares dentro 
das edificações, proporcionando um maior conforto e segurança aos usuários da CODISE e 
Unidades, além de proteger o mobiliário do desgaste e descoloração causados pelos efeitos da 
incidência desses raios e de proporcionar economia de energia mantendo o sistema de climatização 
dos ambientes na temperatura ideal. 

ESPECIFICAÇÃO 

3.1 .A película deve ser profissional anti-risco, não pode ser tintada e deve ter garantia mínima de 03 
(três) anos contra defeito de fabricação. 
3.2. Deve ser apresentada amostra da película que será utilizada pan prévia aprovação da 
Administração. 
3.3.E conveniente que a licitante faça visita técnica aos locais, antes de participar do pregão, para 
conhecimento do local onde o serviço será executado. 

4.GARANTIA DOS SERVIÇOS 

4.l.A garantia dos serviços de instalação será de 01 (um) ano e a garantia das películas f'umês 
será de no mínimo de 03 (três) anos, a contar da instalação. 

4.2.Deverá ser realizada revisão da instalação da película caso surjam bolhas após a execução do 
serviço. 
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4.3.Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e 
deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação, 
providenciar o devido reparo, sem qualquer ónus para estaAdministração. 

5. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECIIJÇÂO DOS SERVIÇOS 

5.1 Retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente, a CONTRATADA terá .0 prazo de até 
15 (quinze) dias úteis, para entregar e instalar as películas nos locais indicados neste termo de 
referência. 

5.2.0 prazo fixado para entrega e instalação dos produtos poderá, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA e a exclusivo critério da Administração da CODISE, ser prorrogado por mais 05 
(cinco) dias úteis, ficando estabelecido que: 

5.3.Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a entrega e instalação dos 
produtos, a CONTRATADA deverá apresentar a CODISE, em até 02 (dois) dias antes da data de 
vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação acompanhado de justificativa escrita e 
devidamente fundamentada. 

5.4.0 pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega e instalação deverá ser 
encaminhado a Diretoria Administrativa e Financeira da CODISE, ficando a critério do titular 
daquela unidade acolher ou não o requerimento da CONTRATADA. 

5.5.Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os produtos requisitados tenham 
sido entregues e instalados e/ou os serviços executados, caracterizar-se-á a recusado cumprimento da 
obrigação pactuada e, por conseguinte, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas 
neste Termo de Referência. 

5.6.Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte e seguro e demais 
custos advindos da entrega e instalação dos produtos e/ou execução dos serviços. 

5.7.Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou 
conflitantes com quaisquer especiticações prescritas neste Termo de Referência. 

5.8. Oobjeto do presente Termo de Referência, será recebido e atestado, no prazo estabelecido no 
subitem 5.1 deste Termo de Referência, pelo Chefe do Departamento DE Serviços Administrativos 
da CODISE, responsável pela fiscalização do contrato. 

5.9. Se, após o recebimento, constatar-se que os produtos fornecidos foram entregues em desacordo 
com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas ou incompletos, depois da 
CONTRATADA ter sido regularmente notificada, esta terá o prazo de mais 05 (cinco) dias úteis para 
entregar e instalar os mesmos dentro das referidas especificações, ficando estabelecido que a 
CODISE aceitará apenas uma única substituição, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Termo de Referência. 

5.10. O recebimento do objeto descrito neste termo não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 
utilização pela CODISE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90). 
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6.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 .A CONTRATADA terá, dentre outras previstas nos instrumentos legais, as seguintes 
obrigações: 

6.2.Fornecer e instalar a película em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de 
empenho; 

6.3.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

6.4.Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas afetas á 
instalação, tais como: materiais, salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições 

• previdenciárias; indenizações; vale-refeição; vale transporte, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, isentando o CONTRATANTE 
•de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária; 

6.5.Encarregar-se, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses, sem 
• qualquer ônus para o CONTRATANTE, dos serviços que serão préstados nos locais indicados 

neste termo de referência ou em outra localidade indicada pelo CONTRATANTE e durante o 
horário normal do expediente comercial da CONTRATADA ou conforme solicitação/autorização 
da fiscalização; 

6.6.Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e 
diligenciar pan que os seus empregados e os de seus possíveis subcontratados trabalhem com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O CONTRATANTE poderá paralisar os serviços 
enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da 
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais; 

6.7.Fornecer os produtos propostos neste Termo de Referência de acordo com as normas da 
ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto-lei n°. 92.100/85 e dos fabricantes dos 

• 

	

	 materiais aplicados, utilizando-se sempre de materiais de primeira qualidade, aprovando, quando 
necessário e/ou exigido, os projetos nos ôrgãos ou concessionárias competentes; 

6.8.Fornecer equipamentos de segurança aos seus funcionários, conforme a necessidade dos 
serviços, bem como todas as ferramentas e equipamentos necessários, inclusive andaimes; 

6.9.Comunicar ao CONTRATANTE a conclusão dos serviços, a fim de que a mesma possa 
efetuar a vistoria. Concluí da a vistoria, a CONTRATADA será notificada para que corrija as 
irregularidades constatadas, se for o caso; 

6.10.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do termo de contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução, ou de materiais empregados, sendo, ainda, responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou aterceiros; 
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6.1 l.Responsabilizarrse pela exatidão do serviço, inclusive dos trabalhos eventualmente 
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, às suas expensas e nos prazos determinados, 
de comum acordo com a CONTRATANTE, todos os erros, vícios e falhas comprovadas nos 
trabalhos apresentados, mesmo após a execução final do serviço. 

7.OBRICAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 .Obriga-se o CONTRATANTE a: 

7.1.1.Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes da futura contratação; 

7.1.2.Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas no 
Contrato; 

7.1 .3.Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar o contrato; 

7.1 .4.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas Notas Fiscais 
Faturas, a efetiva prestação dos serviços, por meio de representante especialmente designado; 

8.PACAMENTO 

8.1.0 pagamento do valor deyido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
da apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA com o devido atesto do fiscal do contrato. 

8.2.Caso se verifique erro na fatura, atribuídos à CONTRATADA, o pagamento será sustado até 
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura. 

8.3.A fatura deverá ser dada entrada no Protocolo da CODISE acompanhada das certidões 
fiscais. 

9.FISCALIZAÇÂO 

9.l.A execução das instalações do material fornecido será fiscalizada e acompanhada pelo Chefe 
do Departamento de Serviços Administrativos da CODISE, em cujo rol de competências 
incluem, dentre outras, a atestação das notas fiscais para fins de pagamento. 
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10.JULCAMENTO 

10.1 .A seleção da proposta mais vantajosa será feita com base no critério do menor preço total 

11.DAS SANÇÕES 

11 .1 .A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar 
documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do 
fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do 
material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 

• impedida de licitar e de contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

- 	 sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

II .2.No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitar-se-á a empresa 
adjudicatária às sanções previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei 8.666/93, podendo a 
Administração, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

li .3.Adverténcia, que deverá ser feita através de notificação por meio de oficio, mediante 
contrarrecibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento 

das obrigações assumidas; 

II .4.Multa: 

11.4.1 ..Multa de mora - nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulativamente, após 
decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento convocatório; que será calculada sobre o valor 
parcela inadimplida, até o limite máximo de 07 (sete) dias: 

II .4.2.0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1° (primeiro) ao 5° (quinto) dia; 

11.4.3.1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6° (sexto) ao 10° (décimo) dia; 

II .4.4,5% (um vfrgula cinco por cento) por dia de atraso, do 110 (décimo primeiro) ao 150 
(décimo quinto) dia. 

11 .5.Multa por inexecução contratual: 

II .5.1.inexecução parcial - multa no percentual de 20% (quinze por cento), que será calculada 
sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 16 dias e inferior a 30 (trinta) dias, 
podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o material; 
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11 .5.2.inexecução total - multa no percentual de 30% (trinta por cento), que será calculada 
sobre o valor empenhado, cobrada pelo atraso superior a 30 (trinta)dias, caso em que a 
administração poderá rescindir o ajuste. 

11 .6.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

11 .7.Impedimento de licitar e çontratar com a Administração Pública Federal, até o prazo 
máximo de 5 anos; 

11 .8.As sanções previstas no Edital poderão ser aplicadas garantindo-se à contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 

11 .9.No caso de descumprimento contratual, o gestor do contrato notificará, a contratada para, no 
prazoS (cinco) dias úteis, apresentar por escrito justificativa/defesa prévia; 

11.1 0.Não sendo acatada a justificativa/defesa prévia; será(ão) aplicada(s) pelo Diretor- Geral a(s) 
sanção(ões) a que estará sujeita a contratada. 

li .11 .Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

.1 2.Da retenção cautelar do valor da multa: 

11.1 3.Verificado o atraso na entrega do material, a Administração poderá efetuar o pagamento à 
contratada, retendo cautelarmente o valor da multa moratória proporcional aos dias de atraso, 
enquanto tramita o procedimento de apuração da falta contratual. 

11.1 4.Caso sejam acatadas as justificativas da empresa, o valor retido será creditado em favor da 
contratada. 

11.115.As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 
ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 
CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

li. i 6.Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do material advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 

12. .DA VIGÊNCIA 
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12.1. O período de vigência da ATA DE REGISTRO será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação do seu extrato nõ Diáriõ Oficia! do Estado. 

13. EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá por conta da Dotação do 
flrenmnnttrin d CflflISF. 
AÇÃO NOMENCLATURA ELEMENTO 	DE 

DESPESA 
FONTE 	DE 
RECURSOS 

0635 Manutenção Geral da CODISE 3390 1 0101/0270 

o 

o 
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ANEXO IV 

PROJETO ÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada parafornecimento demateriais e serviços de aplicação e acabamento 
de Forros em gesso acartonado, mineral e em placas. 

DA JUSTIFICATIVA: O presente Termo de Referência visa o atendimento das necessidades, quando 
necessário de recuperação, manutenção e readequação (reparos) do prédio sede e área externa da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, objetivando melhor adequação das instalações e ao bom funcionamento. 
Observamos que os procedimentos de aquisição serão formalizados por intermédio de Ata de Registro de Preços, nos 
termos da Lei. n °  8666/93, considerando que se trata de materiais que terão grandes demandas, devendo ser solicitados 
conforme solicitação feitapelo Departamento de ServiçosAdministrativos. 	

lo 
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 

ETEM 1 	1 	!ffDESCàIÇÃO DOS SERVIÇOS QLIANT. UNID. 
3.1.1 Fornecimento e Instalação de Forroem gesso acartonado 5.000 m2 

3.1.2 .Fornecimentõ e}nstalaçãõ :de Forro emgessoiirineral 2.000 m2 

3.1.3 Fornecimento e Jnstalaçào de Forro em gesso em placas 2.000 m2 

3.1. A proposta deve conter especificações detalhadas dos materiais/serviços propostos, fazendo constar espécie/tipo. 
marca/mode!o.quandohouveredemaiscaracterísticastécnicasquepermitam aferirasespecificações doobjeto. 

3.2. Na descrição dos materiais e serviços da proposta, apresentar plaoilha de preços unitários por item de modo detalhado 
e global. 

REGIMEDEEXECUÇÃOEFORMADEFORNECIMENTO 
	 o 

4.1 Os serviços sffàD exailalc€ a contar da SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Serviços Administrativos conforme 
necessidade daCXDISE, devSo a entrega do referido material/serviço ser eíèmada nas dendências desta em dias úteis das 08h às 
12h situada a Av. Heraclito Rollemberg 4444, Distrito Industrial de Arac'i Aracaju-Se, CEP: 49.030-640. 

S. REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

5.1. Todas as empresas participantes deverão apresentar adocumentação abaixo listada, relativaà 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.1.1. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Engenharia eAgronomia - CREA, expedido por pessoajurídica de direito publico 
ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente que comprovem ter a licitante prestado serviços de reforma. com  

área mínima de 5.000 metros quadrados em um único atestado, de maneira satisfatória, compatíveis em características 
com o objeto destalicitação, queconstem jxbnmnxndseguintesserviços: 
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Forro de eesso acartonado; 

Forro de gesso mineral; 

Forro de gesso olacas; 

6. 

6.1. A CONTRATADA será responsável pela observáncia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

6.2.Durante aexecuçàodocontrato, aCONTRATADAdeverá: 

6.2.! Atender prontamente as solicitações da CODISE no fornecimento dos materiais e serviços, nas quantidades e 

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade desta Companhia, a partir da solicitação 

do Departamento de Serviços Administrativos. 

6,2.2. Utilizar produtos de primeira qualidade apropriados para a execução dos serviços, sendo o acabamento seguindo o 

padrão dos materiaisjá existentes nestaCompanhia; 

6.2.3.Corrigir i medi atamente todaequalquerimperfeiçâonaexecuçâodOsserviÇos 	- 

6.2.4.Responsahilizar-se pelos danos causados direta e indiretamente àAssembleiaLegislativa ou aterceiros, decorrentes de 

sua cuipaou dolo, qoando daexecução dos serviços objetos deste Termo de Referência; 

dosserviços; 

6.2.6.Emitir Nota Fiscal, de acordo cm a efetiva execução dos serviços contratados e com o preço fixado na nota de 

empenho, e nas quantidades requisitadas; 

6.2.7.Apresentar as certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais conforme legislação vigente, quando da 

apresentação dasnotasfiscais; 

6,2.8 Substituir, quaisquer peças ou acessórios defeituosos, no prazo de até 36 (trinta e seis) horas, dentro das condições da 

garantia estipulada pelos fabricantes, sem ânus adicionais e utilizar peças e acessóriosnovosnaexecução do serviço. 

6.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa 

autorização destaCnliltia 

6.2,10. Para fins de manter o contato, a CONTRATADA disponibilizará a CONTRATANTE, números de telefones, 

fax e endereços eletrônicos (e-mail). 
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RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  DA CÕNTRATANTE 

7.1 .Seráresponsável pelaobservância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente 
aplicável ao contrato. 

7.2.Responsabilizar-se pela lavraturado respectivo contrato, com base nas disposições daLei n°8666/93 e suas alterações. 

7.3.Assegurarosrecursosorçamentáriosefinanceirosparacustearaiaquisições. 

7.4.Processar e liquidar a fatura correspondenteàs aquisições, através de Ordem Bancária, ficando a contratada ciente de que 
as certidões apresentadas no ato dacontratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cadavencimento, no máximo lO 
(dez) diasúteis após aemissão dallotaFiscal. 

7.5.Acompanharcontrolare avaliar os materiais e serviços, através daunidaderesponsável porestaatribuição. 

7.6.Zelar para que durante a vigência do Cofltrato sejatu cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, 
bem comosejammantidastodasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnaaquisiçàodosmateriais/serviços. 

DA RELAÇÃOEMPREGATÍCIA EDOS ENCARGOSSOCIAIS 

8.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta despesa, inclusive materiais, mão de obra, 
locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras 
decorrentes dãexecuçãodosserviçds, sem qualquerrelação de solidariedade ousubsidiariedadecuna Companhia. 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Os serviços serão executados nas instalações desta Companhia, em demandas eventuais, conforme 
necessidades, ficando a cargo do Departamento de Serviços Administrativos requisitar junto à empresa vencedora, os 
serviços a serem executados, devendoamesmaacompanharefiscalizaraexetução, bem comorecebê.Ios. 

10.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da SOLICITAÇÃO feita 
pela Diretoria de Serviços Administrativos, confo!me necessidade desta Companhia. 

11. RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.l.Serào considerados para efeito de recebimento os materiais e serviços efetivamente entregues pela CONTRATADA 
e aprovados pelo Departamento de Serviços Admnistrntivos, respeitando a rigorosa correspondência com este TERMO DE 
REFERENCIA. 
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GARANTIA 

121. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 12 (doze) meses. A garantia será contada a partir da 
emissão do termo de recebimento definitivo. 

12.2. Os materiais que a legislação determina que sejam certificados pelo 1NMETRO ou ABNT devem ter a devida 
certificaçào. 

1 2.3.Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor flcaobrigado a substituir o material defeituoso no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas. 

12.4.A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será (ão) responsável (is) pela substituição, troca ou reposição dos 
materiais porventuraentreguescom defeito, danificados, ressecadosounãocompatíveiscom asespecificaçõesdoedital. 

VIGÊNCIA DA ATA 

13.1 .Avigência será de 12 (doze) meses atinhsnj1iiicãmDiáioOficia1dDEth. 

