
REDE SEDI

BeNtedUCc fMEGO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N* 010/2020

CONTRATODE GESTAO 004/2017/SEDI

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE

MANUTENCAO PREVENTIVA. CORRETIVA E

HIGIENIZACAO  CONFORME  PMOC  EM

APARELHOS DE AR CONDICIONADO, OUE

ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO

OUALIFICADAS:

O CENTEDUC - Centro de Solucëes em Tecnologia e Educagao, pessoa juridica de direito

privado. sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o n* 22.579.469/0001-60, por meio de sua

filial, inserita no CNPJ n" 22.579.469/0002-40, estabelecida na rua 101, n* 289, Od. F-17, Lt. 29,

Casa 01, Setor Sul, Goiënia-GO, CEP: 74.080-150, neste ato representada por seu Presidente,

FERNANDO LANDA SOBRAL, inscrito no CPF 004.414.231-59, portador do RG sob n"

4174049 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATANTE. e de outro lado

ALESSANDRO COSTA SILVA, pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no

CNPJ n* 16.971.690/0001-66. com sede na Rua lItumbiara, n“ 1000, Od. 151, Lt. 06, Casa 02,

Setor Cidade Jardim, CEP: 74.413-120, Goiënia/GO, neste ato representada por seu administrador

Sr. ALESSANDRO COSTA SILVA, brasileiro, empresêrio. inscrito no CPF n* 128.665.077-1 1,

doravante denominado CONTRATADA.

Pelo presente instrumento, as partes tém entre si justas e acertadas, o presente contrato de acordo

com as clAusulas e condicées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto Contratacio de empresa especializada para a

realizac&o de manutengêo preventiva e/ou corretiva e higienizagëo, conforme PMOC em

aparelhos de ar condicionado, tipo Split novos e no estado de uso com diversas potências, com

reposicao de pecas, sob demanda, para atender as necessidades do Centro de Solucêes em

Tecnologia e Educacëo - CENTEDUC, concernente ao Contrato de Gestêo 004/2017-SEDI.

1.2. A prestag&o de servicos serd desenvolvida por uma eguipe de profissionais especializados,

para o guantitativo de aparelhos, com as respectivas especificag6es constantes do guadro a seguir:
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SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTEDUC 1

AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTUS 2

AR CONDICIONADO AGRATTO 18.000 BTUS |
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AR CONDICIONADO AGRATTO 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO COMFEE 7.500 BTUS

ITEGO JOSÊ LUIZ BITTENCOURT 62

AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MIDEA PRACTIA 54

AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS A

CONDENSADORA PHILCO 18.000 BTUS 2

EVAPORADORA PHILCO 18.000 BTUS 2

ITEGO SEBASTIAO DE SIOUEIRA 46

AR CONDICIONADO CARRIER 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 10.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 30.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 21.000 BTUS

AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 30.000 BTUS

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTUS

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO ELGIN 30.000 BTUS

AR CONDICIONADO JANELA ELGIN 30.000 BTUS

AR CONDICIONADO KOMECO 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO MIDEA 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO SAMSUNG VIRUS DOCTOR 12.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12.000 BTUS

ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY

AR CONDICIONADO ELECTROLUX 36.000 BTUS

COTEC REAL CONOUISTA
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AR CONDICIONADO SPLIT BOSCH 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18.000 BTUS

ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO CARRIER 22.000 BTUS

AR CONDICIONADO CARRIER 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO CARRIER 30.000 BTUS

AR CONDICIONADO CARRIER 12.000 BTUS

AR CONDICIONADO GREEËE 12.000 BTUS

AR CONDICIONADO GREE 18.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPRINGER 9.000 BTUS

AR CONDICIONADO SPRINGER MAXFLEX 30.000 BTUS

TotalGersl EE
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1.3. Os servicos serfio executados nos seguintes locais:

AAN
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Rua BF-25, esguina com AV. JC-15, APM-10, Bairro Floresta -Goiënia-GO,
ITEGO - José Luiz Bittencourt CEP-: 74477-134

 

