ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATO n° 008/2017

Contrato de Locacao de Equipamentos celebrado entre a
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma 3R
HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAcOES
LTDA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida
Ivo do Prado s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.N.P.J n°
13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado LUCIANO BISPO DE
LIMA e o Primeiro Secretario, Deputado JEFERSON ANDRADE, ambos brasileiros, residentes
nesta Capital, e do outro a Firma 3R Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda, estabelecida
corn sede na Avenida Desembargador Maynard n° 43, sala 03, bairro Suissa, Aracaju/Sergipe,
inscrita no CNPJ. sob n° 11.210.678/0001-15, inscricao municipal: 1046946, e-mail:
contato03holding.com , neste ato representada pelos socios : RICARDO EUZEBIO RIBEIRO
SILVA, brasileiro, divorciado, empresario, portador da CI n° 1.053.124 SSP/SE e CPF n°
896.406.675-87 e TATIANE EUZEBIO RIBEIRO SILVA, brasileira, casada, empresaria,
portadora da CI n° 1.397.563 SSP/SE e CPF n° 008.494.015-85, na forma da Lei Federal n° 10.520,
de 17 de junho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo
integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e
pelo Decreto Estadual n° 20.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei Federal
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) observadas as alteraciies
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais tem justos e contratados por este e na melhor
f forma de direito, o que adiante se segue mediante as clausulas e condiceies seguintes:

•

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1i
0 presente instrumento tern por objeto a Convratack de empresa especializada na

locacao de equipamentos de transmissao de audio e video (Unidade de Transmissao de Imagens em
Tempo Real) para atender a necessidades da Tv Alese em sistema aberto digital, conforme
especificacoes tecnicas constantes do Anexo I. Ato Convocatorio.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ESPECIFICAcOES TECNICAS

2.1Prestacao de servicos na modalidade aluguel de equipamento de qansmissao de audio e
o
(Unidade de Transmissao de Imagens em Tempo Real),sera utilizado o espectro eletromagnetic de
a/CPL

is.la
. eagn
A
Fo
rica
R

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

alta frequencia (microondas) na faixa de 7 x 10*9 Hz (7 Ghz),interligando o Ponto A (TX)
Assembleia Legislativa, local aonde esta instalado o studio da TV controle Master ao Ponto (RX)
na rua Maria Izabel Oliveira, s/n, lote 17, bairro Sanatoria local aonde estao instalados os
transmissores da TV Alese, composta por:

2.1.1 Transmissores. com possibilidade de transmitir em SD (Standard Definition — Definicao
Padrao) para fixacao em rack 19" (19 polegadas), sendo de incumbencia, e de total
responsabilidade da contratada o servico de autorizacao de transmissao junto aos orgaos
competentes; QUANTIDADE: 02
2.1.2 Os equipamentos de transmissao deverao, cada urn e no minimo, ter 01 (uma) entrada de
video e 03 (ties) de audio;
2.1.3 Disponibilizarem no minimo a resolucao de video: 640x480p, PAL, NTSC;
2.1.4 Suportarem no minimo a seguinte interfaces de video: Analogico (composto);
4.1.5 Suportarem no minimo o seguinte formato de video: SD, PAL/NTSC;
2.1.6 Entrada Video: Conector BNC Femea 75 ohms;
1 2.1.7 Nivel de video de entrada: 1 Vpp;
2.1.8 Relacao sinal/ruido 66 db min;
2.1.9 Niveis e alarmes no painel frontal;

2.1.10 20 Canais de transmissao selecionaveis no painel frontal;
2.1.11 Alimentacao 110/220Vac ou 12Vcc;

2.2 Receptores de audio e video compativeis corn os transmissores ofertados e corn no minimo as
seguintes configuracties: QUANTIDADE: 02
2.2.1 Os equipamentos de recepcao deverao, cada um e no minima ter 01 (uma) saida de video
SD (Standard Definition — Definicao Padrao) para fixacao em rack 19" (19 polegadas) e 03 (tres)
saidas de audio;
2.2.2 Disponibilizarem no minimo a resolucao de video: 640x480p, PAL, NTSC;
2.2.3 Suportarem no minimo a seguinte Interface de video: AnalOgico (composto);
2.2.4 Suportarem no minimo o seguinte formato de video: SD, PAL/NTSC;
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2.2.5 Saida Video: Conector BNC Fernea 75 ohms;
2.2.6 Nivel de video de saida: 1 Vpp;
2.2.7 Relacao sinal/ruido: 66 db min;
2.2.8 Niveis e alarmes no painel frontal;
2.2.9 20 Canals de transrnissao selecionaveis no painel frontal;
2.2.10 Alimentaedo 110/220Vac ou 12Vcc;
2.2.11 Banda minima de 1,5 MHz;

