
H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 
CONTRATO NO 011/2018 

Termo de Contrato de Fomecimento de Material de Consumo que 
entre si thzem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a 
Firma MC TECH S0LUcOES EM TI LTDA-ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento 
de material de consumo, que entre si fazem par esta e na meihor forma de direito, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n°13.170.840/0001-44, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima 
e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros e residentes nesta 
CapiSe do outro, a Firma MC TECH SOLUcOES.EM TI LTDA-ME, estabelecida naAvenida 
Augusto Franco,n° 1528, easa B, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP: 49075-100, inserita no 
C.N.P.J. Sob no 14.024.014/0001-50, NIRE n° 28200593190, Jnscriçio Estadual: 27.132.3.69-8, 
InscriçAo Municipal: 877.321, Telefone: (79) 3043-2439, e-mail: 
contato(1metechinformatica.eom..br. denominada CONTRATADA, representada palo sócio Sr. 
Clodoaldo Antonio Santos de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no C.P.F. n. °  
020.630.175-81, C.I n° 52209925-7, denominada CONTRATADA, na forma da Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariarnente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
obedecendo integralmente os regulasnentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de 
agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 do dezembro de 2003, e, ainda, pelas Leis 
Complementares n" 123/2006 e 147/2014 Lei Federal n° 8.078, tie 11 de setembro de 1990 (Cédigo 
de Defesa do Consumidor) observadas as alteraçoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais e ainda em observáncia ao Processo de Licitaçäo no 031/2017 - Pregào if 02612017 témjusto 
e contratado por este e na. methor forum de direito, o que adiante segue mediante as clausulas e 

' 	condiçôes seguintes: 
CLAUSULA PRIMEJRA 

0 presente ajuste objetiva o Ibmecimento mensal e parcelado 
de toneres novos e originals pan as impressoras jato de tinta e laser deste Poder, durante o 
exercIcio de 2018 conforme especificaçöes técnicas e quantitativos constantes do Anexo I do Edital, 
que faz parte integrante deste Contrato, independente de transcricAo. 

CLAUSULA SEGUNDA-DISCR]3flNACAO DO. SERVICOS 

2.1. 0 fornecimento a .que se refere a eltisula anterior, objeto deste,, 
Contrato compreenderá: 	 / 

a) Fonecimento mensal e parcelado de toneres originals no vs 
pan impressoras, em conformidade as especificacoes previstas no Anexo I do ato Convocattjrio 
para o exercicio 2018, transcritas abaixo: 
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wn m  
DEscmçAo TtCNlCA(laseijet) UNII) QUANT VALOR VALOR 

DM1' TOTAL US 
RS  

201.055-0 Toner laseijet original HP2ol5—preto— UND 15 270,00 4.050,00 
Q7553A. MARCA: HP  

375.314-0 Toner laserjet original HP 2055— UND 50 489,00 24.450,00 
CESOS-A. MARCA: HP  

408305-9 Toner laseijet original HP85A—preto— UND 10 210,00 2.100,00 
____ CE285AB. MARCA: HP 

VALOR:
_____ 

U 30.600,00 

2.2.DAEspEcIncAcAo DOS MAThWAIS 

2.2.1. Os cartuehos e toneres deveräo ser novos, originals, para primeiro uso, nBa sendo aceitos ern 
hipótese algum, produtos recarregados, recondicionados e reciclados sob pena do afastamento do 
certame; 
2.2.2. Deverao ser entregues, acondicionados em suas embalagens originals, apropriados para 
armazenamento, lacrados de forma tecnicamente correta, contendo no mipimo, as indicacöes da 
nmrca, da procedëncia e do prazo de validade; 
2.2.3. Os toneres deverAo possuir prazo de validade de no minimo, 12(doze)meses, a contar da data 
de entrega na Coordenadoria de Material e Patrimônio 

2.2.4. Os quantitativos descritos na RelaçAo de toneres são meraniente esthnativos nBa podendo ser 
exigidos nem considerados como referenda para pagamento. Tal estimativa poderá softer 
acréscimos ott supressOes, scm que isso justifque motivo qualquer pan indenizar o adjudicatário do 
certame; 