Av. Alexandre de Morais, n* 450, Setor Pargue Amaz@nia, Goiënia-GO,
ITEGO - Sebastiëo de Sigueira CEP- 74840-570

 

ITEGO - Padre Anténio Rua 20, Od 24 Lt. 01, Centro de Convencêes e Cultura Bloco B, Setor Jardim

Vérmey Atlêntico- Palmeiras de Goias - CEP: 76 190-000

 

UDEP, Rua RC-10, @d. 22, Lt. 35, Residencial Real Conguista, Goiënia —
COTEC - Real Conguista GO. CEP: 74.356-695

 

ITEGO — Luiz Humberto de Rodovia GO 164, Km 05, Fazenda Santa Izabel, Zona Rural — Santa Helena

Menezes de Goias-GO CEP 75.920-000    
 

1.4. Os servicos a serem mencionados no item 5, no serdo preenchidos em sua totalidade de

forma imediata. Serio demandados de acordo com necessidade da CONTRATANTE e de acordo

com a necessidade da unidade educacional durante a vigéncia do contrato.

1.5. A prestacëo dos servicos no gera vinculo empregaticio entre os empregados da

CONTRATADA e a CONTRATANTE,. vedando-se gualguer relag&o entre estes gue caracterize

pessoalidade e subordinacëo direta.

1.6. Poderao ser reguisitados futuramente outros servicos com mesma natureza deste Objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

2.1. A referida contratac&o tera como termo inicial a data de assinatura do contrato e vigorard

pelo periodo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes, por

igual periodo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

3. Constituem obrigag6es da CONTRATANTE:

3.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA. de

acordo com as cléusulas contratuais e os termos de sua proposta.

3.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, desde gue tenha sido feito o repasse pela

SEDIVGO, em razio do Contrato de Gestêo n* O4/2017-SEDI.

3.3. Prestar as informacêes necessirias para o melhor cumprimento deste Contrato.

3.4. Exigir a observagio das normas emanadas pelos 6rgaos de fiscalizaco e controle.
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3.5. Emitir ordem de servico para todas as intervencêes realizadas e para todos os

eguipamentos inseridos e/ou retirados, a fim de garantir 4 CONTRATADA o controle e

comprovagêo do perfeito cumprimento das obrigacoes.

CLAUSULA OUARTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4. S&o obrigacêes da CONTRATADA:

4.1. A CONTRATADA compromete-se a realizar os servicos nos termos da proposta

encaminhada a CONTRATANTE.

42. Assume a CONTRATADA os énus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste

contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retencao de tributos de

sua responsabilidade, distribuic&o de créditos individuais a seus cooperados, com os guais a

CONTRATANTE nêo tem gualguer vinculo laboral.

4.3. Obriga-se a CONTRATADA a executar o objeto contratado em perfeita harmonia e em

concordência com as Instrucêes previstas, obedecendo as normas estabelecidas pela

CONTRATANTE.

4.4. Na hipotese de alteracêo na sistematica estabelecida deverd primeiramente ser submetida

a consideracêo da CONTRATANTE, com respectiva justificativa a guem cabera decidir a

Orientagao a ser adotada.

4.5. Respeitar e fazer com gue sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

CONTRATANTE e aguelas relativas ao objeto do presente Contrato.

4.6. A CONTRATADA obriga-se a nêo transferir a terceiros, por gualguer forma, nem

mesmo parcialmente. o objeto do presente Contrato, nem subcontratar guaisguer das

prestacbes a gue est4 obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.

4.7. A CONTRATADA responde por gualguer prejuizo gue seus empregados ou prepostos

causarem ao patrimênio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ac&o ou omissêo

culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizacêes cabiveis €

assumindo o Onus decorrente.

4.8. A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as

condigOes gue ensejaram a contratacêo, particularmente no gue tange & regularidade fiscal e€

Cumprimento da proposta.
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4.9. A CONTRATADA compromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de

eventual vinculo e subordina€io com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execucio

deste Contrato, adimplindo com toda e gualguer obrigacêo fiscal e trabalhista decorrente da

prestagao de objeto dos seus cooperados/funcion4rios, principalmente no gue tange a ISS,

PIS, COFINS, FGTS e INSS.