2.3 Antenas profissionais corn interface de entrada, frequencia propria para o radio ofertado e
diametro aproximado de 60 cm; QUANTIDADE : 02

CLAUSULA TERCEIRA- CRONOGRAMA DE EXECUcA0
3.1 0 objeto do contrato devera ser entregue na Assembleia Legislativa de Sergipe, sito a Avenida
Ivo do Prado, S/N, Palacio Govemador Joao Alves Filho - Centro Aracaju/SE, na Coordenadoria
Tecnica, correndo por conta da Contratacla as despesas corn seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da referida execuedo e instalacao.
3.2 E deverao ser instalados nos enderecos abaixo:
3.2.1 Ponto A (TX)- Assembleia Legislativa de Sergipe, sito a Avenida Ivo do Prado, S/N, Palacio
Govemador Joao Alves Filho - Centro Aracaju/SE, onde esta localizado o esttidio da Tv Alese e
controle Master.
3.2.2 Ponto B (RX) Rua Maria Izabel Oliveira S/N lote 17, bairro Sanatorio, predio onde estao
locali7ados os transmissores da Tv Alese, correndo por conta da Contratada as despesas corn
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, decorrentes da referida
execucao e instalacao.
3.2.3 No ponto B, a antena de recepedo devera ficar numa altura minima de 55 metros em relacao
ao nivel do terreno.

3.3 Os equipamentos deverao atender rigorosamente as especificacoes constantes da respectiva
proposta. A entrega de equipamentos fora das especificacoes ou que contenham qualquer tipo
defeito implicard na recusa por parte da Contratante que os colocard a disposicao da Contratada
suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.
3.4. Os equipamentos sera° recusados:
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a) — se entregue corn as especificagoes tecnicas diferentes nas
contidas na Proposta da CONTRATADA;
b) — se apresentar mais de 04 (quatro) defeitos durante os testes

de conformidade e verificacao
3.5. Havendo impossibilidade de ser feita a instalacao, por nao ter sido possivel preparar o local
conforme as especificacties, a CONTRATANTE comunicard o fato a CONTRATADA, com
antecedencia de 05 (cinco) dias do prazo contratado.

•

3.6. Os equipamentos locados sera° novos e entregues acondicionados, adequadamente, ern caixas
lacradas, de forma a permitir completa seguranca durante o transporte.
CLAUSULA OUARTA — DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE

1

4.1 A contratante disponibilizard todas as condicoes de acesso necessarias para a execuedo dos
servicos de respon,sabilidade da contratada.
4.2 Os materials e utensilios da contratada ficarao sob sua guarda. no mesmo local de execuedo dos
servicos, a serem definidos na oportunidade da execuedo dos servicos, de modo a nao causar
transtornos aos presentes.

CLAUSULA ()UINTA - DAS OBRIGAcOES E DAS RESPONSABIL1DADES
DA CONTRATADA

5.1. Prestar os servicos na forma ajustada;
5.2. atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execuedo
do presente Contrato;
5.3. apresentar durante a execucao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem esti
cumprindo a legislaeao em vigor, quanto as obrigaeties assumidas na presente licitacao, em especi
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais, bem como Certid es
Negativas de Debit° Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho — DRT;
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5.4. assumir inteira responsabilidade pelas obrigacoes fiscais decorrentes do presente Contrato;

5.5. incumbencia de proceder imediatas e pertinentes retificacoes, referentes a incoerencias,
quaisquer erros, omissiies ou irregularidades nos servicos;
5.6. prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacoes se

obriga a atender prontamente;
5.7. assumir a integral responsabilidade pela execuedo de todos os servicos respondendo pela
perfeicao, seguranca e padroes tecnicos nos termos do Codigo Civil Brasileiro;
5.8. executar o projeto do presente Contrato corn pessoas idOneas, contratadas de acordo corn a
legislacdo trabalhista vigente e corn experiencia e capacidade tecnica comprovadas;
5.9. dar ciencia

a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execuedo dos servicos;
5.10. Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou falhas que seus empregados venham a
cometer no desempenho de suas tarefas, obrigando-se, outrossim, a indenizar a CONTRATANTE
por esses danos e prejuizos que eventualmente ocasionar;
5.11. Recrutar e contratar a mdo-de-obra, ern seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer

•

solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos
previstos na legislacdo trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como, de seguros e quaisquer outros
decorrentes de sua condi* de empregadora;
respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho, prevista na
legislacdo pertinente, bem como, aquelas relativas a ecologia, e as que limitam a emissdo de ruidos;

5.12.

