
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIALDOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

 

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM CONDICIONADORES DE AR, QUE
ENTRE Si CELEBRAM, DE UM LADO, O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE
SANTO AGOSTINHO- CABOBREV E, DE OUTRO
LADO, A EMPRESA JG SERVIÇOS GERAIS EM
REFRIGERAÇÃOLTDA, NA FORMA ABAIXO:

  PR | DL ER BO D
> AGOSTINHO, pessoa jurídica de d público interno, inscrito no CNPJ sob o

07.738.191/0001-32, com sede na Rua José Plech Fernandes, nº 27, Quadra 00j, Lote 001, São
Judas Tadeu, nesta cidade, neste ato representado por seu Gestor e Ordenador de Despesas, Sr.
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES,brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Cédula de
Identidade sob o nº. 4.235.089 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 892.034.024-20, residente e
domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46, Imbiribeira, Recife/PE., CEP: 51.170-460, doravante
denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e, de outro lado, SERVIÇOS

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
18.475.612/0001-04, com sede na Rua Engenheiro Jose Brandão Cavalcante, nº 201, APT 001,
Imbiribeira, Recife -PE, CEP: 51.170-135, neste ato legalmente representada por sua procuradora
a Sra. JULLIANE STHEPHANY DA SILVA GOMES, brasileira, solteira, administradora, portadora
da Cédula de Identidade n.º 7.570.661-SDS-PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 073.312.294-94,
residente e domiciliada na Rua ENG Jose Brandão Cavalcante, nº 201, AP 071, Imbiribeira,
Recife/PE, CEP 51170-135, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, celebram o
presente contrato de prestação de serviços de rastreador de assessoria e consultoria técnica
previdenciária, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 conforme art. 24, inciso Il, e suas alterações posteriores, e, subsidiariamente, pelo código civil
brasileiro mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRIMEIRA-DO FUNDAMENTOLEGAL;
1.1. Este contrato regula-se pelos termos do Art. 24, Il, da Lei Federal nº 8.666/93, e pelos preceitos

de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as

disposições de direito privado.

S
b

 

   

 

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSALMENTE DEASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
13 (TREZE) CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO INSTITUTO DE P
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORM
PROPOSTAAPRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. '

2.2. À execução do serviço se dará de forma presencial na sede do Instituto-CABOPREV.
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2.3. Os quantitativos estimados para a contratação foram obtidos por meio de levantamento, diante
da necessidade de manutenção em aparelhos de ar condicionado do CABOPREV. Os mesmos
encontram-se distribuídos na Sede do Instituto, conforme relação abaixo:

  

  

  

  

   

  

      

  

 

  

 

  

 

  

    

  

  

 

  

  

  

"SALA“EISETOEriasIR ra CAPACIDADEEEEs -—- AVANTINAR

CONDICIONADORESDEARTIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 36.000 BTUS

MARCA: ELGIN
CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 42.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX,
HITACHI OU SAMSUNG.

CONDICIONADORESDEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO
“SPLIT DE 12.000 BTUS

MARCAS: AGRATTO, CONSUL,
ELETROLUX,

HITACHI OU SAMSUNG.
CONDICIONADORESDEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 12.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX,
HITACHI OU SAMSUNG.

CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 12.000 BTUS

MARCAS: AGRATTO, CONSUL,
ELETROLUX,

HITACHI OU SAMSUNG.
CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 12.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX, -
HITACH! OU SAMSUNG.

CONDICIONADORESDEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 12.000 BTUS

MARCAS: AGRATTO, CONSUL,
ELETROLUX,

HITACHI OU SAMSUNG. E
CONDICIONADORESDEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 12.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX,
HITACHI OU SAMSUNG.

CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 12.000 BTUS

MARCAS: AGRATTO, CONSUL,
ELETROLUX,

HITACHI OUSAMSUNG. ,
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CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 12.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX,
HITACHI OU SAMSUNG.