4.10. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e gualguer obrigagao

trabalhista gue eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente

por gualguer érg&o administrativo e/ou fiscalizacêo.

4.11. A CONTRATADA manterd o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos

objetos, documentos, pesguisas e demais informagêes apuradas ou de gue tome conhecimento

durante a prestagêo dos objetos.

4.12. Compromete-se a CONTRATADA em providenciar a emissio dos documentos de

cobranca (notas fiscais), de acordo com os valores contratados. no gual deverd vir instruido

com todas as certiddes de regularidade exigidas no momento da contratacêo, sob pena de no

ser efetuado o pagamento enguanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento

efetuado imediatamente ap6s a regularizaco das pendências.

4.13. Responder aos 6rgêos publicos fiscalizadores, guando diretamente procurado por este,

Obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua

solicitacêo.

4.14. Informar no corpo da Nota Fiscal o numero deste Contrato, bem como o numero do

Contrato de Gestao n* 04/2017-SEDI e as competências a gue se refere a prestacio do objeto.

e outras informacées exigidas na Ordem de Fornecimento, sob pena de nio ser pago o valor

referente a Nota Fiscal caso no contenha estas informacêes.

4.15. Dar esclarecimentos sobre gualguer procedimento, o mais breve possivel, a contar do

recebimento de notificac&o para tal mister.

4.16. Assumir para si gualguer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre

eventuais erros cometidos durante a execugêo do objeto do presente Contrato.

4.17. Submeter-se 4 fiscalizac&o a ser realizada pela CONTRATANTE. ou gualguer 6rgio

fiscalizador, relativa 4 entrega do objeto contratado, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos e padronizag&o da CONTRATANTE, onde serd entregue o objeto.
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REDE SEDI

BEnNteduyc jiTEGOEs
4.19. A CONTRATADA se compromete a realizar seus servicos dentro dos padrêes de

gualidade, buscando conferir ao CONTRATANTE o melhor respaldo. transparência e

  

 

honestidade em suas atividades.

CLAUSULA OUINTA -DOS SERVICOS PRESTADOS:

S.1. Os servicos ser&o executados conforme discriminado abaixo:

5.1.1. DA MANUTENCAO PREVENTIVA: As manutenc6es preventivas periëdicas deverëo

ser realizadas conforme cronograma de servicos a ser apresentado pela CONTRATADA.

Observar e atender as normas vigentes da ANVISA, ABNT e do fabricante.

5.1.2. DA MANUTENCAO CORRETIVA: A manutenc&o corretiva acontecerd em duas

modalidades:

a) Peguenas Intervencêes: Poderd ser realizada in loco desde gue observadas as condicêes de

seguranca do trabalho e ainda preservando a integridade fisica dos ali presentes, com prazo

maximo previsto para fechamento do chamado de atendimento de 4$h a contar da data e hora do

chamado.

b) Correg6es/lntervencêes: Esta deverd acontecer nos estabelecimentos da CONTRATADA.

sendo removido o aparelho, com transporte e mêo de obra de unica e inteira responsabilidade da

CONTRATADA. O prazo maximo previsto para inicio do atendimento serd de 4$h a contar da

data e hora do chamado, com devolug&o do eguipamento em, no maximo, 72h a contar da data e

hora do chamado.

5.1.2.1. Para todas as intervengGes realizadas e para todos os eguipamentos inseridos e/ou

retirados, deverd ser lavrada uma ordem de servico com assinatura do fiscal de contrato, a fim de

garantir 4 CONTRATADA o controle e comprovag&o do perfeito cumprimento das obrigaces.

5.1.2.2. Em guaisguer dos casos, deverd ser colocado outro aparelho em perfeito estado de

funcionamento, de forma a nêo ter descontinuidade na prestacëio de servicos. Isso significa dizer

gue dever&o ser previstos pela CONTRATADA, no orcamento a ser apresentado, a inclusêo de

aparelhos reservas nas guantidades e capacidades necessdrias para atender as salas criticas Como

CPD, salas de informatica, auditérios e salas administrativas.