DAGESTAO DO CONTRATO 

14.1. Após a realização dos procedimentos licitatórios, será designado um servidor da CODISE. 

IS. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 .A atuação ou a eventual omissào da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para 
eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos materiais/serviços. 

15.2. A comunicaçâo entre a fiscalização e acontratada serárealizada através de coifespondência oficial e anotações ou 
registros no Re latório de Serviços. 

15.3. O relatório deentregados serviços serádestinadoaoregistro defatos e comunicaçõespertinentes aosmesmos. 

15.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados 
pela Contratante. 

15.5. As reuniões serão documentadas porAtas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e que conterão, no mínimo, 
os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades 
pelas providências a serem tomadas. 

16. DO PAGAMENTO 
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16.1. A empresa contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos materiais e serviços efetivamente entregues. acompanhada 
das certidõesnegativas, devendo amesmaseratestada pelo Departamento de ServiçosAdministrativos. 

16.2. 0 pagamento será efetivado após a verificação da regularidade fiscal junto aos órgãos emitentes, ou, se for o caso, 
por solicitação desta0njuii, comaapresentaçào das certidõesnecessáriasparaessefim. 

16.3.0 pagamento será efetuado até 030° (trigésimo) dia, a partir do 'Atesto da Nota Fiscal pelo Departamento de 
Serviços Administrativos mediantedepósito bancário em conta corrente davencedorado certame. 

16.4. O CNPJ constante dallota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Empenho, e, vinculado à 
conta corrente. 

1 7.DASSANÇÕESADMINISTRATIVASEMULTAS 

17.1 .A licitante poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública e descredenciadado Cadastro de Fornecedores pelo qual este órgãoé cadastrado, quando: 

- Deixardeentregaradocumentaçãoexigidaparao certame; 

- Apresentar documentação falsa; 

- Convocado dentro do prazo de validade de suaproposta, não celebrar o contrato; 

- Ensejaro retardamento da execução do seuobjeto; 

- Não mantiver a proposta; 

- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

- Comportar-se de modo inidôneo; 

- Cometerfraudefiscal. 

1 7.2.Nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, nas hipóteses de atraso injustificado no fornecimento dos m ateri ai s/servi ços 
ou descumprimento de cláusula contratual, será aplicada multa de mora à CONTRATADA de 0,1% (um décimo por cento) 
sobre o valor do contrato, por dia de atraso, até o limite deIS (quinze) dias, ou porocorrência do descumprimento. 

17.2.1.0 atraso injustificado no fornecimento dos materiais/serviços superior a 05 (cinco) dias, caracteriza a 
inexecução total do contrato. 

17.1Pela inexecução total ou parcial do objeto do contráto, a CODISE poderá nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, 
garantidos o direito do contraditório e da ampla defesa, aplicará CONTRATADA as seguintes penalidades: 

Advertência; 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo 

nàosuperioraü2 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicadacom baseno item anterior. 

1 7.4.A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou todas as sanções relacionadas 
neste editalserão precedidas de processo administrativo, mediante o qual se garantiráa ampla defesa e o contraditório. 
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DA VIGÊNCiA 

18.1. O perfodo de vigência da ATA DE REGISTRO será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficia! do Estado. 

EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 As despesas, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá por conta da Dotação do 
'...FI IyaiII.uII.(tl 

[iÀo 
Ia 

NOMENCLATURA ELEMENTO 	DE FONTE 	DE 
• DESPESA 	. RECURSOS 

0635 1 Manutenção Gera! da CODISE 13390 0101/0270 

.' 

o 
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ANEXOV 

PROJETO/TERMO DE REFERENCIA 

1.00 OBJETO 

1.1. Contratação de ehipresa .especializada para fornecimento e instalação de forro de PVC, com 

estrutura de suporte em aço gãlvanizado,- confofme condições, quantidades, qualidades e demais 

exigências estabelecidas neste Termo de Referência: 

1.2. DESCRIÇÃO DETALHADA: 

1 .2.!. Fornecimento e instalação de forro de PVC com propriedades antichama frisado com 08mm de 

espessura, na cor branca, que instalado com estrutura de perfil em aço galvanizado, perfil roda-forro e 

todos os acessórios necessários para sua sustentação deve-se também instalar abertura para instalação de 

sistema de iluminação elétrica. O material confeccionado deverá ser instalado nos setores 

administrativos da CODISE e Unidades 

1.2.2. Os quantitativos estimados para contratação serão: 

LOTE —: DESCRIÇOES DE 

MANUTENÇÕES/SERVIÇOS 

UNIDADE QUANT UNITÁRIO TOTAL 

Descrição detalhada: 

Fornecimento 	e 	instalação 	de 

forro de PVC com propriedades 

antichama frisado com 08mm de 

espessura, na cor branca, 	que 

instalado com estrutura dc perfil 

em aço galvanizado, perfil roda- 

forro 	e 	todos 	os 	acessórios 
25.000 

necessários para sua sustentação 

deve-se também instalar abertura 

para 	instalação de 	sistema 	de 

iluminação elétrica. O material 

confeccionado 	deverá 	ser 

instalado 	nos 	setores 

administrativos da CODISE e 

Unidades. 

TOTAL 	- 
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DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Os serviços são de suma importância para propiciar conforto térmico nos ambientes de atividades 

administrativas. 

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1. A entrega dos produtos será recebida provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

3.2. Os serviços prestados/produtos entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta do fornecedor, 

devendo ser substituídos/corrigidos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.3. Os serviços prestados/bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade dos serviços/materiais e consequente aceitação, em conformidade com o Termo de 

Referência, o Edital e seus anexos. 

3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

3.5. Os produtos fornecidos, bem como sua instalação, deverão estar em conformidade com as normas 

da ABNT vigentes para Perfis de PVC rígido para forros; observando especialmente as NBR's 14285-

1:2014 (requisitos de desempenho e de durabilidade) e 14285-3:2014 que determina procedimentos e 

especifica os requisitos para a estocagem, manuseio, instalação e operação de perfis de policloreto de 

vinila (PVC) rígido para forros. 

CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços deveram ser realizados em atenção a todas as normas regulamentadoras vigentes de 

Segurança e Saúde no Trabalho, com equipamentos adequados e em perfeito estado de operação. 
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4.2. O horário de execução dos serviços deverá acontecer das OSh às 17h, de segunda à sexta, e das 08h 

às 12h, aos sábados, podendo estes horários e dias ser alterados por interesse da Administração da 

CODISE. 

4.3. O pessoal necessário à execUção dás sàrviços, objeto do presente edital, será de exclusiva 

responsabilidade da contatada, observando-se a legislação trabalhista e as normas de Segurança e 

Higiene do Trabalho. 

4.3.1 As normas de Prevenção de Acidentes de Trabalho deverão ser observadas por todos os 

funcionários envolvidos na execução dos serviços. 

4.4 Não empregar, sob qualquer regime ou alegação, pessoas que mantenham vínculo empregatício com 

a CODISE. 

S. DA VISITA TÉCNICA 

5.1 As proponentes deverá realizar a vistoria prévia no horário das 7:00 as 12:30hs previamente 

agendados com o Departamento de Serviços Administrativos da CODISE pelo telefone (79) 32 18-1068. 

Os licitantes receberão atestado de visita técnica. Este deverá ser apresentado juntamente com a 

proposta. 

5.2. A visita técnica por parte das empresas interessadas na execução dos serviços e realizar-se-á até o 

antepenúltimo dia da sessão de abertura do processo licitatório. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Elaborar o pedido de fornecimento conforme especificações estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

/serviços executados com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 
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6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento e instalação do forro de PVC na, se a licitante 

vencedora entregar fora das especificações do Edital e seus anexos. 

6.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados; 

6.1.9. Cumprir as normas de segurança vigentes, assim como a verificação das normas trabalhistas e 

previdenciárias de seus empregados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente' seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto/execução dos serviços em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 

na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
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7.1.3. Promover a remoção, substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias, defeitos ou que estiverem em desacordo com as 

especificações do Edital; 

7.1.4. Comunicar à Cõntratante, no prazõmáxjmo de24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação é qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.1.7. Realizar limpeza e retirada de todo e qualquer material produzido pela execução dos serviços; 

7.1.8. Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços devidamente uniformizados e 

identificados com crachá ou cartão de identificação, no qual deverá conter seu nome e função sempre 

visível. 

7.1.9. Dispor, para a execução do serviço, de profissionais devidamente qualificados; 

7.1.10. Fornecer aos executores dos serviços Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) adequados e 

em perfeito estado de uso. 

7.1.11. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva identificação 

(RG, CPF, endereço, telefone e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos 

serviços). Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao setor 

competente da COD.ISE; 

7.1.12. Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens da CODISE 

7.1.13. Todas saídas e entradas de veículos, equipamentos da Contratada deverá ser precedida de 

identificação e registro em livro localizado na portaria do prédio. 
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7.1.14. Providenciar as suas custas todos os equipamentos, ferramentas e acessórios necessários para a 

perfeita execução dos serviços. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO - FISCALIZAÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67, Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, bem como a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados. 

8.2. Os serviços ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por servidor nomeado pela CODISE 

designado para esse fim, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições 

decorrentes do contrato; anotando, inclusive, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis com a execução 

do serviço, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o 

artigo 67 da Lei 8.666/93. 

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co -responsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

9.1 .1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta 

ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

9.1.2. Apresentar documentação falsa; 

9.13. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

9.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.5. Não mantiver a proposta; 
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9.1.6. Cometer fraude fiscal; 

9.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. - 

9.2. Considera-se comportamento inidôneo; entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EP? ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

9.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.3.1. Multa de 104 (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

9.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos; 

9.4. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o danã causado à Administração, observado o 

principio da proporcionalidade, 

9.7. As sanções por atos, praticados no decorrer da contratação, estão previstas no Termo de. Referência, 

no edital e conforme legislação vigente. 

10- DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será feito através de crédito bancário na conta da empresa fornecedora, será efetuado 

em até 30 (trinta) dias, acompanhada da Nota Fiscal e após certificação do responsável pelo recebimento 

definitivo. 
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10.2. O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a proposta. 

10.3. Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

10.4. A CODISE poderá deduzir do montante os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

DA VIGÊNCIA 

II. 1. O período de vigência da ATA DE REGISTRO será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no 
primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá por conta da Dotação do 
flrrampnt,ria da CODISE: 

AÇÃO NOMENCLATURA ELEMENTO 	DE FONTE 	DE 
DESPESA RECURSOS 

0635 Manutenção Geral da CODISE 3390 0101/0270 
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ANEXO VI 

PROJETO/TERMO DE REF'FJItENCIA 

J.Especificações do objeto: registro de preço, de mão-de-obra profissional para realização.de serviços 
de manutenção em geral, manutenção em teibados e calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura 
e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e conetivos para atender as necessidades da companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE e Unidades, com fornecimento de todas as 
ferramentas necessárias à sua completa execução. 

2. Justificativa Técnica para Coitratação 

2.1. Os serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, 
serviçcs de pintura e serviços élétricos e hidráulicos preventivos e conetivos para atender as 
necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE e suas Unidades se 
não executados constantemente constituem um grande problema de higiene, além de afetar atividades 
operacionais do Orgão. - - 

2.2. A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE não possui em seu quadro 
de pessoal profissional para execução dos respectivos serviços. 

2.3. A contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em geral, 
manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e 
hidráulicos preventivos e conetivos se apresenta como solução adequada para atender às necessidades 

3. Descrição do Objeto e Orçamento Detalhado 

Item Descrição Quant Um Valor 
Unitário 

TOTAL 

1 Serviços elétricos 5280 Horas 

2 Serviços de manutenção em 	- 

telhados e calhas 
5280 Horas 

3 Serviços hidráulicos 5280 - Horas  
4 Serviços de carpintaria 5280 Horas  
5 Serviços de pintura 5280 Horas  
6 Serviços de marcenaria 5280 Horas 
7 Serviços de serralheria 5280 Horas 
8 Serviços de pedreiro 5280 Horas  
9 Serviços de servente de 

pedreiro  
5280 Horas 

A hora do servente de Pedreiro será considerado 50%(cinquenta por cento) da hora do Pedreiro. 

4. Especificações Técnicas dos Serviços 
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4.1 Os serviços deverão ser executados por profissionais de primeira categoria, de acordo com as 
Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. 

4.2 Os materiais empregados nos serviços serão fornecidos pela CONTRATANTE 

4.3 A Contratada deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados na obra a fim 
de garantir a adequada execução da mesma. Todo o material desperdiçado por mau uso ou emprego, 
deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas quantidades e qualidades, para que não venha a afetar o 
cronograma pré-estabelecido para conclusão dos serviços. As despesas decorrentes de tal providência 
correrão por conta da Contratada. 

4.4 Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro, responsabilidade civil, 
contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados. 	 - 

4.4.1 .As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, decorrentes de 
transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os. serviços contratados, serão de sua 
responsabilidade. 

4.5 Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da Contratada, funcionário desta, o qual ficará 
responsável, a nível de operérios, pelos mesmos e será à exceção dos Engenheiros ou Titulares da 
Contratada, a única pessoa autorizada a estabelecer contatos com a Fiscalização. 

4.6 A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços relacionados ao objeto da 
Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, , sob pena de suspensão 
dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento 
dessas medidas. 

• 	 4.7 O local da obra deverá ser limpo frequentemente, evitando o acúmulo de entulho. Os materiais 
resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de construção e/ou terreno 
por conta exclusivo da contratada, utilizando os procedimentos de descarte adequados e sustentáveis. O 
material que por ventura vier a ser reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local da obra. 

4.8 Cada um dos serviços contratados incluem, de forma geral e entre outras, as seguintes atividades: 

Serviços de instalação elétrica: 
- Retirada e instalação de luminárias; 
- Execução de rede elétrica interna e externa de baixa tensão completa (eletrodutos, fiação, tomadas, 
interruptores, caixas dedistribuição, disjuntores, quadros de comando). 

Serviços de instalação hidráulica: 
- Reparos e/ou execução em rede de água fria predial; 
- Reparo e/ou execução em rede de água quente predial; 
- Reparo e/ou execução de rede4e esgoto sanitário e pluvial; 
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- Retirada e/ou Instalação de aparelhos sanitários e metais. 

Serviços de carpintaria: 
- Reparos, demolições e/ou execução de cobérturas (estrutura e telhamento); 
- Execução de formas de madeira para conbreto. 

Serviços de pintura: 
-Preparação de superficie para pintura (lixamento, escovação, raspagem, lavagem); 

- Aplicação de selador acrilico ou líquido preparador de paredes; 
- Aplicação de selador de nitrocelulose para madeira; 
- Aplicação de fundo nivelador para madeira ou fundo anti-óxido; 
- Aplicação de massa corridà PVA ou Acrilica; 
- Aplicação de textura; 
- Pintura com tinta PVA, Acrílica, epóxi, verniz, esmalte sintético e óleo. 

Serviços de marcenaria: 
- Reparo de chapa melamínica (fórmica); 
- Reparo e/ou colocação de rodapés de madeira; 
- Reparo e/ou colocação de esquadrias de madeira em geral; 
- Retirada de esquadrias de madeira; 
- Reparo em móveis e utensílios de madeira; 
- Reparo e execução de forros m madeira. 

Serviços de serralheria: 
- Retirada de esquadrias metálicas (feno e alumínio); 
- Reparos em esquadrias, giades e corrimões (feno e alumínio). 

Serviços de pedreiro: 
- Execução de alvenarias (tijolo cerâmico e bloco de concreto); 
- Execução de contrapiso/piso de concreto ou argamassa; 
- Reparos em pavimentação (piso ëerâmico, basalto, parquet meio-fio, soleiras); 
- Reparos em revestimento: (azulejo, pingadeiras, peitoris, rodapés cerâmicos); 
- Execução de chapisco, emboço, reboco, massa única; 
- Execução de concreto; 
- Retirada de esquadrias. 

Serviços de servente de pedreiro: 
- Serviços de demolição em geral (alvenarias, revestimentos, pisos, concreto); 
- Transporte, carga e descarga de materiais; 
- Serviços de limpeza em geral; 
- Preparação de argamassas e concreto; 
- Abertura e/ou fechamento de valas. 

Telhas e calhas 
Manutenção de vazamento em telhados e coberturas; 
Verificação de telhas soltas, calhas e rufos enferrujados e furados 
Limpeza e desobstrução de telhado e calhas. 
Substtituição de telhas e calhas 
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Verificação da estrutura do telhado 

S. ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. Os serviços de manutenção em geral, manutençãõ em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, 
serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos serão executados mediante 
ordem de serviço da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, conforme for 
demandando, sempre que se verificar necessidade do Orgão. 

