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EST-4130 1W SERGIPE 	(J 
ASSEMBLEIA LEGISLATI VA 

CONTRATO n'03312018 

Contrato de aquisiçao de equipamentos de 

radiaçAo ionizante (scanners de Raio-X), que 

entre si celebram a ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO BE 

SERGIPE e a Firma VMI SISTEMAS BE 

SEGURANA LTDA. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida lye do 

Prado s/n 0. nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. n° 

13.1 70.840/0001-44, representada neste am pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de 

Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma VMI 

SISTEMAS 1W SEGURANA LTDA. inscrita no CNPJ sob n° 05.293.074/0001-87. 

sediada na Av. Urn, if 55, Distrito Industrial Genesco Aparecido dt :Oiiveira, na cidade de 

Lagoa Santa/Minas Gerais, CEP 33.400-000, Inscriçao Estadual n° 376200549.00-07, e-mail: 

I icitaçàovmis.coin.br, doravante denominada CONTRATADA, representada pela STE. 

Ednéia Mendes Barbosa, brasileira, divorciada, coordenadora Administrativa, portadora do 

R.G. fl. 0  8.319.885 SSP/MG e CPF 11.0  027340396-64, resolvem celebrar 0 presente contrato, 

mediante adesào a Ata de Registro do Preços n° 025/2018 oriunda do Pregäo Eletronico para 

Registro do Preços if 025/2018 - Processo Administralivo no 10769/2017 do Tribunal 

Regional do Trabaiho da 18 giao, lavrada em 15/06/2018 e publicada no Diane Oficial da 

Uniao if 116, de 19 dejunho de 2018, na forma da Lei Federal n°8.666/93 e Lei n° 10.520. de 

17 do julho de 2002, Deereto Federal n7.892, do 23/01/2013 e o Decreto Estàdual it0  25.728, 

de 25/11/2008, tipo MENOR PREO GLOBAL, na qualidade de carona, combinado corn as 

demais normas de direito aplicaveis a espécie, mediante as cláusulas e condiçOes abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 .1 .Objetiva o presente Contrato celebrado per adesâo a Ata de Registro 

do Preços n'025/2018 oriunda do Pregâo Eletrônico para Registro do Preços n° 025/2018-

Processo Administrative it0  10769/2017 do Tribunal Regional do Trabaiho da 5a;  Regiäo, 

aquisição do material permanente do radiaçAo ionizante (scanners de raios-X), par 

realizaçOes do inspeçöes nos acessos ao edificio-sede da CONTRATAN 	inckthi 	I 
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serviços de insta.iaçAo, ativaçao (configuraçao e teste) e treinarnento, bern como todos os 

acessOrios (complemento de esteira entrada e saida; complemento de ttnel entrada e saida) e 

base elevatOria, de acordo corn o quadro abaixo e confornie especificacaes e condiçoes 

contidas no Termo de Referéncia, Anexo I, do Edital "Pregào Eletrônico no 025/2018", para 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREc0S,  que regeu a presente contrataçAo, e. no que couber, 

L proposta da CONTRATADA, que. independentemente de transcriçäo, passam a fazer parte 

integrante e complementar do presente instrurnento. 

1.2.0 equipamento: 

!TE\'i DEScmcAO UNIDADE QUA?cT. 
Equipamento de radiaçao ionizante (scanner de raio- 
x), destinado a inspeçâo de bagagens, corn 

I acessórios (complernento de esteira e de tünel Unidade 01 
para entrada e saida) instalaçAo e assisténcia 
técnica durante a garantia do equipamento.  

Parágrafo Unico. A especificaçao completa dos scanners de raio-X encontra-se na Cláusula 

Segunda deste instrumento. 

CLAUS lILA SEGUNDA - - DA ESPECIFICACAO DO 

EOUIPAMENTO (SCANNER) 

2.1 Equiparnento de radiaço ionizante (scanner de raio-X) 
Fabricante: VMI 
Modelo: Spectrum 5030 
a) Dimensão do tunel de inspecâo (vão livre): largura de 530mm; altura minima de 335mm; 
b) Possuir cortinas em tins, impregnadas de material plumbifero, instaladas na entrada e na 

saida do tunel de escaneamento do equiparnento, capazes de bloquear o vazamento de rai - 
os X e estas nào interferem, sob qualquer condiçao, na formaçAo e apresentaçào das irna-
gens; 

e) Capacidade aproximada pan transportar, ate 100 kg de carga, distribuida uniformernente 
na esteira transportadora do tUnel do scanner, sem interferir no desempenho de sua veloci-
dade; 

d) A esteira transportadora do tünel do scanner possui comprimento de 200 mm (duzentos 
milimetros) de cada lado, fora do tunel de escaneamento, a flm de, preferencialniente, garantir 
aplicaçAo não so no solo, mas tambérn em bancadas, mesas e tambéni anipla mobilidade; ,,, 
e) 0 equipamento possui dimensoes compactas possibilitando a sua instaiaçào em are9icom 
Iimitação de espaço fisico, possuindo as seguintes medidas: 	 / 
1.1 C omprimento do equipamento, incluindo a esteira transportadora, de 1210 mm; 
e.2 Largura do equiparnento de 730 mm; 	