S-1.2.3. DAS ROTINAS DE MANUTENCAO: Como rotinas de manutencêo, a

CONTRATADA deverd obedecer no minimo aos itens relacionados na tabela abaixo, ficando
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fielmente suas obrigacêes e atendimentos as leis vigentes.

M- MENSAL

T- TRIMESTRAL

S- SEMESTRAL

 

VERNO HY ME

desde jê frangueada a inserc&o de guaisguer itens de servicos para gue a CONTRATADA cumpra

 

Condicionador de Ar Tipo Split

 

Limpeza dos filtros de retorno do ar

 

Limpeza do dreno do evaporador

 

Limpeza do dreno do condensador

 

Limpeza da bandeja do evaporador

 

Limpeza da bandeja do condensador

 

Limpeza profunda do evaporador

 

Limpeza profunda do condensador

 

Verificar e sanar ruidos/vibrac6es anormais

 

Verificar, reapertar e limpar os contatos elétricos

 

Verificar e reapertar os parafusos de fixac&o dos motores

 

Verificar e reapertar os parafusos de fixacêo dos compressores

 

Verificar a existência de vazamento de gs refrigerante

 

Verificar o funcionamento dos controles

 

Verificar o funcionamento dos termostatos

 

Verificar o funcionamento da ventilagao

 

Verificar o funcionamento da exaustêo    
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Verificar o funcionamento da partida X

Verificar o funcionamento dos registros X

Verificar o funcionamento das valvulas de servicos X

Verificar o nivelamento do aparelho X

Verificar o gas refrigerante X

Medir e registrar tensêo e corrente dos ventiladores X

Medir e registrar tensao e corrente dos compressores X

Verificac&o do relé de seguëncia de fase X

Verificacêo do aguecimento dos motores ventiladores X

Medir e registrar superaguecimento ajustando, se necessêrio X

Medir e registrar subresfriamento ajustando, se necessêrio X

Verificar e corrigir isolamento das tubulacëes X

Verificar aperto de bornes e conexêes X

Verificar funcionamento da valvula de expansêo X

Verificacêo e regulagem dos relés de sobrecarga X

Limpeza geral dos componentes e painel X

Verificar e ajustar regulagem dos relés térmicos ou temporizados X

Verificar estado dos fusiveis, parafusos e ajuste e bases, corrigindo X
defeitos

Medir e registrar tensêes e correntes X

Verificar botoeiras X

Verficar l@Ampadas sinalizadoras e substituir guando for constatada X
agueima das mesmas      
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Reaperto dos parafusos do painel X

Reaperto dos parafusos das contatoras X

Verificar pontos de aguecimento anormal, corrigindo se necessêrio X

Limpar contatos das contatoras X

Combater corrosêo e retocar pintura guando necessario X    
 

5.1.3. DA REPOSICAO DE PECAS

5.1.3.1. Ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das pecas, e materiais

seguintes: capacitores, fusiveis, parafusos, graxas, solventes, produtos guimicos de limpeza, fita

isolante, 4lcool, espuma de veda€&o, massa de vedacio, vaselina, estopas, sacos plasticos para

acondicionamento de detritos, materiais para solda, gases refrigerantes, trapo, 6leos lubrificantes,

oxXigénio, nitrogénio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas

frigorificos.

5.1.3.2. As petas de reposic&o ndo relacionadas acima ser&o de responsabilidade da

CONTRATANTE.

5.1.3.3. No caso de substituico, as pecas deverdo ser novas e genuinas, nio se admitindo pecas

usadas ou recondicionadas, devendo o fiscal do contrato atestar a troca para a devida prestac&o de

Contas.

5.1.3.4. Os compressores, motor ventilador, placa, turbina e outras pegas ou aparelhos cujo o valor

se denomina de alto custo, poder&o ser adguiridos pela CONTRATANTE ou mediante aprovacêo

de orsamento da CONTRATADA.