2.3. DAS coNDIcOEs DE FORNIECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAlS 

23.1. A CONTRATADA deverá entrar em contato cam a Coordenadoria de Material e Patrimônio 
da Contratante no horário comercial, corn antecedência minima de 01 (urn) Wa átil, pan marcar a 
data e horário da entrega dos materials; 

2.3.2.. A quantidade a ser ftwnecida a cada requisicAo dependerá da necessidade de consumo e das 
condiçoes de armazcnamento da Contratante; 

2.33.. 0 scu recebimento dar-se-a de acordo corn os arts. 73 e 74, da lei 8.666(93, cam altençoes 
posteriores; 

CLAUSULA TERCE1RA - VIGENCIA 

0 presente contrato vigorará a partir de sua assinatura ate 31 de 
dezembro de 2018. 

PAR4GRATO tJNICO: Podera a Contratante acrescer on suprimir a quantidade do material on 
licitado, a depender de sua necessidade nBa devendo exceder ao limite estipulado em Lei, poendo 
exeeder a esse limite se houver supressäo resultante de acordo celebrado entre os Cont4tantes 
observando-se ao clisposto no artigo 65, inciso I, II da Lei n° 8.666/93, (ern sua atuai redaca4 

0 	P 4 
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CLAUSULA OUARTA - VALOR DO CONTRATO 

Palo perfeito cumprixnento do acordado, ou seja, o fomecimento do 
material contratado, apOs a apresentaço da Nota F'isca.11fatura, devidamente atestada pelo chefe cia 
Coordenadoria de Materials e Patriniônio, onde já estao incluldos os tributos incidentes sobre o 
material e sobre a venda, e observado o cumprimento da Resolução TCE/SE fl.0  208, de 06 de 
dezembro de 2001, será pago a Contratada ate o quinto (5°) dia util do més subsequente, a quantia 
global estiniada de ate itS 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reals), a ser dilulda mensalinente, 
confornie o efetivo fornedmento. 

CLAJJSULA OUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento seth efetuado mensa]mente, ate 05 °  dia ttil do mês 
subsequente, mediante apresentaçâo no protocolo deste Poder Legislativo, cia documentaçao hábll a 
quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de 
Material e Patrimônio e/ou DiretorAdministrativo e encaminhada ao Departamento Financeiro; 

II - Cumprimento cia ResoluçAo do TCE/SE 208 de 06 de dezembro 
de200l. 

5.2 0 pagamento obedecera ao disposto na Resolução n° 296/2016 do 
Tribunal de Comas de Sergipe; 

5.3. NAc havera reajuste de preço, exceto se houver qualquer fato 
devidamente comprovado e alheio a Vontade das panes, que there o equilibrio econOmic o-
financeiro initial do Confrato, o mesmo poderá ser revisto e restahelecido em igual proporçAo, 
mediante requerimento da pane intersssada, mantida a mesma margem de lucro initial da proposta. 

5.4 Havendo atraso de pagatnento, a parcela atrasada seth atualizada 
segundo a variaqAo do INPC, desde a data final do perlodo de adimplemento, ate a data do efetivo 
pagamento. Pam o efeito deste item, nki serAo computados as atrasos atribuiveis a contratada e as 
decon'entes cia nAo aprovação dos documentos de quitacAo cii, ainda, da nAo aceitação da 
mercadoria. 

unidades cia federacAo. reeolhera 0 imnosto correspondente a diferenca entre a aliQuota intema e a 
interestaduaL 

CLAUSULA SEXTA -.OBRIGACÔES DA CONTRATADA 

6.1. No decorrer da execuçAo do Contrato decorrente deste Tej4i0 1  
obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e dedicaçao necessários ao fiel e adeq'uado 
cumprimento dos encargos que the são confiados, obrigando-se ainda a: 
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6.2 Executar, mediante AutorizaçAo cia Coordenadoria de Material e 
PatrimOnio, a entrega dos toneres que the forem solicitados; 

6.3. Os produtos porventura fomecidos corn vicios ou defeitos em 
virtude da açâo ou ornissAo invohmtária, negligéncia, impericia ou de qualidade inferior serAo 
devolvidos, devendo ser substituido sob exelusiva e integral responsabiidade cia Contratada, por 
produtos genumnos do fabricante dos materials, sern onus pan a Contratante; 