5.16. Toda a infra estrutura e itens necessarios para a transmissao e chegada do sinal no ponto
de destino (Ponto B), tais como: montagem, passagem de cabos,suporte parafixacdo de antenas e
instalacdo nos racks, mastros, postes ou qualquer outro tipo de estrutura para a execuedo e
manutencdo dos equipamentos.
5.17 .Apresentar liberacdo de uso, contrato de locacdo ou compra em que comprove que este

autorizada para instalar e manter os equipamentos objeto da licitacdo, dando a garantia necessario
que ndo havers interrupcdo ou comprometimento do envio e recepedo do sinal de audio ou vi o
proveniente da programa* da Tv Alese.
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5.19 A contratada devera possuir suporte tecnico corn atendimento 24/7 e 2 horas para resolucao do
problema. Ern caso de problemas nos equipamentos, deve ser realizada a troca em ate 6 horas por
outro equipamento de iguais caracteristicas ou superior.
5.20 Atender as exigencias apresentadas no ANEXO I — do Edital que originou o presente
contrato.
CLAUSULA SEXTA — VIGENCIA

110

6.1. 0 prazo de vigencia do contrato(locacao) sera de 12 (doze) meses, com inicio na data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos periodos, ate o
limite de 48 (quarenta e oito) meses, observado o interesse public° e a criterio do CONTRATANTE,
em conformidade corn o Art. 57, inciso IV, da Lei n.° 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO: Podera a Contratante acrescer ou suprimir a quantidade de material ora
licitado, a depender de sua necessidade nao devendo exceder o limite estipulado em lei.
(observando-se o disposto no artigo 65, inciso I e II da Lei 8.666/93 em sua redacao atual).

I - A ASLEG podera ampliar ou reduzir quantitativamente o objeto do
Contrato, respeitada a limitacao prevista em lei, hipotese em que se fare o reajustamento
correspondente e proporcional ao seu preco, desde que mantidas as condicoes gerais da proposta
original.
CLAUSULA SETIMA - VALOR DO SERVIc0

Pela perfeita execucao dos servicos e locacao dos equipamentos, objeto
do presente, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, mediante a apresentacao da nota
fiscal de servicos, ate o 5° titil do mes subsequente, o valor mensal de R$15.000,00 (quinze mil
reais) , perfazendo um total, no interstIcio de 12 (doze) meses, de R$180.000,00 (cento e oitenta
mil reais). Incluindo-se todos os impostos, taxas, encargos sociais incidentes.
CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE

8.1. 0 pagamento sera efetuado mensalmente, ate o 5° dia fitil do mes
subseqiiente, mediante apresentacao no protocolo deste Poder Legislativo, da documentacao habil
quitacao:
I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Coordenador T nico
da Tv ALESE e/ou Diretor de Comunicacao Social;
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I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Coordenador Tecnico
da Tv ALESE e/ou Diretor de Comunicacao Social;
II — Cumprimento da Resolucao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de
2001.
8.2. 0 contrato sera reajustado anualmente corn base no melhor indice
obtido entre: IPCAJIBGE, INPC/FGV e o IGPM/FGV, ou outro que por ventura venha substitui-los.
8.3. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada sera atualizada
segundo a variacao do INPC, desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo
pagamento. Para o efeito deste item, nao serao computados os atrasos atribuiveis a contratada e os
decorrentes da nao aprovagao dos documentos de quitacao.
8.4. De acordo corn o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de
Sergipe, aquele que participar de licitacao neste Estado e que adquirir mercadorias de outras
unidades da federacao, recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a
interestadual.
CLAUSULA NONA — DA DOTAcA0 012cAlVIENTARIA
9.1. As despesas decorrentes da contratacao oriunda desta licitacao correrao por conta da seguinte
dotagao orcamentaria:
01.031.0026.0461,. Coordenacio da Mao Legislativa, Classificacao da
despesa 3.3.90.00- Outros Despesas Correntes.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1. Advertencia;
10.2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada esta 03 (fres) dias, apps o qual
sera considerado inexecucao contratual.
10.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucao parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar corn a Administracao pelo
prazo de 01 (urn) ano;
10.4. multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato, cumulada corn a pen
de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar corn a Administracao pelo prazo e
02 (dois) anos;
a/CPL
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CLAUSULA DECIMA — PRIMEIRA— DO ACOMPANHAMENTO E
DA FISCALIZAcA0
11.1 Durante a vigencia deste contrato, a execuedo dos servicos sera. pela Diretoria de

Comunicacao Social.
11.2 A aedo fiscalizadora da ASLEG nao Lard cessar nem diminuir a responsabilidade da contratada

pelo perfeito cumprimento das obrigacoes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a
terceiros, ou irregularidades constatadas.
CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA— DA RESCISAO
12.1. Sao motivos para a rescisao de presente Contrato, os enumerados

nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.
12.2 Em caso de rescisao deste Contrato sera obedecido o estabelecido

nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
12.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos
/