CONDICIONADORES DE AR TIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 12.000 BTUS

MARCAS: AGRATTO, CONSUL,
ELETROLUX,

HITACHI OU.SAMSUNG. +
CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO

SPLIT DE 12.000 BTUS
MARCAS: AGRATTO, CONSUL,

ELETROLUX,
HITACHI OU SAMSUNG.

CONDICIONADORES DEAR TIPO 01 EQUIPAMENTO
SPLIT DE 24.000 BTUS

MARCAS: HITACHI OU PHILCO

    

  

  

  

  

   

  

 

 

 

    

 

3.1. A CONTRATADA prestará os serviços objeto do presente contrato de forma direta,

mensalmente e pelo regime de empreitada por preço global.

 

  

  

  

3.2. Os serviços serão executados conforme discriminados abaixo:

3.2.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelhos de ar condicionado, que inclui as

atividades destinadas a garantir as melhores condições de desempenho dos equipamentos no que

se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como prevenir a ocorrência de
defeitos que possam resultar em danos nos componentes ou a paralisação dos mesmos;

Ny 3.2.2. Tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de

defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações ou desuso;

3.2.3. As manutenções preventivas deverão ser executadas mensalmente, através de visita

técnica, conforme necessidade do Instituto, de acordo com um planejamento prévio com o Fiscal

do Contrato, de maneira a evitar a paralisação dos equipamentos nos horários de funcionamento
do expediente nas instalações do CABOPREV, em caráter espontâneo e não em decorrência de

atendimento a chamados ou reclamações;

3.2.4. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter

havido ou não manutenção corretiva no período;
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3.2.5. A chamada para manutenção preventiva deverá ser atendida no prazo máximo de 24

(vinte e quatro) horas, após sua efetiva solicitação ou em prazo estabelecido em comum acordo

entre a Contratante e a Contratada;

3.2.6. Deverá ser preenchido durante a execução dos serviços, o controle de manutenção

preventiva e entregue a fiscalização do CABOPREV.

3.2.7. A CONTRATADA propõe executar a MÃO DE OBRA referente à manutenção de
limpeza ao bom desempenho e funcionamento de todos os equipamentos listados no item dois
desta proposta, conforme escopo abaixo:

a) - Visita técnica; (mensal)

b) - Desobstrução do dreno de água condensada; (trimestral)

c) - Limpeza de filtro com produto desengraxaste e inodoro; (trimestral)
d) - Verificação da operação de drenagem de água da bandeja; (bimestral)

e) - Verificação dos mancais e do eixo dos ventitadores; (trimestral)
f) - Lubrificação dos mancais e do eixo dos ventiladores; (trimestral)
g) - Verificação do estado de conservação do isolamento térmico;(trimestral)

h) - Higienização dos evaporadores (Menor frequência/quando necessário); (trimestral)

i) - Verificação de circuito elétrico de controle; (Menor frequência/quando necessário)
j) -Verificação de porcas, parafusos e outros fixadores; (Menor frequência/quando necessário)

- Verificação de corrente elétrica; (Menor frequência/quando necessário)

k) - Corrente elétrica dos motores; (Menor frequência/quando necessário)
|) - Verificação e eliminação de sujeira; (Menor frequência/quando necessário)

m) - Limpeza das bandejas e das serpentinas; (Menor frequência/quando necessário)
n) - Tratamento com antirruído no(s) chassi(s) e gabinete(s) (quando necessário); (Menor

frequência/quando necessário)

o) - Condições gerais do gabinete; (Menor frequência/quando necessário)

p) - Limpeza da bandeja do dreno; (Menor frequência/quando necessário)

q) - Limpeza da serpentina e do evaporador; (Menor frequência/quando necessário)
r) - Pintura do(s) chassi(s); (Menor frequência/quando necessário)

s) - Pintura da base; (Menor frequência/quando necessário).