6.4. Executar diretainente o objeto da contrataçâo, conforme o 
estabelecido neste Contrato, sent transferéncia de responsabilidade ou subcontrataçOes; 

6.5. Responder pelas despesas relativas a encargos trabaihistas, de 
seguro do athdente, impostos, contribuicoes previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e 
referentes 2CS serviços executaclos par seus empregados, uma vez quo os rnesrnos nAo tern nenhum 
vinculo ernpregatfcio corn a Contratada; 

6.6.Informar represntante designado, ou scu preposto, a quern a 
Fiscalizaçào do Contrato possa recorrer, a qua1uer tempo, corn a missao do garantir 0 born 
andamento dos serviços e a correçâo do faitas eveitua1mente detectadas; 

6.7 Se alguma irnpresora da Contratante venba apresentar defeito em 
consequéncia do problemas ocasionados polo toer, a contratada se responsabilizará polo onus 
decontnte do reparo do equipamento ou substituçâo do mesmo por outro novo, rnediante laudo 
técnico expedido pela Coordenadorla do Info rrnátia da Contratante; 

7.1. A Contratante cornpromete-se, durante a vigéncia do Contrato 
obj eto deste Termo a: 

7.1.1. Expedir, sempre que necessárias autorizaçOes de fomeciniento 
do toneres originais a contratada 

7.1.2. Permitir o livre acesso dos técnicos cia licitante vencedora; 
7.1.3. Fiscalizar a execuçâo do objeto deste Termo, objetivando a 

qualidade desejada; 
7.1.4. Dar ciência a confratada imediatamente sobre qualquer 

anormalidade que verificar na execuçâo do contrato e indicar Os procedumentos necessurios ao seu 
correto cumprimento; 

7.1.5. Proceder a conferéncia das Notas Fiscais/Faturas, atestando no 
corpo das mesrnas, a entrega dos materials objeto deste Termo; 

2.4.1. Efetuar pagamento a contratada de acordo comas condiçöes do 
preço e prazo estabelecidas neste Termo e no procedimento licitatorio; 

A Coordenadoria do Recursos Materials e Patrimônio seth no A  Ito da 
Contratante, responsavel pela solicitaçAo do material, recebimento e fiscalizaçAo e que ajqstara a 
qualidade e a entrega dos rnesmos. 
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&IJSEII A NflPJA - PnKrrrs ni 

As despesas oriundas do objeto desta licitaçAo, conforme consta dos 
autos, obedecerâo a: FunçAo —Sub Função- Programa de Governo - Projeto ott Atividade: 
0 1.03 1.0026.0461- Coordenacao da Açäo Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - 
Modalidade de AplicaçAo: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - 
Aplicaçôes Diretas e foi procedida a reserva do recurso orçamentário pam custeá-la. 

T 	 CLAUSTJLA DECIMA - DAS SANCOES ADMLNISTRATIVAS 

10.1. Corn fimdarnento no artigo 7° da Lei if 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar 
corn a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo prazo de ate 5 (chico) anos, garantida a 
ampla defesa, sen prejuizo das corninaçoes legais e multa a contratada que: 
10.1.1. nAo retirar ott nAo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vaildade 
de sua proposta; 
10.1.2. deixar de enfregar docurnentaçAo exigida neste Ediffil; 
10.1.3. apresentar documentaçAo falsa 
10.1.4. ensejar o retardamento da execuçäo de seu objeto; 
10.1.5. nAo mantiver a proposta; 
10.1.6. faihar ou fraudar in entrega do objeto; 
10.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.8. fizer declamcAo falsa 
10.1.9. cometer ifaude fiscal. 
10.2. Corn flindarnento nos artigos 86 e 87 da Lei n. °  8.666/93, a contratada ficara sujeita, no case 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administraçao, inexecuçAo parcial on inexecuçao 
total cia obrigaçAo, sern prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 
defesa, as seguintes penalidades: 
10.2.1. advertënciapor escrito; 
10.2.2. rnulta de: 

a) 0,5%(cinco décimos par cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue 
corn atraso, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
perlodo superior a 15 (quinze) dias; 

6. 30%(trinta por cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuçAo total da obrigaçao 
assumida; 

10.2.3. suspensâo temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar cqm a 
Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 	 I 
10.3. As sançOes de multa poderAo ser aplicadas a licitante juntamente corn a de advert4ncia, 
suspensäo temporãria pan licitar e contratar corn a adrninistraçâo cia Assembleia Legislati do 
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Estado de Sergipe. 