5.2. As etapas executivas dos serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, 
carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos 
têm a seguinte sequência a ser cumprida pela empresa contratada e fiscalizada pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE 

• 	Sinalizar o local, de acordo com o as normas técnicas; 

• 	Verificar as ferramentas, EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos 
de Proteção Coletiva), de uso obrigatório da(s) equipe(s); 

• 	Distribuir a(s) equipe(s) êm grupos, conforme as características de cada serviço; 

• 	Executar os serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, 
marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos; 

• 	Retirar e amontoar os resíduos dos serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e 
calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e 
corretivos em locais apropriados, conforme orientação da Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Sergipe - CODISE; 

5.3. Caso haja algum impedimento para a execução dos serviços de manutençãoem geral, manutenção 
em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos 
preventivos e corretivos, a empresa contrafada não ficará isenta da responsabilidadé de executar o 
serviço no local em outro momento. - 

5.4. Por razões ambientais e de segurança não será permitida a queima-do material removido. 
Este material deve ser transportado dos montes originados pela ação dos serviços de manutenção em 
geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos 
e hidráulicos preventivos e conetivos para depósito em locais adequados, pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE 

5.5. Quando um serviço de manutenção em -geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, 
marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e conetivos, programado 
deixar de ser realizado por negligência da empresa contratada e ocorrerem danos à CQNTRATANTE 
ou aos usuários, em virtude dessa negligência, a empresa contratada será o responsável direto por tais 
fatos. - 

5.6. Ao fazer o amontoamento dos resíduos, deve-se evitar a obstrução de área da CODISE. 

5.7. A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total 
responsabilidade da empresa contratada, que também responderá por acidentes posteriores que venham 
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a ocorrer, em virtude de serviços com defeitos de execução ou em desconformidade com estas 
Especificações ou normativas aplicáveis. 

5.8. A equipe de trabalho necessária para a execução dos serviços de manutenção em geral, manutenção 
em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos 
preventivos e corretivos é de responsabilidade da empresa contratada, que deverá analisar e 
disponibilizar o número de funcionários e ferramentas que julgar necessário para o cumprimento dos 
serviços no prazo determinado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE. 

5.9. Os serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, 
serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e conetivos, deverão ser executados no 
período diurno, de segunda a sábado, de acordo com programação a ser elaborada pela Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Sergipe - COD.ISE. 

5.10. A empresa contratada deverá fornecer aõs thncionários treinamento adequado e submetê-los a 
exames médicos pré-admissionais e periódicos, assim como com relação ao uso de EPI's 
(Equipamentos de Proteção individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), de acordo com o 
estabelecido nas Portarias do Ministério do Trabalho. 

5.11. Correrá por conta da empresa contratada os encargos devidos aos seus funcionários e demais 
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem 
como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo, inclusive, pelos danos 
causados a seus prepostos, ao patrimônio público ou a terceiros. 

5.12. Os funcionários da empresa contratada deverão apresentar-se nos locais de trabalho devidamente 
uniformizados e identificados pelo nome (crachás).. 

5.13. A empresa contratada deverá manter no Município um encarregado geral para representá-la, caso 
não tenha instalações neste Município. 

5.14. A CODISE terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, de todo funcionário da empresa contratada cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do 
serviço. Se a dispensa do funcionário der origem à ação na Justiça para a empresa contratada, a 
CODISE contratante não terá em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 

5.14.1. Se, a despeito desta disposição, a CODISE sucumbir em qualquer ação, caber-lhe-á o direito de 
regresso contra a empresa contratada, ainda que esta não tenha sido chamada ao processo. 

5.15. As ferramentas e equipamentos, assim como as equipes de trabalho apresentados pela empresa 
contratada para realização dos serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, 
carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos 
deverão estar disponíveis em até cinco dias após a assinatura do contrato. 

5.16. A CODISE poderá, a qualquer momento, exigir a troca de ferramentas e equipamentos que não 
estejam adequados às exigências dos serviços. 

6. FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. A CODISE designará servidor , Chefe do Departamento de Serviços Administrativos, fiscal e 
gestor do contrato para acompanhar a realização dos trabalhos, garantir sua qualidade, tempestividade e 
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regularidade, fazer recomendações, notificar a empresa contratada e, quando for o caso, propor 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.2. Eventual omissão ou tolerância do fiscal do contrato ou da CODISE não autoriza a empresa 
contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas responsabilidades. 

6.3. A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que o fiscal aponte como mal feito ou 
não feito, sem qualquer ônus pan a CONTRATANTE. 

PRAZO DE VIGENCJA DA ATA 

7.1. O prazo de vigência da Ata dos serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e 
calhas, carpintaria, marcenaria, serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e 
corretivos é de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.. 

MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO 

S.I. A medição será por horas profissionais efetivamente trabalhadas.. 

PAGAMENTO PELO SERVIÇO 

9.1. Os serviços de manutenção em geral, manutenção em telhados e calhas, carpintaria, marcenaria, 
serviços de pintura e serviços elétricos e hidráulicos preventivos e corretivos serão contratados, 
executados e pagos conforme for demandando pela CODISE. 

9.2. Os serviços serão pagos após a medição e a nota fiscal ser aprovada pelo fiscal do contrato, até o 
trigésimo dia do mês subsequente à prestação do serviço. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1.0 serviço a ser contratado crrerá por conta da dotação orçamentária: 

II. EMPENHO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 As despesas, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá por conta da Dotação do 
flrrnn,inntírin riti CflflISP 

AÇÃO NOMENCLATURA ELEMENTO 	DE 
DESPESA 

FONTE 	DE 
RECURSOS 

0635 1 Manutenção Geral da CODISE 3390 010 1/0270 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0412015 

EMPRESA PROPONENTE: 

CNPJ: 

1. Apresentamos e submetemos a apreciação da Pregoeira. nossa Proposta assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua elaboração. 

2.1. Os serviços compreendem: 

LOTE 	 DESCRIÇÃO 

QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS - EXPECTATIVA DE CONSUMO 

ITEM DESCRIÇÃO UNiDADE QUANT VL/UNIT TOTAL 
01  
02  
03  
04  
05  
06  

VALOR GLOBAL 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO 

2 - Prazo de validade das condições prop9stas de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de 
apresentação da proposta. 

3 - Declaramos que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação (Art.9 0 , inciso 111. da Lei n° 8.666193) 

4. Declaramos estar de acordo com todas as condições estabelecidas neste Edital. 

5- Declaração expressa de que no preço ofertado estão incluídos todos os custos e despesas, tais como, 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, fretes, taxa de administração, seguros, lucros, 
encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão e também deduzidos quaisquer 
tipos de descontos ou vantagens, nada mais sendo lícito pleitear a esse titulo 

Aracaju, xxxxx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2015 

Assinatúra do Proponente 
RG 

CP.F 
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ANEXO VIII 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO N° 04/2015 

Pelo presente a Empresa 	 , situada na 	 , CNPJ 

através de seu 	 , outorga ao Sr. 	 , RG 

n. ,amplos poderes para representá-la junto à CODISE, no Pregão n°04/2015, 

inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder 

administrativamente e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços, enfim, praticar 

todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 

Local e Data 

Assinatura e identificação do declarante 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES. 

e 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA Ã HABILITAÇÃO 

PREGÃO N° 04/2015 

(Nome da empresa) 	 , CNPJ n° 	, sediada 	 (endereço 

completo), declara para fins do dispostd no Inciso VII do Art. 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002, que está ciente e cumprem plenamente os requisitos da habilitação pertinentes a este 

Pregãon° 04/2015. 

Local e Data 

Assinatura e identificação dõ declarante 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES. 

o 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CER: 49.030-640 
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ANEXO X 

MODELO DE ATESTADO 
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA 

PREGÃO N°04/2015 

Declaramos para os fins 

estabelecida em 
de 
empresa_______ 

de prova junto aos Órgãos públicos, que a 
inscrita no CNPJ sob o n°  

prestou o(s) serviço(s) abaixo(s) relacionado(s) 
para 	 esse 	- 	órgão 

empresa 

prazo 
ou 

Descrição do serviço executado: 

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando 
em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta. 

LOCAL E DATA 

o 
Assinatura e Identificação do Declarante 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 

PREGÃO N° 04/2015 

Reli: (Identificação da Licitação) 

inscrito no CNPJ 	n° .................................. por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .............. ............................................ Portador(a) da 

Carteira de Identidade n° .................................................e CPF n° ............................................ 

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz. 

(Local e Data) 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
	 0 
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ANEXO XII 

PREGÃO N°04/2015 

DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

RAZÃO SOCIAL; 
ENDEREÇO 
BAIRRO 
CIDADE UF 
TELEFONE: 
FAX: 

N.P. J 
SSOAÉA PARA CONTATO 

DADOS BANCÁRIÕS PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO: 

REPRESENTANTE EM ARACAJU 

NOME 	 - 

ENDEREÇO 
TELEFONE PARA CONTATO 

PESSOA CREDENCIADA PARA ASSINAR CONTRATO 

NOME 

CARGO 
PROFISSÃO 
RG N° 
CPFN °  
NACIONALIDADE 
ESTADO CIVIL 

OBSERVAÇÃO 

Quando a licitante vencedora se fizer representar no ato da celebração do instrumento contratual, 
por diretor ou sócio, apresentará cópia do Contrato Social ou Estatuto. Na hipótese de 
representação por Procuração, a adjudicatária deverá além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, 
Procuração Pública ou Particular (em papel timbrado da firma), assinado pelo representante legal, 
que outorgue poderes específicos para o ato. 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

REF. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°042015. 

.....................................................CNPJ n° .........................., sediado(endereço 
completo) ................................. declara. sob pena da lei que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrência posteriores. 

(Local) ...........de ......................... de 2015 

Representante Legal 

Nome do representante: 

CPF do Representante: 

Carteira de Identidade do Representante: 

[1 
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ANEXO XIV 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 	/2015 
PREGAO PRESENCIAL N.04/2015 
Processo N° XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Validade da Ata 	/ 	/2016 

Aos (j 	 dias do mês de 	do ano de 2015, a COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE inscrita no CNPJ sob o n.° 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, situado na xxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; neste ato representado por seu 

• Presidente, ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS e Diretor Administrativo e Financeiro, JORGE 
KLEBER SOARES LIMA, doravante também designada CONTRATANTE , nos termos da Lei n. °  
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial n.° 02/2015, 
RESOLVE registrar os preços para eventuais contratações elencadas na cláusula primeira desta Ata, 
ofertado pelo FORNECEDOR REGISTRADO relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da 
contratação passará a ser designado CONTRATADA, e, cuja proposta foi julgada vencedora do 
certame: 

Razão Social 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente ata registra os preços conforme planilha anexa, para eventual 

contratação empresa para prestação de serviços de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 
acordo especificações técnicas detalhadas no Anexo xxx do Edital do Pregão Presencial n° xxJ20I5 

Lote xxx: 

1.1 demais condições do edital, de acordo cornos itens e quantidades estabelecidos abaixo: 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 QUANT 	UNIDADE 	VALOR 	VALOR 

UNITÁRIO 	TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX 
XXxXxXXxXxxxxxxx 

12 A existência dc preços registrados não obriga a Administração a finnar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
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Parágrafo Primeiro — A Contratante poderá efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, de que trata o § l°do art. 65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Segundo - As condições a serem praticadas neste Registro de Preços são as constantes do 
instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo) fornecedor(es) 
registrado, os quais integram esta Ata, independentemente de transcrição. 

DO. CADASTRO DE RESERVA 

CLÁUSUILÃ SEGUNDA - f'4ão há cadastro de reserva 

DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CERENCIADOR 

CLÁUSULA TERCEIRA Inicialmente a Ata de Registro de Preços será utilizada pela CODISE que 
passa a ser designado ORGAO GERENCIADOR, cabendo-lhe a prática de todos os atos de controle e 
administração deste registro de preços, nos termos da Legislação cabível. 

Parágrafo Primeiro - A Diretoria Adrhinistrativa e Financeira do ÓRGÃO GERENCIADOR será 
responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços, autorizando todos 
os procedimentos, inclusive as solicitações de serviços, sendo o gerenciamento da ARP intermediada 
pela Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE. 

Parágrafo Segundo - O gerenciamento desta ARP, nos aspectos operacional e contratual, competirá: 
1) efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto 
registrado; 

monitorar os preços do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, 
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação; 

notificar o fornecedor registrado, via fax, e-mail ou telefone, para confirmação do recebimento da 
Nota de empenho ou,.quando for o caso, convocá-lo para assinatura do contrato, referente aos serviços; 

observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na liçitaço, bem corno a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos com datas e prazos atualizados; 

conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação 
e na presente Ata. 

Parágrafo Terceiro - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, 
poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração 
Pública, assim como serem utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

CLAÚSULA QUARTA — A COMPANHI,A DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 
SERGIPE é o órgão gerenciador, cabendo-lhe o controle e administração deste registro de preços. 

Parágrafo Primeiro - Não há órgãos participantes desta Ata de Registro de Preços 
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Parágrafo Segundo - Durante a vigência do registro de preços, esta ARP poderá ser utilizada, por 
órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a 
partir da sua assinatura. 

DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

CLÁUSULA SEXTA- Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato. 

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

CLÁUSULA SETIMA - Os preços registrados poderãó ser revistos ém 'decrrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições 
contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Parágrafo Primeiro - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para ngociarem a 
reduço dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1 - O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 	 - 

II - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 1- 

- Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticadõ pelo mercado 
nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabível, para rever o 

• preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustadd, ou, ainda em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
1.1 - Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a 

• 	 veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociâção, quando cabível. 

Parágrafo Terceiro - Não havendo êxito nas negociações, oórgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

CLÁUSULA OITAVA - registro do fornecedor será cancelado quando: 
- descumprir as condições da ata de registro de preços; 
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11 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
III - não acéitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
IV- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou no art. 
7° da Lei n° 10.520, de 2002. 	: 

Parágrafo Primeiro - O cancelamento de.registros nas hipóteses previstas nos incisos 1, II e IV do 
caput será formalizado por despacho do órgão gereíciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Segundo - Q cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados ejustificados: 

- por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

DA CONTRATAÇAO COM O FORNECEDOR REGISTRADO 

CLÁUSULA NONA - As contratação decorrente deste instrumento, observada classificação do 
fornecedor durante a fase competitiva da licitação respectiva, serão formalizadas por intermédio da 
assinatura de contrato. 

Parágrafo Primeiro - As condições a serem praticadas na futura contratação será as constantes do 
edital do pregão presencial, referido no preâmbulo deste instrumento e seus anexos e da proposta 
apresentada no referido certame, que integram este instrumento independentemente de transcrição. 

Parágrafo Segundo - O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 
65 da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - Quando convocada para retirada da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, 
quando for o caso, a contratada deverá fazer nos termõs e prazo estabelecidos no instrumento 
convocatório, sob pena da aplicação das penalidades constantes do Edital do respectivo Pregão 
Presencial.  

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DECIMA- Será publicado, no DOE, o extrato da presente Ata de Registro de Preços. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Os casos omissos serão resolvidos com base nas 8.666/93 e 
10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie. 

DO FORO 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da cidade de ARACAJU/SE para dirimir as 
questões que porventura surgirem na execução deste contrato, renunciando as partes, desde já, a 
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam ou possam vir a ser. 

Av. Heráclito Rolleniberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju. Aracaju - SE, CEP: 49030-640 
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Estando justas e pactuadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em 04 (quatro) vias de igual teor. 

ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS 
Diretor Presidente - CODISE 

JORGE KLEBER SOARES LIMA 
Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

CONTRATANTE 

Razao social do FORNECEDOR REGISTRADO 
Representante legal: [nome completo] 

Cl:[número e órgão emissor] 
CPF:[número] 

Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social 
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ANEXO XV 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
SÊRGIPE E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

CONTRATO N° XX/2015 

Por este instrumento, de um lado a COMPANHIADE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
SERGIPE com sede na Avenida Heráclito G Rollemberg 4.444, Distrito Industrial de Aracaju, CEP: 
49030-640, inscrita no CNT'J sobo n °  13.146.642/0001-45, doravante denominada CO.DISE, neste ato 
representada por ARTUR SERG1O DE ALMEIDA REIS e JORGE KLEBER SOARES LIMA, 
aquele Diretor Presidente e este Diretor  Administrativo e Financeiro, de outro lado a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xxxxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ n° xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, para o fim 
especial de firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo, com 
base no que dispõe a Lei a Lei n. °  8.666/9.3 e suas alterações posteriores, as Leis Estaduais n. °  
5.280/2004 e 5.8481/2006, a [ei Complementar 123/2006, a Lei 11.488/2007 e os Decretos Estaduais n.° 
23.769 e 23.770/2006, combinado com as demais normas de direito aplicáveis a espécie, mediante as 
cláusulas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

A contratação de empresa, mediante Sistenta de Registro de Preos.para contratação empresa para 
prestação de serviços de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo especificações 
técnicas detalhadas no Anexo xxx do Edital do Pregão Presencial n° xxI20I5 Lote xxx: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 

2.1 Integram o presente Contrato; como se nele estivessem transcritos, para todos os fins de direito, os 
seguintes documentos, os quais as partes contratantes declaram ter conhecimento do seu teor. 

• Processo Administrativo n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
• Proposta Comercial e pesquisa de preço de mercado; 
• Projeto Básico/Termo de Referencia. 
• Lei 8.666/93 e demais legislação aplicável ao presente caso; 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 

4. 1- O valor total do Contrato está estimado em R$ XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

O valor mensal corresponderá aos serviços efetivamente prestados. 

4.2 A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na forma do artigo 
65 § 1 0  da Lei n°8.666/93. 

4.3. Os preços são fixos e irreajustáveis. Poderão ser revistos conforme a CLAUSULA SETIMA da 
ATA DE REGISTRO. 

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1 A CONTRATADA, quando convocada para assinatura do Contrato prestará garantia de execução 
do objeto deste contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

5.2 A CONTRATADA prestará garantia de execução do objeto deste contrato dentre as modalidades 
adiante descritas, que vier a optar na sua declaração expressa constante de sua Proposta Comercial: 

5.3..São.modalidades de garantia; 

caução em dinheiro; 
títulos da dívida pública; 
seguro-garantia; 
fiança bancária. 

5.4 Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em poupança do 
Banco do Estado de Sergipe 5/A, vinculada ao Contratõ, a fim de manter a sua atualização financeira. 

5.5. A FIANÇA BANCÁRIA deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 
representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Aracaju, Capital do Estado de 
Sergipe, devendo ter prazo superior ao do futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

5.6. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de execução do contrato, a futura 
Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições 
originalmente aprovados pela CODISE. 

5.7. A garantia de execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após 30 (trinta) dias do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais. 

5.8. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pefa não conclusão ou 
conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras 
cominações legais, quando for o base. 
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5.9. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o correspondente Termo 
de Recebimento DefinitWo pela CODISE, será devolvida a garantia e seus reforços no prazo de 30 
(trinta) dias consecutivos a partir da entrega de rõquerimento escrito da CONTRATADA, dirigido ao 
Diretor-Presidente da CODISE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento seráefetuado após a liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo Contratado, no prazo de até 30 dias consecutivos da apresentação, no Protocolo da 
CODISE documentação hábil à quitação: (1) Nota Fiscal/Fatura e (2) Certidões de Regularidades para 
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, o FGTS e o INSS. 

6.2 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do 
INPC/IBGE, desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o 
efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não 
aprovação dos documentos dc quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

6.3 Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.. 

6.4 Caso se faça necessário a te-apresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura, por culpa do Contratado, 
o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á, a contar da data da respectiva re-apresentação. 

6.5 A contratada, somente fará jus aos valores se os serviços forem devidamente prestados. 

CLÁUSULA SETIMA - DAS FONTES DE RECURSOS 

7.1 - Pela perfeita execução dos serviços, objeto desta licitação, a CODISE fará, ao licitante que vier a 
ser contratado, o devido pagamento do preço proposto, conforme Termo de Contrato em Anexo. 

7.2 - Os recursos financeiros para pagamento dos contratados resultantes deste PREGÃO 
PRESENCIAL serão: . provenientes da AÇAO xxxx— MANUTENÇAO GERAL DA CODISE - 
ELEMENTO: xxxx FONTE DE RECURSOS xxx 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.IA CONTRATADA obriga-se a: 

8.1.1- Assumir total responsabilidade por quaisquer danos, acidentes ou perdas que seus empregados 
venham a sofrer ou cometer durante ou em decorrência da execução dos serviços contratados. 

8.1.2.- Arcar com todos os encargos sociais previstos ia legislação vigente e de quaisquer outros em 
decorrência da sua condição de empregadora. 

8.1.3 Responsabilizar-se por todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por 
perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados por seus 
empregados durante a execução dos serviços, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade 
solidária por parte da CONTRATANTE. 
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8.1 .4. Responsabilizar-se pelos danos diretos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
si ou por seus empregados, na prestação dos serviços ora contratados. 

8.1.5. - Reparar prontamente os danos e avarias• causadas por seus empregados aos bens da 
CONTRATANTE ou de terceiros. 

8.1.6. - Assumir o compromisso de responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de 
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente, por quaisquer atos ou fatos lesivos aos 
seus interesses que possam interferir na execução do objeto desta licitação, quer sejam eles praticados 
por empregados, prestadores ou internos da CONTRATADA. 

8.1.7. Solicitar à CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que 
julgar necessários e que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual. 

8.1.8. Entregar a nota fiscal/fatura no Protocolo da CODISE , dêntro dos prazos estabelecidos a qual 
será encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira. 

8.1.9. Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano pessoal ou material, causado por 
seus empregados ou propostos, nas dependências nas unidades vinculadas a CODISE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.0 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através do servidor especialmente designado, que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

9.1 - Pagar a importância correspondente ao fornecimento no prazo contratado. 

9.2- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

9.3 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do 
presente Contrato com as normas especificadas, e se os procedimentos adotados são adequados para 
garantir a qualidade desejada. 

10.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art.77 e seguintes dã Lei 8.666/93 e 
alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. 
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11.2 A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art.78, là XII e XVI!, da Lei 8.666/91 
poderá ser feita por ato unilateral da CODISE. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados 
nos incisos XIII à XVI, só poderá ser feita amigável oujudicialmente. 

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CODISE em caso de rescisão contratual prevista no 
art. 77 especialmente os estabelecidos pelo ari. 80 todos da Lei 8.666/93. 

11.4 Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extraj udiciais, constituem motivos 
para a rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78 na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 

11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, também por conveniência administrativa, a Juízo do 
Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer espécie de indenização. 

11.6 No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à Contratada, 
por escrito, no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência. 

11.7 Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta Cláusula, nenhum ônus recairá sobre o 
Contratante em virtudé desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do art. 79 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1 Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 
pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a 
prévia defesa: 

- advertência; 

II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial do mesmo; 

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a FSPH da 
Contratante, pelo prazo de 02(dois) anos; 

V -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2 A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e entidades pertencentes à 
Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cincó) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando: 

1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

II - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III - comportar-se de modo inidôneo; 

IV - fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
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V - falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

13.1 Fica eleito o foro da cidade de ARACAJU/SE para dirimir as questões que porventura surgirem na 
exeéução deste contrato, renunciándo as partes, desde já, a quaisquer outros, por mais privilegiados que 
sejam ou possam vir a ser. 

Estando justas e pactuadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em 04 (quatro) vias de igual teor. 

Aracaju, XX de XXXXXX de 2015. 

. 

	

ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS 
	

JORGE KLEBER SOARES LIMA 
Diretor Presidente 
	

Diretor Administrativo e Financeiro 
CODISE 
	

CODISE 
CONTRATANTE 
	

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Ata de Registro de Preços N° 01/2017 - CODISE 

o 

. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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'ITEM . 	DESCRIÇÃO UNIDADE QU,ANT VALOR M 2  

• 
Serviços de capina manual, roçagem mecanica1 	ivi 	 £LJU.UUU 	 o_u 

e jardinagem 

1 

o 

11 

FC..n'. 

o 

rTO°'sE 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS No_00I12017 
PREGAO PRESENCIAL NO 112017 
ProcessoN° 019.401.0081612015-4 

Validade da Ata 2110212018 

Aos 21(Vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2017. a COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE inscrita no CNPJ sob o n. °  

13.146.64210001-45, neste ato representado por seu Presidente, ROSMAN PEREIRA DOS 
SANTOS e Diretor Administrativo.0 Financeiro, ROBERTO VASCONCELLOS LEPLETIER. 
doravante também designada CONTRATANTE, nos termos da Lei n.° 8.666, de 21 de junho dc 

1993, e da Lei n.° 10.520, de lide julho de 2002 :  e demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da pfoposta apresentada no Pregão Presencial n.° 01/2017, RESOLVE registrar os 
preços para eventuais eonrntaçõts dentadas na cláusula primeira desta Ata, ofertado pelo 
FORNECEDOR REGISTRADO relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da contratação 
passará a ser designado CONTRATADA, e, cuja proposta foi juIg?da vencedora do certame: 

Razão Social: JRV EMPREENDIMENTOS LTDÁ - El'? 

CNPJ: 24.986.70910001-76 
Endereço: RUA DOM PEDRO ti, 135 SALA 102 E 103 — CENTRO - LAGARTO/SE CEP: 

49400-000 
Telefone: (79) 3631-6258 
E-mail: jenimoreis©rovalemprcefldimCnt 05 . 0m 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente ata registra as preços conforme planilha anexi, para 

eventual contratação empresa para prestação de serviçoS de manutenção predial na sede e 
Unidades geridas pela CODISE , de acordo especiflcaçôes técnicas detalhadas no Anexo do 
Edital do Pregão Presencial n° 0112017 e demais condições dc edital, de acordo com os Lotes e 

quantidades estabelecidos abaixo: 

02 

rM 
	

nó 
combate a pragas úrbanas e vetores, 

englobando dedetização, dcsratizaçào, 
desinsetização, descupinizaço em tqdas as 

áreas internas e externas 
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Fornecimènto e Instalação dc peliculas 
arquhetônica de controle solar 05 Film ou 
kimiiar, fumé profissional, linha profissional 
5% ou similar, com retenção mínima de 95% 

dos talos ulfravioletas, transmissão dc 5% da 

luz visível e rejeição mínima de 40% dd 
nergia solae anti-risco 

VALOR M 

40.00 

o 

1 	Fornecimento e aplicação de fo 
- hcartonado, mineral e em placas. 

OTE 05 

UNJIADE QUANT VALokM3  1 

em gesso 	M 2 	90ll0 - 	65X0 

FÕüAkr VALORM' 

25000 	- 37.50 1 	Fornecimento e Instalação de tbrro rvc com 
propriedade anti chama frisado com 08mm 

LOTE 06 	 ______ 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIDADE QUANTU VALOR M 

	

1 	 Serviços elétricos 	 1-lORA 	5280 	30.00 

2 1 Serviços dc manutenção em telhados e calhas 	HORA 	520 	- 	39.00 
e calhas 

	

1 3 	 Serviços hidráulicos 	 HORA 	5280 	39.00 

	

4 	 Serviços dc carpintaria 	 HORA 	5280 	39.00 

	

i 5 

	 Serviços de pintura 	- 	1 HORA 	5280 	39.00 
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6 Serviços de marcenaria [HORA 528 39.00 

- 	 5280 39,00 -  7 	- -- 	 Serviços de serralheria HORA 

8 Serviços de pcdreiro HORA 5280 39,00 

- 9 
1 	

Serviços dc servente de 	 1H 

Pedreiro 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a contratação 

• 

	

	 prétendida, sendo assegurada So beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade dc condições. 

Parágrafo Primeiro - A Contratante podçrá efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela 

ata de registro dc preços, deque trata o § l ° do att. 65 da Lei 8666193. 

Parágrafo Segundo - As condições a sercm praticadas neste Registro dc Preços são as constantes 
do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo) 
fornecedor(es) registrado, os quais integram esta Ata, independenlcmcntc de transcrição. 

DO CADASTRO DE RESERVA 

CLÁUSULA SEGUNDA - Não há cadastro de rõserva 

DÀ COMPETÊNCIA DO ÓRGÂO GERENCIADOR 

CLÁUSULA TERCEIRA - lnieiainiente a Ata de Registro. de Preços será utilizada pela 
CODISE que passa a ser designado ORGAO GERENCIADOR, cabendo-lhe a prática de todos 
os atos de controle e administração deste registro de preçõs, nos ttrmos da Legislação cab(vel. 

Parágrafo Primeiro - A Dfretoria Administrativa e Financeira do ÕRGÃO QERENCIADOR 
• será responsável pelos atos de contiole e administração desta. Ata de Registro de Preços, 

autorizando todos os procedimentos, inclusive as solicitações, de 'serviços, sendo o 
gerenciamento da ARE' intermediada pela Cootdcnadoria dc Licitações e Contratos da 

COO ISE. 

Parágraí'o Segundo - O gerenciamento desta ARP, nos aspectos -operacional e contratual, 

competirá: 
1) efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos t1uantitativos fornecidos ç das especificações 

E 
do objeto registrado; 
.11) monitorar os preços do objeto de forma a manter arLializados õs valores praticados no 
mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de . sua 
variação;  Ul- 
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notificar o fornecedor registrado, via fax, e-mail ou telefone, para confirmação do 
recebimento da Nota de empenho ou, quando for o caso, convocá-lo para assinatura do contrato, 

referente aos serviços; 
observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações scjam mantidas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com 
as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos com datas e prazos 

atualizados; 
conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados. 

para fins de adequação ás novas condições de mercado e de aplicação de penalidades: 
coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da 

• 	licitação e na presente Ata. 

Parágrafo Terceiro - As pesquisas de mercado, atendendo à cõnveniôncia e ao interesse público, 
poderão ser realizadas por entidades especializadas, prefcrcneialmentc integrantes da 
Administração Pública, assim como serem utilizadas ppsquisas efetuadas por órgiios públicos. o 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA 

CLAÚSULA QUARTA - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 
SERGiPE é o órgão gerenciador, cabendo-lhe o controle e administração deste registro de 
preços. 

Parágrafo Primeiro - Não há órgâos particij,antes desta Ata de Registro dc Preços. 

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do registro de preços, esta ARP poderá ser utilizada, 
por órgão da AdministraçãoPública Federal, Estadual ou Municipal. 

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, a partir da sua assinatura. 

DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

CLÁUSULA SEXTA- Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, durante a vigência do 
contr&o. 

DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

CLÁUSULA SETIMA - Os preços registrados poderão ser revistos em dcconéncia de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao fornecedor, 
observadas as disposições contidas na alinea "d" do inciso lido caput do ai. 65 da Lei n°8.666. 
de 1993. 

Parágrafo Primeiro - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o órgâo gerenciador convocará o fornecedor para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

1 - O fornecedor que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito industrial de Aracaju, Aracaju SE, CEP: 49.030-640 
CNPJ: 13.146.64210001-45 - Fone , 793218-1000 Fax: 793218-1015, www.codise.se  gov.br  
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II - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores dc 

mercado observará a classificação original. 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços rcgitrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidainente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- Convocar o fornecedor visando à negociação de preços .e sua adequação ao praticado pelo 

mercado nos termos da alínea "d" do inciso 11 do caput do art. 65 da Lei n° 8.666193, quando 
cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniéneia de fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém do conseqüências incalculáveis, retardadores ou inpeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 
1.1 - Caso inviável ou frustrada a negóciação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

• 	
- 	caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - Convocar os demais fornecedores pan assegurar igual oportunidade de negociação. quando 

cabível. 

Parágrafo Terceiro - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à, 
revogação da ata de Tegistro de preços, adotando as •medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

CLÁUSULA OITAVA - registro do fornecedor será cancelado quando: 

- descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III -- não aceitar reduzir o seu preçq registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisoS 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8,666, do 1993. ou 

no art. 7° da Lei fl  10.520, de 2002. 

Parágrafo Primeiro - O cancelamentG de registros nas hipóteses previstas nos incisos 1. II e 1V 
do caput será formalizado por despacho do ôrgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

Parágrafo Segundo - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prõjudique o cumprimento da ata, 
devidarnente comprovados e justificados: 

- por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

DA CONTRATAÇÃO COM O FORNECEDOR REGISTRADO 

ClÁUSULA NONA - As contratação decorrente deste instrumento, observada classificação do 
fornecedor durante a fase competitiva da licitação respectiva, sero formalizadas por intermédio 
da assinatura de contrato..') 