5.1.4. DA APROVACAO PARA AOUISICAO

S.1.4.1. Para aguisicéo das pegas e eguipamentos de alto custo, a CONTRATADA deverd

fornecer ao CENTEDUC a relag&o dos aparelhos, devidamente identificados por ambiente e setor,

para conferência e afericao das reais necessidades. Neste ato, a CONTRATADA deverd

apresentar ainda as especificagëes técnicas de cada eguipamento a ser adguirido para loca€ëo,

para aprova€êo prévia, garantindo, assim, gue estes se enguadrem nas exigências descritas neste

projeto.
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5.1.5. DA OBEDIËNCIA AS NORMAS DE CONSUMO ENERGETICO VIGENTES

5.1.5.1. Os eguipamentos a serem instalados ou pecas de reposicëio locados neste contrato deverao

obedecer as regulamentacêes impostas pelo Governo Federal e Estadual nos reguisitos consumo

energético, devendo estes eguipamentos ser obrigatoriamente aprovados pelo INMETRO e ainda

merecedores do selo da PROCEL no item “A”, garantindo assim o baixo consumo energético e

ajudando a preservacio do meio ambiente. Esses procedimentos dever&o ser observados

obrigatoriamente nos itens de eguipamentos e nos itens de instalagbes, a cargo da

CONTRATADA.

S.1.6. DOS ATENDIMENTOS

S.1.6.1. Os atendimentos serao todos agueles servicos necessêrios para conferência de

irregularidades, execucëo de servicos preventivos, execuciio de servicos corretivos e peguenas

intervencêes e/ou vistorias necessdrias.

S.1.6.2. Para realizag&o de todos os servicos e/ou chamados técnicos, a CONTRATADA deverd

disponibilizar meios de comunicagêo, por meio de contatos telefênicos, nos hordrios das 08:00 as

18:00hs, sendo gue aos sêbados, domingos e feriados os servicos dever&o permanecer disponiveis.

desde gue solicitado 72h antecedentes e sem custos adicionais.

5.1.6.3. Todo planejamento, execuc&o e controle das manutencêes preventivas e corretivas

dever&o ser realizados obrigatoriamente pela CONTRATADA com a utiliza€fio de meios h4beis

para tal fim. devendo ser apresentado mensalmente para validacêo pela CONTRATANTE.

S-1.6.4. A CONTRATADA deverd ter na sua eguipe de trabalho os profissionais necessêrios para

a execugëio dos servicos. todos capacitados para o exercicio de suas funcêes, em um nimero

suficiente para o bem desempenho de seus trabalhos.

S.1.6.5. A CONTRATADA. na figura de proposto, receberd as ordens de servico através da

Central de Atendimento, e-mail e/ou pelo sistema on-line informatizado.

S-1.6.6. Todos os funciondrios da CONTRATADA dever&o trajar uniforme completo com fécil

identificac&o da logomarca da empresa (jaleco e/ou camisa, calca, calcado de Seguranga) e& o

crachê de identificac&o, constando logomarca da empresa. foto, nome completo e identidade.

S.1.6.7. Os servicos dever&o ser executados de forma a manter os eguipamentos e os ajustes dos

parêmetros de acordo com a Norma Reguladora n.10 do Ministério do Trabalho e Emprego —
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5.1.6.8. Para manuseio e manutencio dos eguipamentos, a CONTRATADA deverd utilizar

profissionais gualificados para os servicos objeto desse certame, gue j4 possuam experiëncia

comprovada em servicos de manuteng&o, operacêo em refrigeragio, gue tenham formag&o basica

e eletricidade, com treinamento na de Norma Reguladora NR n.10/MTE Ministério do Trabalho e

Emprego. gue deverd ser supervisionado, por funciondrio igualmente gualificado, gue ficara

responsdvel pelo gerenciamento e emissêo de ART (Anotag&o de Responsabilidade Técnica), se

responsabilizando pela execugiio e gualidade dos servicos.