( 
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0 scanner possth dispositivos corn rodizios articulados, corn giro de 3600  (trezentos e ses-
senta graus), em torno do próprio eixo, fixados na parte inferior de sua estrutura; dispositivos 
niveladores de base, ajustávei e articulável, para apoio fixo do scanner 
all  Possui a funcionalidade de acionarnento da esteira transportadora, do tUnel de escanearnen-
to- nos 02 (dois) sentidos de movimentaçlio, per acionamento de teclas distintas; 
h) \Jeiocidade da esteira transportadora de 0,24m1s (conflgurável), considerando a movi-
mentaçäo nas duas direçôes de deslocamento (direita para esquerda e na direçAo oposta), corn 
carga e scm carga. Na movirnentaçào corn earga, nAo ocorre qualquer prejuizo na apresenta-
ço da qualidade e visualizaçâo das irnagens dos objetos escaneados; 
) Resoiução: de aproxirnadarnente de 40 AWU; 

j) Capacidade de realizar a varredura total (escaneamento) do objeto corn exibiçAo completa, 
scm cortes (fragmentacào) da imagem, atravOs de uma Unica passagem, pelo tánel de varredu-
ra do scanner, em uma sO direçAo. 
1) Possuir acionadores de emergência para desativaçäo total e imediata da emisso de raios X 
e movimentaçào da esteira transportadora, quando acionados. Possui urn acionador de emer-
gência sobre o chassi do equiparnento e urn acionador de ernergência no teclado de operação. 
m) Possuir sistema de segurança corn dispositivo de intertravarnento de portas e tampas, para 
desligamento automático do equiparnento em caso de acesso as partes internas sujeitas a cx-
posicào de raios X e acesso aos circuitos internos do scanner; 
n) Possuir acionarnento das funçoes operacionais do equipamento por meio de teclado de co-
mart-dos do operador, de alta resistência, para uso continuo; 
o) A linguagem dos menus de configuracao, operaçAo e relatOrios, bern come as telas de ope-
ra-,do, configuracao e adrninistraçfto do equipamento, acessiveis aos usuários possuirão todos 
Os campos em Portugués do Brash. As funçOes operacionais, quando advadas, so apresenta-
das na tela de trabaiho no idioma Português do Brash; 
p) Possuir sistema de autocalibraçAo para Os pardmetros de geração de irnagens; 
q) Possuir recurso de segurança contra vazamento de radiaçAo, per meio de utilizacAo de cha-
yes de intertravarnento de portas e tampas, atuando no desligamento automático do gerador de 
raios-x e esteira motorizada do scanner em caso de acesso as partes internas sujeitas a incidên-
cia direta do feixe de raios X e cheque elétrico; 
r) Possuir sinalizaçào luminosa de segurança, corn lãmpada na cor vermelba, visIvel, na entra-
da do tünel, na saida do tünel, para indicaçAo e visualizaçfto de ftmcionamento e emissao de 
raios X; 
s) 0 scanner por ralos X nEo afeta materiais inspecionados sensiveis come fumes fotográ.ficos 
de ate ISO 1600 (33D1N), fitas, discos ou taas magnéticas, equipamentos eletrônicos, medi-
camentos e alimentos inspecionados. 
t) Possuir sisterna de registro por nivel de acesso pan usuários, em niveis distintos para ope-
rador, administrador e mantenedor, corn as respectivas senbas de acesso. Seth disponibilizado 
para a CONTRATANTE o acesso a todos os menus de controle, configuraçao e nianutençäo 
do equipamento; 
u) A estrutura e suficientemente robusta e resistente a irnpactos mecânicos e a pequenas movi-
mentaçOes, ocorridas pelo uso normal do equiparnento; 
v) As chapas constituintes da carenagem do scanner e de seus acessórios são revëstid$"de 
materials sintCticos ou similares, de forma que sujeitas as condiçOes ambientais norm 
ocorram corrosOes, desgaste de repintura e evitern a deterioraçAo da superficie ao ngo da 
vida Util; 	 (U 	- 
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) 0 scanner e seus acessôrios nAo possuem arestas, proeminências, pontos cortantes, flirns, 
reentrâncias ou acessos scm a necessária protecAo, que permitam a colocaçào acidental ou re-
tenção de qualquer peça o equiparnento inspecionado. 
z) 0 equipamento seth fornecido corn duas extensôes de tOne! de 200 mm de comprirnento 
cacia !ado. 