1 
• Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-840 
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Parágrafo Primeiro - As condições a serem praticadas na futura contratação será as constantes 
do edital do pregão preenciaI referido no preâmbulo deste instrumento e seus anexos e da 
proposta apresentada no referido certame; que intigrarn este ilistrumento independentemente de 
transcrição. 

Parágrafo Segundo - O contrato poderá sofrer alterações. obedecidas M disposições comidas no 
artigo 65 da Lei n0  8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - Quando convocada para retirada da Nota de Empenho ou assinatura do 
contrato, quando for o. caso, a contratada deverá faze-r nos termõs e prazo estabelecidos no 
instrumento corivocatório, sob pena da aplicação tias penalidadcs constantes do Edital do 
respectivo Pregão Presencial. 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DECIMA- Será pubiicdo. no DOE, o etrato da prõsente Aia de Registro de 
Preços. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Os casas omissos seráo resolvidos com base nas 8.666193 
e 10.520102 e demais normas aplieáveis.à espécie. 

DO FORO 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da cidade de ARACAJU/SE para 
dirimir as questões qUe porventura surgirem nã-exectição deste contraio, renunciando as panes, 
desdejá. a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam ou possam vir a ser. 

Estando justas e pactuadas, as panes firmam o presente CONTRATO. cm 04 (quatro) "ias de 
iguál teor. 

ROSMAN PERE1&OS SANTOS 
Diretor Presidente - CODI SE 

ROERTOVASCONCELLOSfl.EPLETIER 
Diretor Administrativo e FinancSó CODISE 

CONTRÁTANT, 

)V5MPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
4t1tON!MO DE OLIVEIRA REIS NETO 

RG. 3.324.077-9 SSP/SE 
CPF: 028.741.065-00 

• Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE. GEP: 49,030-640 
CNPJ: 13146.64210001-45 - Fone: 79 321&1000 Fax: 793218-1015, wwwcodise.se.gov ,br 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGYA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Ofícios no 3812017 - GP e 50312017 - GP solicitando autorização da 
CODISE e da JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

e 
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JUCESE 

ESTADO DE SERGIPE 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Pógina 1 de2 

Oficio n° 38 / 2017- PRESI 

Aracaju, 4 de Julho de 2017. 

ilustríssimo Senhor 
EUGÊNIO DEZEN 
Presidente - CODISE 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços n°01/2017 do Pregão Presencial n°01/2017. 

Senhor Presidente, 

Consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade da Junta Comercial do Estado de 

Sergipe - JUCESE aderir à Ata de Registro de Preços n° 01/2017 do Pregão Presencial n° 

01/20 17, da Companhia de Desenvolvimento Econõmico de Sergipe - CODISE, que tem objeto 

registro de preços para aquisição de serviços de manutenção predial, tendo em vista a 

necessidade de procedermos a aquisição do referido objeto, para atender as nossas demandas 

conforme a seguir: 

Z6ii ITEM OESCRIÇAO QT UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

11 

- 

SeMçosde copina manual, roçaaeni mec~nica e 240 
jerdirinoem  

m' 1* 	8,50 R$ 2.040,00 

3 1 Fornecimetitoeinlolaçtlodepellculosorquietônicade 20 m' 1* 	40,00 1*800,00 

4 1 Fornecimenlo e aplicaçâo de lorros em gesso 200 ri? 1* 	65.50 R$ 13.10000 

6 1 Serviços Elólricos 240 Horas 1* 	39,00 1*9.360.00 

6 2 Seçviços do manutonço em telhados e calhas 170 Horas 1* 	39,00 1*6.864,00 

6 3 Serviços Hidróulicos 120 Horas P5 	39,00 1*4.680,00 

_6_ _4_ Serviços de carpintaria 80 Horas P5 	39.00 1*3120.00 

_6_ 5_ Sôrviçosdepintura 120 Horas P5 	39.00 1*4:680.00 

6 6_ Serviços de macenaria 80 Horas P8 	39,00 1*3.120,00 

6 i7 Serviços de serralhetia 120 Horas P5 	39,00 P5 4.680,00 

8 Serviços de pedreiro 40 Horas P5 	39,00 1* 1,560.00 

O 9 1 	Serviços de selvenle do pedreiro 40 Horos P8 	19.50 P5 780,00 
- RS 54.784,00 

Rua Própria, 315 i Centro Cep: 49.010.920, Aracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, www.jucese.se.gov . br 	

e-DOC — IX'curncnlo k7rlua! 



ESTADO DE SERGIPE 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Página 2 de 2 

Com os nossos cumprimentos, reiteramos a Vossa Senhoria, o teor da nossa estima e 
distinta consideração. 

Atenciosamente, 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Presidente 

o 

Rua Própria, 315 Z Centro i Cep: 49.010-020, Aracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Aracaju/SE, 04 de julho de 2017 

Oficio n 1 50312017 - GP 

A Empresa 
JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
Rua Dom Pedro II, no 135, Salas 102 e 103 

Centro 

Lagarto-SE 
CEP: 49.400-000 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços n° 0112017 do Pregão 

Presencial n° 0112017. 

Senhor Representante, 

Consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE aderirá Ata de Registro de Preços n°01/2017 do 
Pregão Presencial n° 0112017, da Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Sergipe - CODISE, que tem objeto registro de preços para aquisição de 
serviços de manutenção predial, tendo em vista a necessidade de procedermos 
a aquisição do referido objeto, para atender as nossas demandas conforme a 
seguir: 

LOTE ITEM DESCRIÇAO QT UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 1 Serviços de capina manual, roçagem merinica e 
iardinagern 

240 m' 
_____ 

R$ 	8,50 R$ 2.040,00 
___________  

3 1 Fomedmento e intalação de peliculas arquietônica de 
nfrolesolar G5 FiIm ou 	milar, 

20 m' 
___ 

R$ 	40,00 1*800,00 
________  

4 1 
_ 

Fomedmenlo e aplicação de forros em gesso 200 m' 1* 	65,50 1* 13.100.00 

1 Serviços Elébicos 240 Horas 1* 	39,00 1*9.360,00 
6 2 Serviços de manutenção em telhados e calhas 176 Horas R$ 	39,00 R$ 6.864,00 

6 3 SeMços Hidráulicos 120 Horas 1* 	39,00 1*4.680,00 
6 4 Serviços de carpintaa 80 Horas 1* 	39,00 1*3.120,00 

6 5 Serviços de pintura 120 Horas R$ 	39,00 R$4.680,00 
6 6 SeMçosdemacenaa 80 Horas R$ 	39,00 R$3.I20,00 
6 7 Setviçosdeserralheda 120 Horas R$ 	39,00 R$4.680,00 
6 8 Serviços de pedreiro 40 Horas 1* 	39,00 1*1.560,00 
6 9 Serviços de servente de pedreiro 40 Horas R$ 	19,50 1*780,00 

IQ b4.i4,uu 

í 
Rua Própria n. 315 - Centro - AraCaju/SE. 

http://www.iuCese.se.gOv.br  - CNPJ ri. 16.460.909/0001-62. 
Fones: (79) 3234 4100 — 3234 4141. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Com os nossos cumprimentos, reiteramos a Vossa Senhoria, o teor 
da nossa estima e distinta consideração. 

Atenciosamen 

o 

o 

Rua Própria n. 315 - Centro - Aracaju/SE. 

http://www.iucese.se.gov.br  - CNPJ n. 16.460.909/0001-62. 

Fones: (79) 3234 4100 — 3234 4141. 
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Enviado por: "Marcelo Passõs Silva' <rnarcelo.passos©jucese.se.gov.br  

De: 	marcclo.passosc2jj ucese.se.gov.br  

Pan: 	jeron imoreis@royal empreendi nien tos.coni 

Data: 	11/071201708:32 (agora) 

Assunto: 	Adcsãoã Ata deRegistro de Prcçosn°01/2017 do Pregão Presencial n°01/2017. 

Anexos: 	Oficio 503.2017- Adesão a Ata - Codise.pdf(l00 KB) 

Prezado, 

De ordem do Presidente da JUCESE, encaminho em anexo Oficio n°503/2017 para ciência. 

Aguardamos na foram referendada. 

Sem mais para o momento. 

Marcelo Passos Silva 
Secretário Geral - JUCESE 
(79)3234-4113(79)8853-7980 

o 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Ofícios N144512017e n o  0612017 - da CODISE autorizando e 
Comunicado da JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP com 

aceite à adesão da JUCESE 

o 

e 
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ESTADO DE SERGIPE 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE 

Página 1 dc 1 

Oficio n° 445 / 2017 - CODISE 

Aracaju, 25 de Agosto de 2017.. 

limo. Senhor 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Presidente da Junta Cdmercial do Estado de Sergipe 
Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE 

Assunto: Resposta ao Ofício 3812017 - PRESI/JUCESE 

[] 
Senhor Presidente, 

Informamos que nada temos a opor com relação a sua adesão a Ata de Registro de 
Preços n°01/2017, oriunda do Pregão Presencial n° 01/2017 realizado pela CODISE, cujo objeto 
é a prestação de serviços de manutenção predial. 

Atenciosamente, 

Av I-1eráctito Rotlemberg, 4.444, Distrito IndustriaL de Arácaju. Aracaju- SE, CEP: 49.030-640 
Fone: 793218-1000 Fax: 793218-1015, www.codise.se.gov.br  
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Lagarto/SE, 13 de julho de 2017 

Oficio n° 0612017 

A 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Senhor Presidente, 

A JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNIPJ: 24.986.70910001-76, 

estabelecida a Rua Nilo Romero, 57, Centro, Lagarto/SE, por intermédio de seu Sócio - Proprietário 

e Sr. Jeronirno 4eOlivefra Reis. Neto, vem através.deste AUTORIZAR a.JUNTA.COMERCIAL 

DO ESTADO DE SERGIPE a Adesão a Ata de Registro de Preço de n°01/2017, referente ao processo 

administrativo pregão presencial 01/2017, conforme solicitado no seu todo. 

Atenciosamente, 

f Jeronirno de Oliveira Reis Neto. 
Sócio - Proprietário 

JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 24.986.70910001-76 

ENDEREÇO: RUA NILO ROMERO, 57, LAGARTO/SE 
CONTATO: (79)3631-6258 / (79) 99929-1904 
EMAIL: contato@royaIempreendimentos.com  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 Q 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Mapa comparativo de preços 

n 

o 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

. 	 Propostas Comerciais 

o 
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ORÇAMENTO 

Aracaju- Se, 13 de Dezembro de 2017. 

Á JUCESE- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE. 

Segue orçamento para diversos serviços: 

o 
ITEM 	1 	 SERVICO 	 1 UND 1 QTD 1 VALORM 2  1 VALORTOTAL 

01 Serviço de capinagem manual, roçagem 
mecânica e jardinagem 

ti 2  240 R$ 9.20 R$ 2.208,00 
 ___ 

02 Fomedmento e intalação de películas 
arquletônica de controle solar G5 FlIm ou 

similar. 

ti 2  20 

__  

R$ 45,00 R$ 900,00 

03 Fornedmento e aplicação de forros em M 2  
gesso  

200 R$ 68,00 R$ 13.600,00 

04 Serviços Elétricos HORA 240 42.00 R$ 10.080.00 

05 Serviços de manutenção em telhados e 
calhas 

HORA 176 42,00 R$ 7.392,00 

06 Serviços Hidráulicos HORA 1 	120 42,00 R$ 5.040,00 

07 ServIços de carpintaria HORA 80 42,00 R$ 3.360,00 

08 Serviços de Pintura HORA 120 42,00 R$ 5.040,00 

09 Serviços de marcenaria HORA 80 42,00 R$ 3.360.00 

10 Serviços de Serralheria HORA 120 42,00 R$ 5.040.00 

11 Serviços de Pedreiro HORA 40 42,00 R$ 1.680,00 

12 Serviços de Servente de Ped reiro HORA  40 20.00 R$ 800.00 

o 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e 

quinhentos Reais). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

á RR 1A 

GERENTE COMERCIAL 

IS P - Reformas e Construções LTDA- ME 
END: Rua Guilhermino Rezende, n9: 321, Br: 13 de Julho. 

Aracaju- Se CEP: 49020-270 
TEL: 79-999870972 

CNPJ: 21160911/ 0001-56 



1610112018 	 Comprovante de Inso-ição e de Situação Cadastral 

/ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

S 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATRIZ 	- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

L $ P REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMTO (NOME DE FANTASIA) 

IS P REFORMAS
EN  

E CONSTRuCOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EcoNÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÂRIAS 

43.99-1.02 - Montagem e desmontagem de andaimes e eutras estruturas temporárias 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária limitada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

321 

MUNICIPIO 	 UF 

ARACAJU 	 ISE 

LOGRADOURO 

R GUILHERMINO REZENDE 

CEP 

49.020-270 
BAIRRO/DISTRITO 

SALGADO FILHO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(79) 3259-1 006 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
n—. 

SITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

0211012014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
-Â- 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 16101/2018 às 12:06:12 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 111 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO 
000066000601 	CONSTRUÇÕES 

EDINALDO DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIF 

bens Cdunhao ParciaL4 do CPF 940 . 731 . 125-20,M 
SEJCm domicilio / residência a RUArA1Cniero 2t< 

municipio ARACAJy,#RGIPEft(P 49043-5101é' 

PATRICIA Dos 

bens Comunhao Parcial ,j' do CPF 020.155.5054 

SE,4om domicilio! resid6cia a,fUA Aj,ffiúmero 

municipio ARACAJUJ  SERGIPE, CEP 49.043-5113 

p 
LTDA / 

FORMA E 
CCSE 

r 	;A 
:31 	3 

de identidade 
t 	$ 

bairro / distnto 
/ 

rito de identidade 3080881 

ø bairro! distrito SANTA 
1 

o 

o 

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A sociedaS adolará o nome empresarial,de L 5 P REFORMA E 

CONSTRUÇÕES LTDA. 4/ 
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia L 5 P REFORMA E CONSTRUÇÕES e" 

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;' MONTAGEM - 

DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; MONTAGÉM'DE 

ESTRUTURAS METALICAS; INSTALACOES 1-IIDRAULICAS, SANITARIAS E DEI3AS; 

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS 

E RECREATIVAS. 

Cláusula Terceira - A sede..dasociedade é na RUA GUILHERMINO REZENDE4'íúmero 

bairro / distritoGADC FILHO. u1bÍPio ARACAJU,/SE'6IP 49.020-27e" 	- 

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 1910912014 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 30.000.00 (TRINTA MIL reais) dividido em 300 quotas no 

valor nominal R$ 100 1 00 (CEM reais), integralízadas, neste ato em moeda corrente do Pais, 

sócios: 

NOME N°DE QUOTAS VALORR$ 

EDINALDO DOS SANTOS 	 - 150 15.000O 

PATRIOtA DOS SANTOS 150 15.000,00 

TOTAL 300 30.300.00 

7 
e 
/ 

Cláusula Sexta - As quotas são Indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condi4es 

e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada 

a cessão, a alteração contratual pertinente. 

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas tod s 

respondem solidarlamente pela integralização do capital social. 

Cláusula Oitava - A administração da socieade caberá ao administrador/sócio EDINALDO DOS 

SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial; 

MÓDULO INTEGRADOR: 15 	5E2201400018707 	III 11111111111111111111111111111111110 III 	(1 
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0000000 00602 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE L S P REFORMA E 

CONSTRUÇÕES LTDA 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de i 

da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em ai 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quo 

de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autoriz 

outro(s) sócio(s). 

Cláusula Nona - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

balanço patrimonial e do balanço de resultãdo econômico, cabendo aos sécios, na 

suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes aotérmino do exercício social, os sécios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

• 	 Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 

Cláusula Décima Segunda - Os sécios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 

titulo de 'pro labore", observadas as disposiçõõs regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou senda Interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou 

inexisfndo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 

apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 

verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será 

adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não 

estã(Go) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em vIrtude4 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, a191(que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçãípeita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumc(fé pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima Quinta. Fica eleito o foro de ARACAJU para o exercido e o cumprimento dos / 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 	
1' 

E, estando os sécios justos e contratados assinám o presente instrumento em 3 vias de lgdl 
forma e teor. 

ARACAJU, 19 de Setembro de 2014. / 

Sócio/Administrador 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE L S P R 

CONSTRUÇÕES LTDA 
E /JUCESE 

14 

DOS SANTOS 

Sócio 
	

1 

• 	 / / 
/ 

.c 

/ 
t4t < 

/ .•c) O'T .$ 

. 	. 	- 

• 
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JUCESE 
FOLKJ 

o 

À JUCESE - JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DE SERGIPR 

ENO.: Rua de Priipriá, 315 

TEL: 3234-4100 

Prezado Senhor. 