CLAUSIJLA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAlS 

Independente de transcriçao, farao parte do presente Contrato todas as 
condiçôes estabelecidas no Edital referente a Lieitaçao if 031/2017 —PregAo Presencial n 
026/2017 e, no que couber, a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito desde já o foro cia cidade de Aracaju/Sergipe corn exciusào 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja, pan dirimir as dCividas, porventura decorrentes da 
interpretaçäo e execuçAo do Contrato. 

E, pot estar justos e contratados, assinam o presente em (03) trés vias 

donentes deste a 

ecret  to  

de igual thor, em presença 	testemunhas 	, para que produzam os demais efeitos 

de \jQ/OLM.iJA4 de 2011 

DeputadA US f% 	C resident/ 

A. 
, 

Clodoaldo Antonio Santos de Almeida. CPF: 020.630.175-81 
Firma MC TECH SOLUçOES EM TI LTDA-ME 

CONTRATADA 

TESTEMIJNHAS: 



/ 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

a NOTA DE EMPENHO DATA DO gENIO: 	NOMSRQ; 	 FoLm 
27/02018 	2018NE000305 	1/2 

UNIDADE GESTORA ENITENTE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

UG 
011011 

GESTAO: 
00001 

CNPJ: 
13.170.84010001.44 

ENOERRQO DA US: 

AVENIDA IVO DO PRADO S/N - CENThO 

010A0E 

ARACAJU 

. U.F.: 

SE 

OEm 

41010-050 

CREDOR: RAZ4O SOCIAL MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA-ME 

MORE FANTASIA 	" . 
14.034.014#000140 

ENDEREQO DO CREDORI 

AV, ALJGUSTO MANGO N. 1628 

CIDACt 

MACMU 

U.F.: 

SE 

CEP. 

aois-ioe 
CODIGO LJ,O 	 PRCORAMA 0E1RASAU4O 

01101 	 01.031.0t2t0481.0000 

MAT, DA DESPESA 

3.3.60.50 

FONTh 

0101000000 

IMPQRANOIA; 

30.600,00 

IMPC*TARCLA FOR UTENSO: 

TRINTA MIL SEISCENTOS REAJS 

FIG HA FINANCEIRA: 

2018.011011.00001.01Q1000000.33000000.513 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MOnA ' MADE DEEMPEZ4HO: 	TWO DE DESPESAt 
2-ESTIMAflVO 	 1-NORMAL. 

te DA &E. DE flPERtJlCM 

LICITAOAO 
0110112016000078 

MOQAUDADE PA UCIPq?* 
9- PREGACPRE5S4CML 

Nao DO PRO1000LA 

sa LEGAL 
LEI 10220 DE 17/07/2002 

CONvNtO: 

CRONOORAMA DE DESEMSOLSO 

JANEIRO: 
0,00 

PEVEflO 

600,00 
.ic& 

3.000,00 
AIa 

3.000,00 

MAICI. 
8.000,00 

JUI&40 
3.000,00 

JUU40 
3.000,00 

AGOSTO 
3.000,00 

SETERERO: 
3.000,00 

0U1u5R0 
3.000,00 

NOYBSEC: 
3.000,00 

ogzmdom 
3.000,00 

ITEMS DOEMPENI4O . 
. 