517. DAS FERRAMENTAS, EOUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E

PECAS

5.1.7.1. Todas as ferramentas e eguipamentos utilizados para a realizaeêo de todos os servicos

constantes neste Projeto B4sico ser&o fornecidos pela CONTRATADA, correndo as suas expensas

todas as despesas para mantê-los permanentemente em atividade e em perfeito estado de

funcionamento. Os guantitativos dos eguipamentos so de responsabilidade da CONTRATADA.

devendo ser guantificados em funcio da manuten€ao e conserva€êo.

5.1.7.2. Todos os eguipamentos de trabalho devem estar em perfeito estado de conservag&o € uso.

nao podendo ser removido nenhum dispositivo de seguranga previsto no mesmo.

5.1.7.3. Os eguipamentos de solda elétrica devem estar em perfeito estado de uso, cabos de

aterramento, plugue ë outros.

5.1.7.4. As ferramentas devem estar em perfeito estado de uso, inclusive as de uso em rede

elétrica, devendo estas Gltimas estarem com seu material isolante em perfeito estado.

5.1.7.5. A CONTRATADA deve apresentar eguipamentos de blogueios e advertências conforme

prevista pela NR n* 10/MTE.

52. A empresa deverd possuir Engenheiro Mecénico, devidamente registrado nos Orgaos

competentes. gue atuard como responsvel técnico. O vinculo desse profissional gualificado nêo

precisa ser necessariamente trabalhista ou societêrio, sendo suficiente a existência de um contrato

de prestac&o de servicos, regido pela legislag&o civil comum.

5.3. A instalac&o de eguipamentos de ar condicionado serd orcado fora do escopo deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR EE PAGAMENTO:
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6. O valor agui pactuado pela prestag&o do servico serd de R$ 50,00 (cinguenta reais) por

Eb

  
aparelho, até o limite de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) mensais e o valor global de R$

49.800,00 (guarenta e nove mil e oitocentos reais) para a execugëo do objeto do contrato.

6.1. No preco avencado estio inclusos os custos diretos e indiretos, bem como as despesas

necessêrias para a execuëo dos servigos, tais como: transporte, hospedagem, alimentacao,

encargos sociais, previdencidrios fiscais, trabalhistas, seguros, tributos incidentes e guaisguer

outras despesas diretas ou indiretas, geradas para a elaboragêo dos servicos técnicos especificados

neste edital.

6.1.1. No preco avencado também estêo inclusos o fornecimento das peeas, e materiais seguintes:

capacitores, fusiveis, parafusos, graxas, solventes, produtos guimicos de limpeza, fita isolante,

élcool, espuma de vedac&o, massa de vedao, vaselina, estopas, Sacos plêsticos para

acondicionamento de detritos, materiais para solda, gases refrigerantes. trapo, oleos lubrificantes,

oxigénio, nitrogénio, acetileno, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas

frigorificos.

6.2. Ap6s a realizaeëo dos servigos e do seu recebimento, a CONTRATADA deverd protocolizar

a Nota Fiscal/Fatura correspondente na sede da CONTRATANTE até o 5” dia utl do més

subseguente ao fornecimento da prestacio de servico.

6.3. O pagamento serd efetuado no 20* dia Gtil do mês. ap6s recebimento aceite da Nota Fiscal €

fatura correspondente e estaré condicionado ao cumprimento integral dos servicos.

6.4. O pagamento serd realizado por meio de depêsito bancério a CONTRATADA em Conta

Corrente informada pela CONTRATADA.

6.5. A fatura deverd especificar o nimero deste Contrato e a desericio dos servigos realizados.

6.6. Do pagamento efetuado a empresa contratada ser&o calculadas e deduzidas as retengoes

tributdrias de Pessoa Juridica — PJ, conforme legislacëio pertinente.

6.7. Para a liberac&o do pagamento, a CONTRATADA juntamente com a fatura deverd apresentar

de maneira atualizada e deverd vir instruido com as Certidêes de Regularidades Fiscais Federais

(Conjunta, CRF e Previdencidria), Municipal (ISSON). ICMS (Estadual). 'Trabalhista (TST), e

Fundo de Garantia (FGTS), sob pena de reteng&o de pagamento até regularizaeêo ou rescisêo

Contratual.