Conforme solicitado, segue orçamento para contratação de diversos serviços. 

LOTE DI 
ltmn 	1 	DtafiudoSmi$ça 	1 	Unidade 	1 	Quantidade 	1 	YalorM' 	1 	ValorTotal 

AI Serviços de capinagem manual, roçagem 
mecanica e jardinagem 

P42  240 aio R 	2.184.00 

t01E02 
(tem 	1 	0.43u do Sflço 	 Unidade 	1 	Quantidade 	1 	Valor P4' 	1 	Velar Total 

01 Fornecimento e instalação de pelftulas P42  20 4320 R 884.00 
arquitetônica de controle solar 65 film ou 

similar, fume profissional, linha profissional 5% 
ou similar, com retenção mínima de 95% dos 
raios ultravioletas. transmissão de 5% da luz 
visível e rejeição mínima de 40% de energia 

solar e anti-risco  

witoa 
bem 	1 	0niludoSviço 	1 	Unidade 	1 	QbwillJuJ 	1 	VatorW 	1 	ValurTotal 

01 Fornecimento e aplicação de forros em gesso 
acartonado. mineral e em placas. 

W 200 87.20 R 	13.440.00 

LOTE 04 

lime 1 	Oastiaj,$u do Serviço 1 	Unidade  1 	Quantidade 	1 	Valor (fora 1 	Valor Total 

Dl Serviços Ektricos Hora 240 41.111 R$ 9.864.00 

02 Serviços de manutenção em telhados e Hora 
calhas_e_calhas  

176 41.10 R 	7.233.60 

03 Serviços Hidráulicos Hora 120 41.10 R 	4.932.00 

04 Serviços de carpintaria Hora 80 41,10 R 	3.288.00 

05 Serviços de pintura Hora 120 41.10 R 	4.932.00 

06 I 	Serviços de macenaria Hora 1 	80 1 	41.10 fl 3.288.00 

07 Serviços de serralheria Hora 120 41.10 R 	4.932.00 

08 Serviços de Pedreiro Hora 40 41,10 fl 1.644.00 

09 Serviços de servente de pedreiro Hora 40 19.50 R 	780.00 

MS CONSTRUÇÕES LTA-ME 
RUA OR. JOAQUIM RIBEIRO CHAVES, NP 05-SALA 01, B. JABUTIANA 

49.095-090 - ARACAJU-SE 

CNPJ: 15.757.34910001-40 TeI.: (79)8104-7040 



Segue os preços para devida coub-dhitJo dos serviços acima relacionados, qualquer dúvida esternos a disposição. 

ARACAJU. 14 DE DEZEMBRO DE 2017 

ATENCIU 3AM ENTE, 

súcia DIRETOR 

MS CONSTRUÇÕES LTA-ME 
RUA DR. JOAQUIM RIBEIRO CHAVES, N 2  05— SALA 01, B. JABUTIANA 

49.095-090 - ARACAJU-SE 

CNPJ: 15.757.34910001-40 Tel.: (79)8104-7040 

o 



16101/2018 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 	 ,'.uCESS 
4 FOLhA 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

SÃ 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

INSCRIÇAO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

[NOME EMPRESARIAL 

1 MS CONSTRLJCOES LTDA - ME 

11TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MS CONSTRUCOES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20-440 -Construção de edificios 

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

42.13-840 . Obras de urbanização 	ruas, praças e calçadas 
43.22342 - Instalação e manutençãe de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

NÚMERO 	1  COMPLEMENTO 

5 	 SALA 01 

MUNICIPI0 

ARACAJU 	 ISE 

LOGRADOURO 

R OR JOAQUIM RIBEIRO CHAVES 

CEP 

49.095-090 
BAIRROIDISTRITO 

JABOTIANA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

osorlomelo@hotmaIl.com  
TELEFONE 

(79) 3232-2824 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÂO CADASTRAL 

ATIVA 
OATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/06/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAOASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1610112018 às 11:59:44 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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JUCESE 
FOLHA 

- ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 

M 5 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME 
CNPJ: 15.757.34910001-40 
NIRE: 28200490966 

OSÓRIO MELO NETO, brasileira, solteiro, empresário, nascido em 3010911976, naturiFi 
Aracaju-SE, portador do RG fl°  1.072.821 SSP-SE e CPF n° 696.055.805-00 residentes e 
domiciliado à Rua Maruim, n° 501, apto 306, Bairro Centro, CEP 49010-160 - Aracaju - SE e 
THIAGO ARAUJO SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, , nascido em 2510611981, natural de 
Aracaju-SE, portador do RG n° 1.333.677 SSP-SE e CPF n° 784.382.095-72, residente e 
domiciliado na Av. Francisco José da Fonseca, no 1286, Bairro São Conrado, CEP 49042-000, 
Aracaju-SE, únicos sécios cotistas da empresa M 5 CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA-ME 

inscrita no CNPJ sob n° 15.757.34910001-40, com sede na Rua Duque de Caxias, Bairro São 
José - Aracaju-SE, GEP: 49015-320, que se regerá pelo presente contrato, pelos Artigos 1052 a 
1087 da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e, supletivamente, pela Lei das Sociedades 
Anônimas e disposições legais subseqüentes e afins no que não conflitar, mormente na parte que 
diz respeito à decisão do sócio-cotista, representante majoritário do capital, com as disposições 
constantes das cláusulas do presente instrumento, registrada na MM Junta Comercial do Estado 

• 

	

	de Sergipe sob NIRE n° 28200490986 em sessão do dia 0810612011, resolvem de comum 
acordo modificar a cláusula do seu contrato social, mediante a seguinte alteração: 

Alterar o endereço da sede da Rua Duque de Caxias, Bairro São José, CEP: 49015-320 
Aracaju-SE para a rua Or. Joaquim Ribeiro Chaves, n° 05,sala 01, Bairro Jabotiana, CEP: 
49.095-090 - Aracaju-SE. 
Alterar o nome empresarial de M 3 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME, para 
MS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, assumindo o ativo e passivo, direitos e obrigações da 
denominação anterior; 
Alterar o nome de fantasia de M S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA para MS 
CONSTRUÇÕES 
Excluir a atividade de Locação de mão-de-obra temporária; 
Incluir a atividade de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 

MS CONSTRUÇOES  LTDA-ME 
CNPJ: 15.757.34910001-40 
NIRE: 28200490986 	 .1 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL - A Sociedade Empresária gira sob o nme 
empresarial de MS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, e adotará o nome de fantasia de "MS 
CONSTRUÇOES", sendo regida de conformidade com a Lei n°10.406/2002. 

CLÁSULA SEGUNDA - SEDE - A sociedade terá sede e foro na rua Dr. Joaquim Ribeiro Chaves, 
n°05, sala 01, Bairro Jabotiana, CEP: 49.095-090 —Aracaju-SE. 

CLÁSULA TERCEIRA - FILIAIS - facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo 
de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território 
nacional. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - Constitui objeto da sociedade: 
a) Construção de edificios residenciais, casas e residências, edifícios residenciais 

muitífamiliares incluindo edifício de grande altura, construção de edifícios comerciais, 
escolas, hospitais clinicas médicas, escritórios comerciais, hotéis, motéis, restaurailtes, 
galerias, a atividade de construções de edificios industriais, fábricas, oficinas galpõés e 
indústria, 
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b) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas a atividade de construção de 
ruas e locais para estacionamento de veículos, a atividade construção 
calçadas para pedestres, trabalhosde superficiese pavimentação em vias 
praças e calçadas 

o) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
refrigeração; 

Objeto este que poderá ser ampliado ou modificado mediante a deliberação dos 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da sociedade é 
indeterminado, extinguindo - se por vontade unânime dos sôcios e nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste 
ato, com moeda corrente no pais, que estão assim distribuídas entre os sócios: 

Quotistas 	 N° Quotas 	Valor R$ 
OSÓRIO MELO NETO 	 50.000 	50.000,00 
THIAGO ARAUJO SOUZA 	 50.000 	50.000.00 
Total 	 100.000 	100.000,00 

CLÁSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme preceitua o artigo 1.052 do Novo Código Civil, Lei n° 10.40612002. Conforme 
estabelece o artigo 1.054 combinado com o artigo 997, VIII, do Novo Código Civil, Lei n° 
10.40612002, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES - A administração da sociedade 
caberá aos sócios OSÓRIO MELO NETO e THIAGO ARAUJO SOUZA, com os poderes e 
atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçõá seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

• 	CLÁUSULA NONA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS - As deliberações sociais serão 
tomadas em reunião de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma 
Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente. 

Parágrafo Primeiro - A convocação para a reunião de sécios se dará por escrito, com obtenção 
individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6 1, do 

• 	
artigo 1.072, da Lei n° 10.406102. 
Parágrafo Segundo - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, 
de titulares de no mínimo % (três quartos) do capital e, em segunda, com qualquer número. 
Parágrafo Terceiro - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito 
sobre as matérias objeto de deliberações, nos termos do § 3 0, do ad. 1.072 da Lei n° 10.40612002 
Parágrafo Quarto - A reunião dos sécias, ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, 
nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei 
n° 10.40612002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem O 
pronunciamento do sécios, salvo se todos os sécios estiverem presentes e decidirem por escrito 
acerca da matéria em pauta. 
Parágrafo Quinto - Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por 
advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados. 
Parágrafo Sexto - Os sécios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias 1  ressalvado o 
disposto no parágrafo terceiro do presente artigo: 

a aprovação das contas da administração; 
a designação dos administradores, quando feita em ato separado: 
a destituição dos administradores; 
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a modificação do contrato social; 
a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a 
estado de liquidação; 
a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das su 
o pedido de concordata. 

Parágrafo Sétimo - As deliberações dos sécios serão tomadas, observad 
mínimos a seguir: 

1. 	pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos 
casos previstos nos incisos V e VI do ad. 1.071; 
pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos 
previstos nos incisos II, III, IV e VIII do ad. 1.071; 
pela maioria de votos dos presente, nos demais casos previstos neste 
contrato ou na lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE - Pelo exercício da administração, 
os administradores terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO - O exercício 
social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada 

• 	 exercício,, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, com 
elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico. 

Parágrafo Primeiro - A sociedade deliberará em reunião dos sécios, devidamente 
convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de 
participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.40612002. 

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do 
exercício, com base em levantamento de Balanço intermediário, observada a reposição de 
lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da 

Lei n° 10.40612002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO DE QUOTAS - As quotas da Sociedade são 
indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos 
demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sécios 

que queira, adquiri-las. 
Parágrafo Unlco - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos 
demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua 
intenção de não mais continuar na Sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO DE SÓCIO - A falecimento, falência ou 
afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa para dissolução da Sociedade, que 
continuará com seus sécios remanescentes. 

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos 
sõcios, caberá aos sécios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros, ou 
representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos 
haveres de cada uma das partes. Na proporção das quotas sociais. 

Parágrafo Segundo - O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do 

mês anterior ao evento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - A 
Sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para este fim 
convocados, respeitado a deliberação dos sécios, conforme quorum previsto no parágrafo 
sétimo, da cláusula nona deste contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS - De conformidade com o 
artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei no i 0.406/2002), obser 
omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedac 
facultativamente as disposições contidas na Lei da Sociedade Anônim 
supletivamente à Sociedade Limitada. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DESIMPEDIMENTO - Os Sócios e Adminis'W.dÇ 
declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exekeEb 
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, nos 
termos do art. 1.011, § 1 0, da Lei 10.40612002, bem como, não se acham incursos na 

proibição de arquivamento previsto na Lei n° 8.934194. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO - Para eventual propositura de qualquer ação ou 
procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, 
administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade Aracaju, Estado de Sergipe, 
com enúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, 
ainda que venha ocorrer mudança de domicilio de qualquer dos quotistas. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato 
Social, em três vias de igual teor e forma. 

Aracaju 	

ro 

de 2012. 
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1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLÓÓIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO 

o 

Declaro para os fins do disposto no inciso Ido artigo 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de repasse para o exercício de 2018, ano 
em que ocorrerá a despesa cujo objeto é adesão da JUCESE a Ata de Registro de preços no 
01/2017, do Pregão Presencial no 01/2017, da CODISE, objetivando a aquisição de serviços de 
manutenção predial abrangendo os serviços de capinagem, roçagem mecânica, jardinagem, 
instalação de películas, aplicação de forros em gesso, serviços elétricos, em calhas, hidráulicos, 
de carpintaria, de pintura, de marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente de pedreiro, 
processo autuado sob o n°019.201.00415/2017-O. 

IC= Índice de Comprometimento Orçamentário-Financeiro da Despesa; 
VEC' Valor Estimado da Contratação para este Exercício; 
ROF= Previsão de Repasse Orçamentário-Financeiro Anual; 

ICVECx 100X% 
ROF 

IC R$ 54.784,00 x 100 
4.500.000,00 

o IC= 1,21 % 

Aracaju, 02 de janeiro de 2018. 

Góis 

da JUCESE 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETAifiA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLtSGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Declaração sobre Aumento de Despesa 

o 

o 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA 

Declaro para os fins dispostos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento de despesa decorrente da 

adesão da JUCESE a Ata de Registro de Preços n 0  01/2017 da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, objetivando a aquisição de serviços para a 

manutenção predial da JUCESE, abrangendo os serviços de capinagem, roçagem mecãnica, 

jardinagem, instalação de películas, aplicação de forros em gesso, serviços elétricos, em calhas, 

hidráulicos, de carpintaria, de pintura, de marcenaria, de serralheria, de pedreiro e de servente 

pedreiro, para atender demanda de serviços da Junta Comercial, uma vez que não dispõe em 

seu quadro, servidores, para execução dos referidos serviços, processo autuado sob o n° 

019.201.00415/2017-0, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 

Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias em 

vigor. 

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2018. 

Gois 

da JUCESE 

o 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
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TETOS ORÇAMENTÁRICIS - DESPESA 	' 

EXERCICIO - 2018 

oRGÀo; 	 - - - 19000 SE&ffiTARIA DE ESTADO DO DESENVOLV1MENT43 iCONÔMICO  E DA CIÊNCIA E 

UNIDAÉÍ 	 ' 	-• 	19201 - Junttktomerclal ieieripe 	 ;' - 

	

--%.. .' '. 	 H  -..!'------- -,- - 

AÇÃO - -__META PRIORITÁRIA 	FONTE[;RUPOj 	SUGERIDO 	SOLICITADO. 	APROVADO 	EMENDADO 

000') - - 	 - 	0270 	33 	 1.119.000.00 	 1.119.000.03 	 1.119.000,00 	 - 	0.00 
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___.- 	1 
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[OTALDA'ÃÇÕJÇI - 	- -11904.000,00 l.904.00&00.  

[2167-IijI&aáodaREDÊSIMnoEsIadodeSeIipef  
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SECRETARIA 
00C2, - COMPROMISSO DE 	 0270 44 5.000,00 5.005 10 5.000,00 0,00 
SE.RETARIA ________________ 

OTALDA-AÀOI3 . -TT7ot.0000 	, 707,O& 
________________________ - 707.000,00 o.00] 

0270 33 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 
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ÕTAL DA AÇÃât :•. edo u. '"605,000.00 ' 	0.001 

r22 ØJd&nstiudonai 	 . 	. . -- 	,' 	4L, 2. 	' 	- 	' t• •. 
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t!OTAL bAAÇÁÕ''ÇjÇ ' 	150.000,00 .. iso000.00 

(›00(i -- 	 0270 33 5.000,00 5.000.10 5.000,00 0,00 

00')-- 	 , 	0270 44 5,000,00 5.000:)0 5.000.00 0.00 

1 	IUÃlUiJUU 	 1 	•': 1 >  IU.VUU - ,-? 

4.500.000,00 1 	4.00000Á0- 	- 	4.500.000,00" 
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o 
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ANEXO XV 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
SERGIPE E 

ØOOOOØØOOCOL 

CONTRATO N° XX/2015 

Por este instrumento, de um lado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
SERGIPE com sede na Avenida Heráclito G Rollemberg 4.444, Distrito Industrial de Aracaju, CEP: 
49030-640, inscrita no CNPJ sob o n° 13.146.642/0001-45, doravante denominada CODISE, neste ato 
representada por ARTUR SÉRGIO DE ALMEWA REIS e JORGE KLEBER SOARES LIMA, 
aquele Diretor Presidente e este Diretor Administrativo e Financeiro, de outro lado a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com sede na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xxxxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ n° xxxxxxxxxxxxx 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, para o fim 
especial de firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo, com 
base no que dispõe a Lei a Lei n.° 8.666193 e suas alterações posteriores, as Leis Estaduais n.° 
5.28012004 e 5.848/12006, a Lei Complementar 123/2006, a Lei 11.488/2007 e os Decretos Estaduais n.° 
23.769 e 23.770/2006, combinado com as demais normas de direito aplicáveis a espécie, mediante as 
cláusulas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

A contratação de empresa, mediante Sistema de Registro de Preços.para contratação empresa para 
prestação de serviços de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo especificações 
técnicas detalhadas no Anexo xxx do Edital do Pregão Presencial n° xx/2015 Lote xxx: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 

2.1 Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, para todos os fins de direito, os 
seguintes documentos, os quais as panes contratantes declaram ter conhecimento do seu teor. 