I 	
&WP, R 	

: PRETQ: HP. 
PIAE.ASEJET P42727 

p3014, P2015, REF 575W, 
ENDIMENTO 3,000 

'201055.0 3.3.90.50.17 	 1&00 	 UNI0ADE 	 270,0000 	 4050,00 SR 	VALIDADEA13 WPXM 
4ESESAPAR'T}RDA 

EUAALAGEM  

MPRESSORA.P4A OCR 
'RETAREF. CE 05x,PA*A 
MPRESSORPI HP .ASER 
'2055.ORIGINAL 

2 	375314.0 3.320.30.17 JOVO,VALIDA.DE 12 	 50,00 	 UNIDADE 	 48S 	 2445400 
tESESAPARTIRDA 
iNTREGACONDICIONAD 

EM EMSALAGEM 
PRCPRIADA. -*ARCAiHP 

rONER PAM 

t NA OCR 

3 	4088054 3,3.90.30,17 LASER 	10,00 	 UNIDADE 	 214 	 2.100,00 
E 12 
ROA

NOICIONAD
EM  

Date do ImprusaSo: 01/03/2018 	 Rnp, ImplaSo: 	GILSON OLNEIM 08 FREITAS 



GOVERNO DO ESTAbODE SERGIPE 
DATA DO EIOENNQt 	N(JM1R0 	 FCtJ4At a NOTA DE EMPENH.O 	27/02/2018 	2018NE000305 	2/2 

3 J405.9 	3.3.90.30.17 	J I 	UNJaADE tin] 

OBSERVAQAO 
FomcimentQ maisal a pwcadado de cartichoi novos C OItfllM, xntmis Conflt no 008/2018, mm  yjéndo do 2710212018 a 31/12/2018. 

LOCAUDADEDEENTRECM 

AVENIDA NO DO PRADO, SIN.  PALACIO GOVERNADOR JOAOALVE$ FILIIO. ARACAJLJ- (RI) 30$OO,00J 

RESPON:!!!:: 

Data da ImpreaMo: 	0110312018 	 Rep. Imprnaão: 	GILSON OLIVEIRA DE FREITAS 
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EXTRATO DO CONTRATO N O  011/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGJSLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA MC TECH SOLuçOES EM TI LIDA -ME 

OBJETO: FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE TONERES NOV05 E ORIGINAlS 

PARAAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER DESTE PODER. 

VIGENCIA: A PARTIR DE SUA ASSINATURAATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 

DATA DAASSINATIJRA: 27 DE FEVEREIRO DE 2018 

ARACAJU, 06 DE MARO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 
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Zi mb ra 	 antoniaa@al.se.gov.br  

extrato do contrato n 0112018 Firma Mc Tec Soluçoes em TI LTDA - ME 

De : Maria Antonia Mendonça Amaral 	Ter, 06 de mar de 2018 10:30 
<antoniaa@aI.se.gov.br> 	 01 anexo 

Assunto extrato do contrato n 0112018 Firma Mc 
Tec Soiuçoes em TI LTDA - ME 

Para : valtencira@al.se.gov.br  

Vat 
Segue extrato do contrato n°011/2018 , da Firma Mc Tech Soluçöes em TI 

Ltda -ME,para publicaçâo, 
Att; 
Antonia 

Ex do Contrato 0112018- Firma MC TECH SOLLIcÔES EM TI Ltda 
7 -ME.odt 

19 KB 

https ://webmail2 .al. se.gov .br4Vprintmessage?id=782&tz=AniericaIArentinaJBuenos... 06Hfl /901 R 
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Zimbra 	 antoniaa@al.se.gov.br  

extrato do contrato n 0112018 Firma Mc Tec Soluçoes em TI LTDA - ME 

De : Maria Antonia Mendonça Amaral 	Ter, 06 de mar de 2018 10:30 
<antoniaa@aJ.se .govbr> 	 gi anexo 

Assunto : extrato do contrato n 011 2018 Firma Mc 
Tec Soluçoes em TI LTDA - ME 

Para :valtencira@al.se.gov.br  

Val 
Segue extrato do contrato n°011/2018 , da Firma Mc Tech Soluçöes em TI 

Ltda -ME,para publicaçâo, 
Att; 
Antonia 

Ex do Contrato 0112018- Firma MC TECH SOLIJcOES EM TI Ltda 
7 -ME.odt 
.19KB.. 

https :Ilwebmail2.al. se.gov .brlhiprintmessage?1d7 82&tz=AmericalArgentin&Buenos... 06/031201 R 
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EXTRATO DO CONTRATO N O  011/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA MC TECH sOLucOES EM TI LTDA -ME 

OBJETO: FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE TONERES NOV05 E ORIGINAlS 

PARAAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER DESTE PODER. 

VIGENCIA: A PARTIR DE SUA ASSINATURAATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. 

DATA DAASSINATURA: 27 DE FEVEREIRO DE 2018 

ARACAJU, 06 DE MARCO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENcA TELES DE MENESES 