3.2.8. A MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelhos de ar condicionado, que inclui as

atividades destinadas a reparar avarias e devolver aos equipamentos o correto funcionamento,

ocasionalmente prejudicado ou desativado em decorrência de defeitos em seus componentes,
peças ou sistemas. Será efetuada de acordo com a necessidade do Instituto, sempre que os

aparelhos necessitarem de reparo mecânico/elétrico, bem como substituição ou conserto de peças
e acessórios que apresentem defeito ou desgaste, conforme solicitação do CABOPREV de comum

acordo entre a Contratada e a Contratante;

3.2.8.1. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 24

(vinte quatro) horas após sua efetiva solicitação. A conclusão dos serviços deverá ser de comum

acordo entre a Contratada e a Contratante observando as especificações de cada serviço;
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de SantoAgostinho- CABOPREV, CNPJnº
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3.2.8.2. Manutenção corretiva será realizada por solicitação do CABOPREV, sempre que

necessário e a qualquer tempo, devendo ser imediatamente comunicada à contratante;

3.2.8.5. Após a realização do serviço de manutenção corretiva, sempre que solicitado, as

instalações serão testadas na presença de representante da contratante;

3.2.8.6. Deverá ser preenchido durante a-execução dos serviços, o controle de manutenção

corretiva e entregue a fiscalização do CABOPREV.

3.2.8.7. Manutenções Corretivas não emergenciais: referem-se às panes em ares

condicionados cujo mau funcionamento ou quebra não ocasionem prejuízos para produtos e/ou

equipamentos que exijam um ambiente devidamente climatizado.

3.2.8.8. Manutenções Corretivas emergenciais: referem-se às panes em ares

condicionados cujo mau funcionamento ou quebra possam ocasionar prejuízos para produtos e/ou
equipamentos que exijam um ambiente devidamente climatizado.

a) Chamada deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua

efetiva solicitação. A conclusão dos serviços deverá ser de comum acordo entre a

Contratada e a Contratante observando as especificações de cada serviço.

b) Correção de falha detectada na manutenção corretiva, a chamada deverá ser atendida
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua efetiva solicitação ou em prazo

estabelecido em comum acordo entre a Contratante e a Contratada. A conclusão dos
serviços deverá ser de comum acordo entre as partes, observando as especificações de
cada serviço.

3.3. Os serviços de Manutenção Preventiva, ocorrerão sob demanda, mensalmente, por meio do
atendimento às solicitações da CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer
ônus adicional.

 

4.1. À presente contratação se faz necessária para manutenção preventiva e/ou corretiva de forma

ininterrupta e continuada nos aparelhos de ar condicionado instalados no Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, com eficiência e

rapidez necessárias ao bom andamento dostrabalhos.

4.2. Para a garantia da plena capacidade e condições de funcionamento continuo, seguro e

confiável dos ambientes de trabalho administrativo, mantendo o estado de uso e conservação.

4.3. Alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração na sua tarefa de zelar pelo patrimônio
e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades afins.

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, J nº
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5.1. Fica estabelecido que a vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da

data de assinatura do instrumento contratual.

 

6.1. Para consecução do objeto do presente instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor global de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), em 12 (doze)
parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 700,00 (setecentos reais), cujos valores serão
consignados em nota fiscal/ffatura com o devido "ATESTO” do CABOPREV.

6.2. Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos,

taxas, custos com embalagens, material de consumo, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o
fornecimento.do objeto.

6.3. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a remuneração relativa

aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmofoi prestado.

DOTAÇÃO

7.1. Asdespesas decorrentes da execução do presente CONTRATO,correrão porconta da seguinte

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora: 7 - CABOPREV — FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Órgão Orçamentário: 60000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública
Unidade Orçamentário: 60100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do

Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV —- FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 —Administração Geral
Programa: 10029 —APOIOADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV — FUNDO

PREVIDENCIÁRIO

Ação: 2.342 — Gestão Administrativa — Manutenção.