> Processo Administrativo ti0  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
> Proposta Comercial e pesquisa de preço de mercado; 
> Projeto Básico/Termo de Referencia. 
> Lei 8.666193 e demais legislação aplicável ao presente caso; 

Av. 1-leráclito Rollernberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49030.640 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: 

4.1 - O valor total do Contrato está estimado em R$ xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4. 
O valor mensal corresponderá aos serviços efetivamente prestados. 

4.2 A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na forma do artigo 
65 § 1°daLein°8.666/93. 

4.3. Os preços são fixos e in-eajustáveis. Poderão ser revistos conforme a CLAUSULA SETIMA da 
ATA DE REGISTRO. 

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1 A CONTRATADA, quando convocada para assinatura do Contrato prestará garantia de execução 
do objeto deste contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

5.2 A CONTRATADA prestará garantia de execução do objeto deste contrato dentre as modalidades 
adiante descritas, que vier a optar na sua declaração expressa constante de sua Proposta Comercial: 

5.3. São modalidades de garantia: 

caução em dinheiro; 
títulos da divida pública; 
seguro-garantia; 
fiança bancária. 

5.4 Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado em poupança do 
Banco do Estado de Sergipe S/A, vinculada ao Contrato, a fim de manter a sua atualização financeira. 

5.5. A FIANÇA BANCÁRIA deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 
representado no Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de Aracaju, Capital do Estado de 
Sergipe, devendo ter prazo superior ao do futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

5.6. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de execução do contrato, a futura 
Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia, nos termos e condições 
originalmente aprovados pela CODISE. 

5.7. A garantia de execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
CONTRATADA após 30 (trinta) dias do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais. 

5.8. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou 
conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de outras 
cominações legais, quando for o caso. 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640 
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5.9. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o correspondente Termo 
de Recebimento Definitivo pela CODISE, será devolvida a garantia e seus reforços no prazo de 30 
(trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da CONTRATADA, dirigido ao 
Diretor-Presidente da CODISE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo Contratado, no prazo de até 30 dias consecutivos da apresentação, no Protocolo da 
CODISE documentação hábil à quitação: (1) Nota Fiscal/Fatura e (2) Certidões de Regularidades para 
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, o FGTS e o INSS. 

6.2 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do 
INPC/IBGE, desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o 
efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não 
aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

6.3 Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

6.4 Caso se faça necessário a re-apresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura, por culpa do Contratado, 
o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á, a contar da data da respectiva re-apresentação. 

6.5 A contratada, somente fará jus aos valores se os serviços forem devidamente prestados 

CLÁUSULA SETIMA - DAS FONTES DE RECURSOS 

7.1 - Pela perfeita execução dos serviços, objeto desta licitação, a CODISE fará, ao licitante que vier a 
ser contratado, o devido pagamento do preço proposto, conforme Tenno de Contrato em Anexo. 

7.2 - Os recursos financeiros para pagamento dos contratados resultantes deste PREGÃO 
PRESENCIAL serão: provenientes da AÇAO xxxx— MANUTENÇAO GERAL DA CODISE - 
ELEMENTO: xxxx FONTE DE RECURSOS xxx 

o 	CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.IA CONTRATADA obrïga-se a: 

8.1.1- Assumir total responsabilidade por quaisquer danos, acidentes ou perdas que seus empregados 
venham a sofrer ou cometer durante ou em decorrência da execução dos serviços contratados. 

8.1.2.- Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em 
decorrência da sua condição de empregadora. 

8.1.3 Responsabilizar-se por todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por 
perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados por seus 
empregados durante a execução dos serviços, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade 
solidária por parte da CONTRATANTE. 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, GEP: 49.030-640 
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8.1.4. Responsabilizar-se pelos danos diretos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
si ou por seus empregados, na prestação dos serviços ora contratados. 

8.1.5. - Reparar prontamente os danos e avarias causadas por seus empregados aos bens da 
CONTRATANTE ou de terceiros. 

8.1.6. - Assumir o compromisso de responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de 
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente, por quaisquer atos ou fatos lesivos aos 
seus interesses que possam interferir na execução do objeto desta licitação, quer sejam eles praticados 
por empregados, prestadores ou internos da CONTRATADA. 

8.1.7. Solicitar à CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer infonnações ou esclarecimentos que 
julgar necessários e que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual. 

8.1.8. Entregar a nota fiscal/fatura no Protocolo da CODISE , dentro dos prazos estabelecidos a qual 
será encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira. 

8.1.9. Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano pessoal ou material, causado por 
seus empregados ou propostos, nas dependências nas unidades vinculadas a CODISE. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.0 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através do servidor especialmente designado, que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 

9.1 - Pagar a importância correspondente ao fornecimento no prazo contratado. 

9.2- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

9.3 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do 
presente Contrato com as normas especificadas, e se os procedimentos adotados são adequados para 
garantir a qualidade desejada. 

10.2. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art.77 e seguintes da Lei 8.666/93 e 
alterações introduzidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. 
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11.2 A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art.78, 1 à XII e XVII, da Lei 8.666/93, 
poderá ser feita por ato unilateral da CODISE. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados 
nos incisos XIII à XVI, só poderá ser feita amigável oujudicialmente. 

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CODISE em caso de rescisão contratual prevista no 
art. 77 especialmente os estabelecidos pelo art. 80 todos da Lei 8.666/93. 

11.4 Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos 
para a rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78 na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 

11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, também por conveniência administrativa, a Juízo do 
Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer espécie de indenização. 

11.6 No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à Contratada, 
por escrito, no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência. 

10 	11.7 Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta Cláusula, nenhum ônus recairá sobre o 
Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do art. 79 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1 Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto 
pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a 
prévia defesa: 

- advertência; 

II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou 
parcial do mesmo; 

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a FSPH da 
Contratante, pelo prazo de 02(dois) anos; 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

12.2 A Contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e entidades pertencentes à 
Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando: 

1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

II - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III - comportar-se de modo inidôneo; 

IV - fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

Av. Heráclito Rollemberg, 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju - SE, CEP: 49.030-640 
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V - falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

13.1 Fica eleito o foro da cidade de ARACAJU/SE para dirimir as questões que porventura surgirem na 
execução deste contrato, renunciando as partes, desde já, a quaisquer outros, por mais privilegiados que 
sejam ou possam vir a ser. 

Estando justas e pactuadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em 04 (quatro) vias de igual teor. 

Aracaju, XX de XXXXXX de 2015. 

ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS 	JORGE KLEBER SOARES LIMA 
Diretor Presidente 	 Diretor Administrativo e Financeiro 

CODISE 	 CODISE 
CONTRATANTE 	 CONTRATANTE 

CONTRATADA 

. 
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Oficio n° 16/2018-JUCESE 

Aracaju, 17 de janeiro de 2018. 

Ilustríssimo Senhor 
ROBERTO LEPLETIER 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

Assunto: ENCAMINHA PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADESÃO A ATA E 
REGISTRO DE PREÇOS N° 0112017 - CODISE. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente expediente 
encaminhar para análise da Superintendente Geral de Compras Centralizadas - SEPLAG/SE, o 
processo administrativo n 019.201.00415/2017-0 com vistas à Adesão da JTJCESE a Ata de 
Registro de Preço n 01/2017 da CODISE. 

Sem mais para o momento, elevamos os votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

MARCELO PASSOS SILVA 
Secretário-Geral 

Rua Própria, 315 Z Centro i Cep: 49.010-020, Aracaju-SE 
Fone: 3234-4100 Fax: 3234-4141, wwwjucesase.gov.br 	
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GOVERNO DE SERGIPE 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas 

NOTA TÉCNICAJSGCC N. 005/2018 
GERENCIA-GERÂL 	DO 	SISTEMA 	DE 	REGISTRO 	DE 
PRECOS 

OCESSO N. 019:201.0041512017-0 	 - 
Exame de viabilidade da Junta Comercial do Estado 
de Sergipe, como órgão carona, à Ata de Registro de 

ASSUNTO: Preço n°01/2017 resUltante do Pregão Presencial n.° 
01 /2017, 	da 	Companhia 	de 	Desenvolvimento 
Econômico de Sergipe - CODISE. 

- CONTEXTUALIZAÇÃO 

o 	A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, solicita adesão, como órgão 

carona, à Ata de Registra de Preços n° 0112017 resultante do Pregão Presencial n.° 

0112017, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE. 

Atendendo ao disposto no Artigo 37 do Decreto Estadual n° 25.728108, a 

JUCESE encaminhou processo n° 019.201.0041512017-0, referente solicitação de 

adesão como carona, à Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC, que 

é a Unidade Gerenciadora do SRP da Administração Pública Estadual. Com  vistas à 

análise do preenchimento dos requisitos exigidos pelo referido Decreto. 

II - ANÁLISE 

• A figura administrativa denominada "carona" criada pelo Decreto Federal n° 
3.931 /01, em seu artigo 80 , e repetido no Decreto Estadual n°25.728/08, em seu Art. 
37, possibilita a utilização de registros de preços formalizados por outras esferas do 
poder público, estabelecendo para tal, condições mínimas necessárias, in verbis: 

Art. 37. A partir da solicitação de Órgãos e/ou Entidades do Poder 
Executivo Estadual, a Unidade Gerenciadora. a fim de operacionalizar a 
compra de bens e de materiais de consumo, pode promover a adesão dos 
interessados a Atas de Registros de Preços de outros entes federados e/ou 
entidades públicas. 

§1°. A adesão a que se refere o capüt deste artigo fica condicionada às 
seguintes regras: 
1 - os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado; 
11 - demonstração da vantagem econômica da adesão; 
III - justificativa fundamentada da impossibilidade, inviabilidade ou 
inconveniência da realização do devido processo licitatório para o mesmo 
objeto; 
IV - autorização do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Sergipe 
- CRAF1/SE; 
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GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estada do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas 

V - parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado ou das 
Procuradorias das Entidades da Administração indireta Estadual. 

Á JUCESE acostou ao processo de adesão toda a documentação exigida pelo 

Decreto Estadual 25.728108. 

Quanto o atendimento do inciso III do art. 38 do mesmo Decreto Estadual 

25.728 / 08 "( ... )justificativa fundamentada da impossibilidade, inviabilidade ou 

inconveniência da realização do devido processo licitatário para o mesmo 

• objeto( ... ", a JUCESE juntou justificativa às fls.01-03. 

No que se refere à comprovação da econõmicidade para a Administração 

Pública, os autos do processo n° 019.201.00415/2017-0 demonstram através de 

pesquisas de mercado (f Is. 74 - 85) que os valores da Ata de Registro de Preços n° 

0112017 tornam-se mais vantajosos ao Órgão que solicita carona, e 

conseqüentemente à Administração Pública. 

Ressalte-se, ainda, que objeto solicitado, serviços de manutenção predial 

(preventiva e corretiva), não se encontra disponível em nenhuma Ata de Registro de 

Preços vigente operacionalizada por esta Unidade Gerenciadora SGCC/SEPLAG. Para 

análise de viabilidade do pleito foram realizadas pesquisas em atas vigentes e geridas o por outros entes federados. 

Diante do exposto, analisando todas as exigências legais necessárias para esta 

demanda, opinamos favoravelmente à adesão do JUCESE, à Ata de Registro de Preços 

n°01/2017, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE. 

É a nota técnica. 

Aracaju, 19 de janeiro de 2018. 

DIEGO SANTOSJESUS 
Gerente

- 
 Geral do Sistema de egistro de Preços 

Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 
Secretaria de Estado do Planejamento, orçamento e Gestão 
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Ofício n° 218/2018-SEPLAG 

Aracaju, 19 de janeiro de 2018. 

A Sua Excelência, a Senhora 
MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA 
Procuradora-Geral do Estado 

Assunto: Encaminhamos solicitação de adesão como órgão carona (processo 
019201.00415/201 7-0), para análise e parecer da PGE 

Senhora Procuradora-Geral, 

Encaminhamos o processo n.° 019201.00415/2017-0, proveniente da Junta Comercial 

do Estado de Sergipe, que solicita adesão como órgo carona à Ata de Registro de Preços n.° 

001/2017, do Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE, cujo objeto 

é a prestação de serviços dc manutenção predial. 

informamos que esta Secretaria, por intermédio da Superintendência Geral dc Compras 

Centralizadas, nada tem a opor, eis que cumpridas estão as exigências do Decreto n.° 25328/08, 

desde que observadas as colocações apontadas na Nota TécnicaISGCC n.° 05/2018, acostada ao 

presente processo. 

Atenciosamente, 

Roberto Vasconcelios Lepletier 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas 

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: So José - CEP: 49015-320 -Aracaju - SE 
TeL: (079)3226-2200 - Fax: (079)3214-0306 www.septag.se.gov.br  
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Parecer n°.: 	-ia 	/2018-JtJCESE. 

Processo n°. : 019.201.00415/2017-0. 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços. 

Origem: .YUCESE 

o 	 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DECRETO 
FEDERAL N°. 3.931/01. DECRETO ESTADUAL N°. 
25728/2008. POSSIBILIDADE coNDIcIoNADA. 

1 -RELATÓRIO 

Trata-se de adesão à Ata de Registro de Preços n o . 

001/2017 da Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Sergipe cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção 
predial. 

É o relatório Fundamento e Opino. 

2 - FUNDN4ENTAÇÀO 

A pretensão lançada pelo órgão busca concretizar a 
figura administrativa denominada "carona" criada pelo Decreto 
Federal n. 3.931/01, em seu artigo 8 1 , e repetido pelo 
Decreto Estadual n°: 25728/08, em seu artigo 31, que 
possibilitam a utilização de registros formalizados por outra 
esfera do poder estatal. 

A dúvida aqui é se órgão da administração pública 
estadual, pode utilizar-se de registro de preços de outras 
esferas de governo, ou seja, de órgãos federais, estaduais e 
municipais, bem como de Poderes distintos, como o Judiciário 
e Legislativo. 

Quanto ao tema, esta PGE já se manifestou em duas 
oportunidades através do Parecer n° 6668/2007 do Dr. Eduardo 

Praça Olímpio campos, 14, centro, Aracaju (SE) 
cEp. 49.010-150 Tel.: (79) 3198-7632 	 1/ 



ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Cabral e Despacho Motivado n o  094/2007 da lavra do 
Procurador, Dr. Felipe Godoy. 

Em análise às peças acima, o que se percebe é que a 
matéria, ainda incipiente, está longe de se pacificar. Há 
interpretações a favor e contrária à figura do carona. 
Inexiste, inclusive, pronunciamento judicial ou dos Tribunais 
de Contas acerca da ilegalidade do Instituto. 

Ademais, acrescento que o próprio TJ-SE, através da 
Resolução n °  31/2004 e Tribunal de Contas - SE, por meio da 
Resolução n °  246/2007 utilizam-se do Instituto, desde que 
cumpridos alguns requisitos ali previstos. 

Resolução n° 31/2004 do TJSE: 
Art. 12. A Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, podérá ser utilizada por qualquer árgão 
ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão qerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. (Redação dada 
pela Resolução n° 12/2005) 

§ 1 ° . Os órgãos e entidades que não participaram 
do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar 
seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, 
para que este indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecida 
a ordem de classificação. (Parágrafo acrescido 
pela Resolução n° 12/2005) 

§ 2°. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados ei+ Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. (Parágrafo acrescido pela Resolução n° 
12/20 05) 
§ 3 ° . As aquisições ou contratações adicionais a 
que se refere este artigo não pcderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. (Parágrafo acrescido pe1a Resolução n° 
12/2005) 

Resolução n°: 246/07 do TC-SE: 
Art. 12. A Ata de Registro de Preços, durante sua 

Praça Olímpio campos, 14, centro, Aracaju (SE) 
CEP. 49.010-150 Tel. 	(79) 3198-7632 	 2/ 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
vigência, poderá serutilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciados, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 

Assim, conclui-se é que a figura do carona não é tida 
como ilegal, sendo regulamentada por cada ente federativo, 
conforme prevê o art. 15, § 3 °  da LLCA. 