6.8. Na ocorrência de rejeic&o da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo

para o pagamento estipulado, passard a ser contado a partir da data de sua apresenta&o.
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6.9. Nenhum pagamento serd efetuado 4 CONTRATADA enguanto perdurar pendéncia em
  
relac&o & entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

CLAUSULA SÉTIMA — DA POSSIBILIDADE DE ADITIVO DO CONTRATO:

7.1. O contrato poderd ser reajustado ou aditivado a gualguer tempo, em raz&o da necessidade ou

conveniëncia de continuagëo da prestagdo do objeto, a partir de negociagao acordada entre as

partes, devidamente justificada, ou com a solicitacio de mais servicos contratados.

CLAUSULA OITAVA —-DA FISCALIZACAO:

8.1. A fiscalizac&o do objeto deste Contrato sera feita pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA. ora CONTRATANTE,. cabendo a esta a aceitag&o do objeto entregue e o aceite

e atesto da fatura.

8.2. A fiscalizag&o de gue trata esta Clausula nêo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por eventuais danos causados 4 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes

de acao ou omissêo, culposa ou dolosa, de guaisguer de seus empregados, prepostos ou

cooperados.

8.3. A fiscalizacêo da CONTRATANTE se fard exclusivamente sobre o cumprimento dos

objetos contratados, preservando a autonomia técnica-juridica da CONTRATADA sobre os

mesmos.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO:

9.1. Constituem motivos de rescisio unilateral pela CONTRATANTE, sem prejuizo dos

pagamentos pendentes relativos ao objeto faturado:

9.1.1. O nêo cumprimento das obrigacêes pela CONTRATADA.

9.1.2. O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagêes e prazos pela

CONTRATADA.

9.1.3. O  inadimplemento total ou parcial das obrigagêes contratuais por parte da

CONTRATADA, bem como a lentidio do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a

comprovar a impossibilidade da conclusêo do objeto estipulado.

9.1.4. O atraso injustificado na entrega dos servicos.

9.1.5. A subcontratagëio total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por

escrito, da CONTRATANTE: a associacëo da CONTRATADA com outrem, bem como a
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cEssêo ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusêo, cisêo ou incorporacëo da

CONTRATADA.

  

9.1.6. O desatendimento das determinages regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a entrega do objeto guanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

9.1.7. A dissolugao da sociedade contratada.

9.1.8. A alteracio social ou a modificac&o da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA gue

prejudigue a execucêo deste Contrato.

9.1.9. O término, a interrupcêo, a suspensêo ou gualguer outro fato gue obste a continuidade

regular do Contrato de Gestêo 004/2017-SEDI.

9.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execucio deste Contrato.

9.1.11. Sua autotutela administrativa, sempre gue o interesse publico ou os principios da

administragêo puiblica recomendarem, mediante notificacio com no minimo 30 (trinta) dias de

antecedência.

9.2. Constituem motivos de rescis&io do Contrato pela CONTRATADA:

9.2.1. O descumprimento das obrigagées contratuais por parte da CONTRATANTE.

9.3. Constituem motivos de rescisêo por ambas as partes sem gualguer pagamento indenizat6rio:

9.3.1. O término do prazo contratual, desde gue n&o prorrogado o presente contrato.

9.3.2. O desinteresse de gualguer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo.

observado o prazo de 30 (trinta) dias de dentincia.

Paragrafo Unico. A declarag&o de rescis&o contratual deve ser expressamente comunicada 4 outra

parte, com exposic&o dos motivos gue a ensejaram, estabelecendo as partes gue a simples

correspondência, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLAUSULA DÉÊCIMA - DAS PENALIDADES:

10.1. Cada parte serd responsdvel isoladamente pelos atos gue der causa, respondendo perante

guem de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos gue agirem legalmente em seu

nome e, particularmente, com relacëo as obrigagêes legais, fiscais e econêmicas gue der causa.
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CLAUSULA DÊECIMA PRIMEIRA: DA POLITICA ANTICORRUPCAO (COMPLIANCE)

 