Despesa: 639 — 3.3.90.00.00 —Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 51 — Contribuição Previdenciária — Fundo Previdenciário

Elemento: 39 — Outros serviços de terceiros — pessoa jurídica

Detalhamento: 17 — manutenção e conservação de máquinas e equipamentos — pessoa jurídica

7.2. Conforme Nota de Empenho n. º 62, datada de 05 de maio de 2021, no valor total de

R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), ficando o restante a ser empenhado no ano seguinte.
+
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Ê RIGAÇÕES VAL RATADA:           8;- JNIRA msk -

8.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação observando

todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da obrigação, além de

outras, vejamos:

|- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CONTRATANTE;

| - Fornecer mão de obra treinada e técnica;

IH — Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados

neste contrato, conforme as normas e padrões do fabricante;

[V — A CONTRATADA, deverá sempre que a chamado do CONTRATANTE, enviar equipe técnica
para averiguações em qualquer anormalidade no sistema.

V — Todo atendimento deverá ser efetuado pela CONTRATADA em no máximo 24 (vinte e quatro
horas) horas do efetivo registro de chamada, no horário comercial nos seguintes horários: segunda

a sexta feira (08:00 ás 12:00 e 13:00 às 16: 00 hs).

VI - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, bem

como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no preço proposto,
e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscalffatura, não

transferindo aoCABOPREVa responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar, sob qual-

quer pretexto o objeto do contrato;

VII - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais s comerciais resul-

tantes da execução contratual. A Inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos

trabalhista, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pa-
gamento.

VII - Manter, durante todo periodo da contratação, todas as condições de habilitação e qualifica-

ção exigidas na Lei Federal 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle das
arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Divida Ativa, FGTS, CND/INSS,e outras

legalmente exigíveis junto a Administração;

 

8.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á:

|- Subsidiar a CONTRATADAde todas as informações necessárias à consecução deste objeto;
1l - Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução do objeto;

tl - Prestar as informaçõese os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA,

instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV, CNPJ nº
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IV - Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente executados e recebidos,

mediante apresentação das notasfiscais/faturas, devidamente atestadas;
V - Acompanhar e fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas
necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à

CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

 

[) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa:
b.1 de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA, pelo atraso
injustificado na execução do objeto contratual,
b.2 de 10 %. (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado.
Hl) Previamente à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra sanção, poderá a
contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que
for notificada a respeito.

HH) Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/03 caberão recurso, representação
ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.

    
   

  

Parágrafo Sétimo. O valor correspondente a qualquer muita aplicada à CONTRATADA, respeitando

incípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na Tesouraria da
CONTRATANTE, no prazo máximo de O3(três) dias úteis, contados do recebimento da notificação

da penalidade, podendo a CONTRATANTE, proceder à retenção dos créditos existentes em favor

da contratada no valor correspondente a(s) referida(s) multa(s);

IV) Fica garantida a defesa prévia, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 5

(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

PRIMEIRA
11.1. Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a ampla

defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e

Alterações, desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas
por esta Lei Federal ao RPPS, consoante o que estabelece o Art. 58, bem como nas formas e
condições previstas no Art. 79.
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12.1. Durante a vigência contratual, sua execução será acompanhada fiscalizada pelo órgão Con-
tratante, através de servidor designado por meio da Portaria 006/2021.

 

13.1. É competente o Foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho, para dirimir qualquer
divergência ou dúvida fundada no presente Rasa, renunciando a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

13.2. E, por estarem, assim,justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que no final
também o subscrevem.

| Cabo de Santo Agostinho/PE., 11 de junho de 2021.

  
Diretor Presidente do CABOP CNPJIME: TE475'812/0001-04

CONTRATANTE Julliane Sthephany da Silva Gomes
(Representante)
CONTRATADA

FISCAL:

TESTEMUNHAS:

NOME: anio foi Afóuna, NOME: Eduarda Eirmomea Homer
CPF: DRAGUI CPF: 112.355554-54

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
07.738.191/0001-32 Rus José Plech Fernandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP; 54510-390, Fone:

3521-2324.
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