/autos do processo assegurados o contradit6rio e a ampla defesa.
12.4 A rescisao deste Contrato implicara retenedo de creditos decorrentes

da contratacao, ate o limite dos prejuizos causados a Contratante, bem como na assuncao dos
servicos pela Contratante, na forma que a mesma determinar.
CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA — DAS DISPOSIOES
GERAIS

Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transericao a
proposta, apresentada pela CONTRATADA, constante da LICITAcAO N° 013/2017 — PREGAO
PFIESENCIAL N° 001/2016, que a CONTRATADA expressamente declara conhecer, ratificando
neste ato sua aceitaedo integral;

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa rennnci
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer cluvidas ou quest s
oriundas do presente Contrato.
lat va/CPL
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E, por estarem assim juntas e acertadas, as partes contratantes firmam o
presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem
subscritas por 02 (duas) testemunhas.
Aracaju(SE);M.

de 2017.

C ONTRATANTE
Assembl

CIANO BIS

egislativa do Estado de Sergipe

IMA

PRESIDE V y i A AL/SE

CONTRATADO
Firma 3R Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda

RICARDU EUZEBVIE14 SILVA
CPF n° 896.406.675-87

ATIANE EIgit0 EIRO SILVA
CPF n° 008.494.015-85

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EINENHO:

Wham:

20/02/2017

2017NE000225

UNIDADE GESTOFtA MIME:

UG:

GESTAO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

011011

00001

FO HA:

CNPJ:
" 13.170.840/0001-44

ENDERECO DA UG:

CIDADE:

UP.:

CEP:

AVENIDA NO DO PRADO, SIN - CENTRO

ARACAJU

SE

49.0104050

CREDOR: RAZAO SOCIAL 9R HOLDING EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

1/2

CNPJ:
11.210.678/0001-15

NOME FANTASIA "•••••
ENDERE90 DO CREDOR:

MADE:

U.F.:

AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD N. 43

ARACAJU

SE

CEP:
49.052-210

CODIGO U,O.:

PROGRAMA DE TRABAL140:

NAT. DA DESPESA:

FORTE:

IMPORTANCIA:

01101

01.031.0026.0461.0000

3.3.90.39

0101000000

165.000,00

IMPORTANCIA POR EXTENSO:
CENTO E SESSENTA E CIRCO MIL REAIS
FICHA FINANCERA:
2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRAS DESPESASCORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADE DE EMPENHO:

TIPO DE DESPESA:

2 - ESTIMATIVO

1- NORMAL

Na DA N.E DE REFERENCIA:

MODAUDADE DA LICITACAM

UCITACAO:

ROMERO DO PROTOCOLO:

9 - PREGAO PRESENCIAL
. REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002

cONVENICt

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MARCO:

FEVEREIRO:

JANEIRO:

JULHO:

JUNHO:

MAK):

0,00

0,00
NOVEMBRO:

OUTUBRO:

0,00
AGOSTO:

0,00

0,00
SETEMBRO:

ABRIL:
0,00

165.000,00

0,00

0,00
DEZENBRO:

0,00

0,00

0,00

ITEMS DO EMPENHO

I

1

1 3.3.90.99.12

SERVICOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA

LOCI1100 de
equipamenb:s do
tranartisado &Audio a
video (Unidadatie
Transmistalo de
Imapens am Tempo
Real) pars standar as
nacessidades da TV
Alase, em sistama
abet° digital. conforms
Cantata n° 001/2017

11,00

15.000,0000

185.000,00

OBSERVACAO
Conform Pregris Prosancla n° 001/2017 a Cantata n° 008/2017, corn vigoncia da 12 (doze) mesas, a partir da 07 de favareiro de 2017.

LOCAUDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU -

Data da Impressao:

22/02/2017

TOTAL (RS)

iss.cotcoo

Rasp. Impress/a: JUCELIA FONSECA MATOS DE OUVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO
RESPONSAVE. PELA

DATA DO EMPENHO:

Nom:

20/02/2017

2017N E000225

FOLMA:

2/2

•
' ,4

JUCELIA FONSE' MATOS • •

IRA

236 .815-68

Data da Impresatio: 22/02J2017

Reap. Impressio:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OUVEIRA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 008/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAOES LTDA
OBJETO:

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAcA0 DE

EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE AUDIO E VIDEO (UNIDADE DE TRANSMISSAO
DE IMAGENS EM TEMPO REAL) PARA ATENDER A NECESSIDADES DA TV ALESE EM
SISTEMA ABERTO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAOES TECNICAS CONSTANTES
DO ANEXO I DO ATO CONVOCATORIO
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
DATA DA ASSINATURA: 20 DE FEVEREIRO DE 2017

ARACAJU, 10 DE MARCO DE 2017.

•

TERESA VIRGINIA VALENC
IA TELES DE MENESES

Zim bra: Publicacao no Diario Oficial

10/03/2017
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