11.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padrées éticos de conduta na

condu€&o dos seus neg6cios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, assim

cOmo em gualguer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADA compromete-se por si e por seus sécios. administradores. gestores,

representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados (“Colaboradores”). a nao pagar,

prometer ou autorizar o pagamento de gualguer valor ou oferecer gualguer tipo de vantagem

(Pagamento Indevido), direta ou indiretamente, a gualguer Funcionario Publico ou a terceira

pessoa a ele relacionada, com o objetivo de influencia-lo inapropriadamente ou recompens4-lo de

alguma forma, em troca de algum beneficio indevido ou favorecimento de gualguer tipo para a

CONTRATADA e/ou para a CONTRATANTE. Para fins deste instrumento.

11.3. A CONTRATADA garante gue nêo emprega e nio empregard, direta ou mediante contrato

de objeto ou gualguer outro instrumento, trabalho escravo, trabalho infantil.

11.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessarios de boa-fé, cumprir de

modo regular e pontual todas as obrigacêes gue he incumbem para a cabal realizac&o do objeto

do presente contrato, bem como atuar de acordo com os padrêes éticos e normas internas da

CONTRATANTE. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, por si, seus colaboradores ou terceiros

por esta contratados, a obedecer e garantir gue a prestacio de objeto ora contratada se dard de

acordo com todas as normas internas da CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA garante 4 CONTRATANTE gue, durante a prestac&o do objeto ora

avengada. cumprird com todas as leis aplicdveis & natureza dos objeto contratados: e. ainda, gue

respeitarê durante sua atuagëio empresarial a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.

8.429/1992); o Cédigo Penal; a Lei Brasileira Anticorrupc&o (Lei n. 12.846/2013)., e o Decreto

Federal n* 8.420, de 18 de margo de 2015, gue a regulamenta.

11.6. Garantir, ainda, 4 CONTRATANTE gue sempre gue tiver contato com as autoridades

governamentais brasileiras, respeitard as disposicëes do C6digo de Etica e ou Estatutos aplicaveis

ao Orgao/entidade e esfera de Poder ao gual esteja sujeita a autoridade.

11.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE ea

abster-se ou omitir-se da prética de atos gue possam prejudicar a na reputagso da

CONTRATANTE. Em caso de uso indevido do nome da CONTRATANTE, ou de gualguer

Outro nome, marca, termo ou expressêo vinculados direta ou indiretamente 4 CONTRATANTE.,

responderd a CONTRATADA pelas perdas e danos dai decorrentes.
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11.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e guaisguer treinamentos

eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE e/ou pelos seus fornecedores. gue sejam

  
relativos a gualguer aspecto ague consta da lei anticorrupgio e/ou politicas internas da

CONTRATANTE. bem como agueles relativos ao Cédigo de Etica e Conduta desta. Além disto,

a CONTRATADA concorda em solicitar gue todos os seus sécios, diretores e colaboradores e€

gualguer outra pessoa trabalhando em seu beneficio participem de tais treinamentos.

11.9. Para a execuc&o deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer

a dar a guem guer gue seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem guer gue seja, tanto

por conta prépria guanto por intermédio de outrem, gualguer pagamento, doacao, compensa€ao.

vantagens financeiras ou nêo financeiras ou beneficios de gualguer espécie gue constituam pratica

ilegal ou de corrupcêo, seja de forma direta ou indireta guanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma a ele nêo relacionada, devendo garantir, ainda, gue seus prepostos e colaboradores

ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS DISPOSICOES GERAIS:

12.1. Todo e gualguer tributo gue incida ou venha a incidir sobre a prestac&o do objeto deste

Contrato sera arcado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRA — DO FORO:

13.1. Para dirimir as guestêes oriundas do presente contrato é competente o Foro da Comarca de

Goiënia (GO).

Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avencados, e depois de lido e achado

conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor.

'N

 

   

 

Goiënia (GO). 28 de outubro de 2020.

CENTEDUC
CONTRATANTE

AA' dy ode ”
ALESSANDRO COSTA SILVA

CONTRATADA

 

Testemunhas:
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