E mais, aqui na Administração Pública Estadual, já se 
tratou de reformar as disposições referentes à matéria, 

conforme § 2 °  do art. 31, do Decreto n °  25728/2008, quanto ao 

limite sugerido pelo TOU, em Decisão n °  1487/2007 abaixo 

transcrita: 
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 
expostas pelo Relator, em 
9.1.conhecer 	da 	presente 	representação 	por 
preencher os requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 237,inciso VI, do Regimento 
Interno/TCU, e considerá-la parcialmente 
procedente; 
9.2.determinar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão que: 
9.2.1.oriente 	os 	órgãos 	e 	entidades 	da 
Administração Federal para que, quando forem 
detectadas falhas na licitação para registros de 
preços que possam comprometer a regular execução 
dos contratos advindos, abstenham-se de autorizar 
adesões à respectiva ata; 
9.2.2.adote providências com vistas à reavaliação 
das regras atualmente estabelecidas para o 
Registro de preços no Decreto. n° 3.931/2001, de 
forma a estabelecer limites para a adesão a 
registros de preços realizados por outros órgãos e 
entidades, visando a preservar os princípios da 
competição, da igualdade de condições entre os 
licitantes e da busca da maior vantagem para a 
Administração Pública, tendo em vista que as 
regras atuais permitem a indesejável situação de 
adesão ilimitada a atas em vigor, desvirtuando as 
finalidades buscadas por essa sistemática, tal 
como a hipótese mencionada no Relatório e Voto que 
fundamentam este Acórdão; 
9.2.3.dê ciência a este Tribunal, no prazo de 
60(sessenta)dias, das medidas adotadas para 
cumprimento das determinações de que tratam os 
itens anteriores; 

Praça Olímpio campos, 14, centro, Aracaju (SE) 

cEP. 49.010-150 lei.: (79) 3198-7632 



ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
9.3.determinar à 4 0  SECEX que monitore o 
cumprimento deste Acórdão; 
9.4. dar ciência deste Acórdão, Relatório e Voto, 
ao Ministério da Saúde, à Controladoria Geral da 
União e à Casa Civil da Presidência da República. 
(grifo nosso) 
Relator: Valmír Campelo; data do julgamento: 
0110812007. 

Superada, 	por 	enquanto, 	a 	celeuma 	quanto 	à 
ilegalidade da matéria, passo à aquisição ora pleiteada. 

Pois bem, a pretendida aquisição/contratação deverá 
obedecer, estritamente, aquilo que está previsto na Ata de 
Registro de Preços n 0 001/2017 da CODISE, posto que, ao aderir 
ao registro o Órgão wcarona - usuário - não pode modificar 
qualquer cláusula do respectivo processo de registro de 
preços, sob pena de macular o princípio da vinculação ao 
edital. 

Merece destaque o fato de que a utilização do 
registro só se dará se houver vantagem/benefícios para o 
Órgão carona, demonstrado nos autos do processo. 

Ressalte-se, ainda, que a utilização do registro 
alheio deve ser precedido de certificação da inexistência de 
registro próprio, não se admitindo a recusa deste em 
benefício daqueles. 

A concordância do vencedor daquele certame para o 
fornecimento pretendido também se faz obrigatória. 

(Além disso, necessário verificar a validade da Ata de 
Registp de Preços ora em análise. 

Oportuno, ainda, ressaltar que em hipótese alguma 
este parecer servirá para lastrear qualquer aquisição com 
custo acima do mercado, devendo o órgão efetuar pesquisas 
com vistas a evitar contratações superfaturadas. 

Neste passo, convém chamar a atenção para a 
possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, 
administrativa, civil, pecuniária e penal, em caso de 
malversação da verba pública, decorrentes de improbidade 
administrativa, a partir da Lei n.° 8.429/92, com a edição da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, complementáda pela Lei n.° 

Praça Olímpio campos, 14, centro, Aracaju (55) 
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PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
10.028/2000, que criou novos tipos penais (crimes contra as 
finanças públicas) , de modo a tornar mais efetivos os 
princípios constitucionais da Administração Pública (art. 
37/CF) 

Por fim, urge esclarecer, mais uma vez, porque de 
notória relevância, que a veracidadE de todas as informações 
e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade 
dos contraentes. 

3-CONCLtJSÀO 

Diante do exposto, concluo pela 	possibilidade da 
pretendida adesão, observada o prazo de validade da 
respectiva ata e desde que observadas as recomendações acima 
e demonstração de que dispõe de recursos orçamentários-
financeiro para o devido pagamento. 

É o parecer. 

À superior apreciação. 

Aracaju, 24 de janeiro de 2018. 

patricicfi ' im Pessoa 

procuradora do Estado 

Praça Olímpio campos, 14, centro, Aracaju (SE) 
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ExpressoLi'vre - ExpressoMail 

Enviado por: "Ananda Rodrigues de andrade" <ananda.rodrig ucs jucese . se.gov.br> 

De: 	ananda.rodriguesjucese.se.gov.br  

Para: 	eduardo.garcezjucese.se.gov.br  

Data: 	05/02/2018 09:57 (agora) 

Assunto: 	Extrato para publicação 

Anexos: 	Extrato para Publicação 1 .docx (23 KB) 

Eduardo, 

Solicito publicação conforme documento em anexo da Adesão da JUCESE á Ata de Registro de Preços n° 
01/2017 - CODISE, 05/02/2018. 

Sem mais para o momento. 

anda Rodrigues de Andrade 
stagiária -JUCESE. 

ri 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE.ALTERACÃO DO CONTRATO 
SOCIAL DÁ EMPRESA JRV EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP 

CNPJ: 24.986.70910001-76 
NIRE: 2820059864-7 

QUARTA ALTERÁCÃO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular de contrato, JERÔNIMO DE OLWEIRA REIS NETO, 
brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 18/08/1993, Empresário, portador do RG no 

• 3.324.077-9 SSP/SE e CPF n° 028.741.065-00, residente e domiciliado à Avenida Ministro 
• Geraldo Barreto Sobral, 2021 - Jardins - Edficio Jaime Araújo, 701 - Aracaju/SE - CEP 

• 	49026-010; e VAGNER DOS SANTOS FREITASANDRADE brasileiro, solteiro, maior e 
capaz, nascido em 18/12/1992, Empresário, portador do RG n°2.011.1.32-O SSP/SE e cr no 
008.925.425-27, residente e domiciliado ã Tv da Bica, 167 - Centro - Lagarto/SE - CEP 
49.400-000; 

Os atuais sóclos da empresa MW EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP, registrada na JUCESE 
em 13/06/2016 sob no. 2820059864-7, resolvem: 

Alterar o endereço de sua sede, de: Rua Nilo Romero, número 57, Loja, Centro, 
Lagarto- SE, CEP 49.400-000; para RuaRairnunda Reis, número 140, Bairro Laudelino 
Freire, Lagarto - SE, CEP 49:40Ü-000: 
O sócio cotista VAGNER DOS SANTOS FREITAS ANDRADE, acima qualificado, 
afasta-se definitivamente da sociedade transferindo 2.500 (duas mil e quinhentas) cotas 
de direitos societúrios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma 
onerosa, para o sócio ora admitido BIAN KALLEI) ALCÂNTARA M.ENIZES, 
brasileiro, soIteiro empresári&, maior e capaz, nascido em 1510711995, portador da 

• 

	

	 CNH 05975547841 DETRAN/SE e CPF 057.201.655-76, residente e domiciliado à Rua 
Cel. Souza Freire, 171, Centro - Lagarto/SE - CEP 49.400-000. 

e) Com isso resolvem dá nova Redaçào ao Contrato Social da empresa, no tocante as 
Cláusulas terceira e quinta, que passam a ter as seguintes disposições: 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A sociedade terá sua sede social na cidade de Lagarto - SE, no endereço Rua Raimunda Reis, 
número 140, Bairro Laudelino Freire. CEP 49400-000. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2018 13:17 SOB N' 20180056743 
PR0T000LO 	180056743 DE 22/01/2018. CÕDIGO DE VERIFICAÇA0: 
11800207390. NIRE: 	28200598647. 

J U C [SE, 
MARCELO PASSOS SILVA 

LL,ot,UufliPr SECRETÁRIO-GERAL 
ARACAJU. 22/01/2018 

www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



CLÁUSULA QUINTA 

O Capital Social é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), divididos em 25.000 cotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas e assim distribuídas entre 
os sócios: 

SOCIOS COTAS VALORES 
UlAN KALLED ALCANTARÁ MENEZES 
JIERONIMO DE OLIVEIRA REIS NETO 

2.500 
22.500 

R$ 2.500,00 
R$ 22.500,00 

TOTAIS 25.000 R$ 25.000.00 	I 

E por estarem assim, justos e acordes, assinam o presente instrumento em via única, perante as 
testemunhas abaixo, que também o assinam, a fim de que produza entre si, herdeiros -  e 
sucessores, os legítimos efeitos de direito, devendo ser encaminhada à registro perante a Junta 
Comercial do Estado de Sergipe. 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer -a 
administração di sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, oú por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Lagarto/SE, 19 de janeiro de 2018. 

LA4at 'L & 
d JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS NETO 

Sócio Administrador 

r4Y. 
UlAN KALLEI) ALCANTXRA MENEZES 

Sócio Cotista 

DOS SANTOS FREITAS ANDRADE 
Sócio Cotista Retirante 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2018 13:17 SOB N' 20180056743. 
PROTOCOLO: 180056743 DE 22/0112018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800207390. NIRÉ: 	28200598647. 

O-, 

UCESE JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

tflL 0* MARCELÕ PASSOS SILVA Ést0oOt !e1m't SECRtTÁRIO-GERAL 
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www.agiliza.se.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovaçEo de  sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos Códigos de verificaçEo 
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Uso da Firma por quem de direito: 

• 	 866  
5ERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS NETO 

Sócio Administrador 

ai 

Testemunhas; 

ç1n-in d.n 
Hosana da Con&ição Souza 

CPF 981.966.345-87 
RG 146.136-9 SSPISE 

_&éS NPnc"kx .s€L & 
Cândida Aparecida Costa de Oliveira 

CPF 064.392.085-43 
RG 2.343.610-7 SSPISE 

o 
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DECLARAÇÃO RELATIVA A DISPOSITIVO CONSTiTUCIONAL 

JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ no 24.986.70910001-76, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Jeronimo de Oliveira Reis Neto, Portador da 
Carteira de Identidade n°33240779 SSP/SE e QPF n°028.741.065-CO, DECLARA, para fins do 

. disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que nãó emprega medor de dezoÍto anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e nãõ emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz. () 

Aracaju/SE, 01 de fevereiro de 2018. 

2... 
Jeronimo de Oliveira Rei?Neto 

• 	 R.G. 33240779 SSP/SE 
C.P.F. 028.741.065-00 

JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 24.986.70910001-75 

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, 135, SALA 102 e 103, LAGARTO/SE 
CONTATO: (79)3631-6258 

EMAIL: elaine@roya!empreendjçnentos.com  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍViDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 24.986.709/0001-76 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabélecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art, 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços 'chttp://www.receita.fazenda.gov.br > ou <http://w.pgfn.fazenda.gov ,br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 0211012014. 
Emitida às 09:56:14 do dia 0511212017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/0612018. 
Código de controle da certidão: 3A5D,313E7.E935.0337 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1. 
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2310112018 https:/M.sifge.caíxa.gov.br1Empresa1Crf1Crf1FgeCFSImprimirPapeI.asp?VARPessoaMatriz=3491 9903&VARPessoa=34919903&VARUL.. 
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CAS ' t'a  wan 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	24986709/0001-76 

Razão Social: 3kV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

Nome Fantasia:JR EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: 	RUA DOM PEDRO II 135 SALA 102 E 103 / CENTRO / LAGARTO / SE / 
49400-000 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe Confere O Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maío de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/01/2018 a 16102/2018 

Certificação Número: 2018011806312741627038 

Informação obtida em 23/01/2018, às 15:18:37. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https:/twww.sifge.caixa.gov.br )Empresa/CrflCrftFgecFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz349l 99o3&VARPessoa349l99oa&vARuf=SE&V... 111 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 24.986.709/0001-76 

Certidão n°: 142034261/2017 
Expedição: 18/12/2017, às 15:03:14 
Validade: 15/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. - 

Certifica-se que JRV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
24.986.709/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2. (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

• 	Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação dâs pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

D6vidas e sugestões: cndrttst.jus.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO 
sIõ.tQ't 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
PROCURADORIA JUDICIAL DO MuIIICIPIO 

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, t 13-CENTRO Telefono: (19)3631-9607 CNPJ: 13.124.0520001-1 1 

CERTIDÃO NEGATÍVA DE DÉBITOS MERCANTIL 
CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° ...... e com base na legislação 

em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 2611212017 

Contribuinte: - Inscrição Mercantil: 
JRV EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP 163519 

Sequencial: 
5778 

Referência Loteamento: 

Localização: 	RUA DR NILO ROMERO, 57, , CENTRO 
Cadastro Imobiliário: 

 01.01.115.11.0116.01.002 
Inscrição Imobiliária: Natureza: 

Tributos Mercantis 26351 

Razão Social: 
JRV EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP 

CNPJ/C.P.F. Inscrição Estadual Inscrição Mercantil 

24.986.70910001-76 163519 

Código Atividade Principal: 	7020400 Código Atividade Sec.: 	3811400 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA - 
ESPECIFICA 

Início Atividade: 	1410612016 Validade: 	í241021201i! 

Observações: 

VIA INTERNET 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que 
porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão. 

Para validar autenticidade deste documento acesso: http://gestor.tributosmunicipais.00mbr )tagarto/views/publico/portaldocOntribUiflte 

- 	 5C1 C902B3CECA527CA8BF2EB13EA2CEODDB40A35 

Validar Certidão: 
xhtml 

Tilbulus Info~lica LTDA Versão: 3.0.R. 	 Usuário: VIA INTERNEr 	 - 	Emissão: 26/12/2017 	 Págirio: 1de 1 



2310112018 	 SEFAZ Seetaria de Estado da Fazenda de Sergipe 

SECRETARIA DE ESTADO DA JAZENDA DE SERGIPE 

a 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 480000/2018 

Inscrição Estadual: 27.152.870-2 
Razão Social: JRV ENPREENDIMENTOS LTDA-EPP 
CN12J: 24.986.709/0001-76 
Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULtORIA 
Atividade Econômica: 

TECNICA ESPECIFICA 
Endereço: RUA DOM PEDRO II SALA 102 E 103 135 

CENTRO - LAGARTO CEP: 49400000 

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, 

• 	

ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dividas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Internet nos temos da portaria N° 283 de 15102/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
- 	data da emissão. 

• 	Certidão emitida em 23101/2018 14:19:41, válida até j7212018;e  deve ser conferida na Internet no 
endereço www.setaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 23 de Janeiro de 2018 

Autenticação:201 801 23QDKNHI 

copyrlght © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n . Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 

o 
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2310112018 	 Visualização da Certidão 

a 
ESTADO DE SERGIPE 
PODER JUDICIÁRIO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU 
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N 

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho 
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE 

CERTIDÃO NEGATIVA 
.)aaos 00 bOIICIU 

Razão Social: JRV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

Nome Fantasia: ROVAL Natureza Certidão: Falência, 	Concordata, 	Recuperação 

EMPREENDiMENTOS Judicial e Extra-Judicial 

Domicílio: Lagarto Tipo de Juridica / 24.986.709/0001-76 
Pessoa/CPF/CNP.J: 

Data da Emissão: 23/0112018 14:20 Data de Validade: *2210212018* 

N° da Certidão: * 0001594595 • N° da Autenticidade: * 8510547591 * 

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1 0  e 20  Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, 
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribulda e que esteja em 

andamento, contra a firma acima identificada. 

Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 6112006, de 2911112006. 

Os dados do(a) solicitante acima Inforniados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário. 

A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de 
uma nova certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - 
www.tjse.jus.br  - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado. 
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