2.2 CARACTERISTICAS ELETIUcAS 
2.2.1. Operar corn tensào de entrada cm 220 VCA ± 10% (duzentos e vinte volts em corrente 
alternada). frequência de 60 Hz ± 03 Hz (sessenta hertz corn variaçAo de três hertz pan mais 
ou para menos), para o scanner e de seus acessórios, em conformidade ao padrAo de 
aiirnentação elétrica estabelecido pela ABNT, ANEEL; 

- 	2.2.2. 0 scanner possui dispositivos de proteção eletrica contra surtos de tensâo na linha de 
alirnentação e sobrecarga; 
2.23. A motopolia da esteira transportadora possui frequência nominal de alimentaçAo 
elétrica compativel corn o padrao da rede elétrica do Brasil, ou seja, frequência em 60Hz +/-
03Hz (sessenta hertz corn variaçAo de trés hertz para inais on pan menos). 

• 2.3. CARACTERiSTIAS DA FONTE GERADORA BE RAJOS X 
2.3.1. 0 equiparnento nAo utilize de tomes radiologicas ativas, composta por elementos 
radloativos ou que gere qualquer tipo de mdiacào residual ou permanente, mesmo que 
totalmente bloqueada; 
2.3.2. Possui tensAo de operaço de 100KV (cern KiloVolts), permitindo-se uma variação para 
mais ou para rnenos de 10KV (dez KiloVolts - costumizâvel); 
233. A fonte geradora propicia o escanearnento por meic de varredura por feixe de raios X 
gerados por efeito eletrônico, de maneira que a desativaçAo do escaneamento provoca a 
extinção imediata e total de emissao e geraçAo radiologica da mesma; 
2.3.4. Atende as regularnentaçOes estabelecidas pela norma CNEN-NN 3.01 e Posição 
ReguiatOria 3.011001 on suas supen'enientes; 
2.3.5. 0 vazamento rnáxirno total de radiaçào é inferior a 01 isSvfh (urn micro Sievert por 
hora) medido a urna distãncia de 100 mm. de quaiquer superficie acessivel do scanner. 

2.4. CARACTERISTICAS BA UNIDADE BE PROCESSAMENTO 
2.4.1. E constitulda por plataforma computadorizada e microprocessada capaz de combinar 
todas as funçOes de processanento de imagens e demais requisitos pertinentes ao 
tirncionamento e desempenho do sisterna; 
2.4.2. Possui recurso de autodiagnostico pan monitorar continuaniente o flincionarnento do 
scanner, de forma que, ocorrendo defeito ott faiha, 6 identificada a possivel causa e a provável 
Iocaiizaço (circuito, placa, cabo, sensor, etc.) por meio de eodigo e/ou texto especifico 
exibida na tela do operador, conio alerta de alarme; 
2,4.3. Possui recurso de arquivamento de imagens em dispositivo interno, corn capacidade 
superior de armazenarnento de 200.000 (duzentos mil); 
2.4.4. 0 arquivarnento de imagens de objetos escaneados ocorre coin as respectivFimag
TIP (Threat Image Projection) projetadas, quando ocorrer incidéncia destas;
2.4.5. As irnagens são gravadas corn identificaço de data, hora e operador 	 o 
escanner; 
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2.4.6. Ao atingir a capacidade maxima de armazenamento, o sisterna apagará as imagens 
jniciais (as mais antigas) a medida que novas precisem set armazenadas, no sistema firstin/ 
first-out (prirneiro a entrar/primeiro a sair). 
2.4.7. Serào fornecidos os softwares, hardwares, dispositivos, configuraçOes e/ou recursos 
necessãrios para a plena comunicacAo em rede de dados da contratante. 
2.4.8. Possui interface para comunicaçào em rede Ethernet compatIvel corn rede de dados 
padrao IEEE 802.3, autosense, full-duplex, utilizando protocolo TCP/IP; 
2.4.9, Possui interface de cornunicação local para reaiizaçào de cópia de irnagens em 
dispositivos de armazenamento de dados rernoviveis a serem instalados em porta de 
comunicaQAo ou leitora especifica, compatIvel corn a teenologia do dispositivo de 
armazenamento removIvel tais como LID externo, cartào SD ou pen drive (USB flash drive) 

te 

2.4.10. Opera corn monitor digital de video colorido, tipo LED ou LCD, de 21" (vinte e uma 
polegadas), corn interface DVI-D ou HDMI, padräo de tela 4:3 e/ou 16:9, compativeis corn o 
desempeaho requerido pelo sistema para exibiçao de imagens de objetos escaneados, 

2.5. CARACTERISTICAS DE VISUALIZAçAO DE IMAGEM 
2.5.1. A imagem é apresentada nos monitores, corn, no rninimo, rnovirnentaçao na mesma 
direção de passagem do objeto pelo tánel de varredura do scanner; 
2.5.2. A apresentaçAo da irnagem no monitor, näo possui alteraçOes, ou seja, a imagem como 
urn todo, näo apresenta "achatamentos" ou quaisquer outros tipos de distorçes; 
2.5.3. 0 equipamento possui as seguintes ftinçôes de processamento de imagens: 

Apresentação de irnagens em preto e branco corn diferenciaçâo de material por tonali- 
dade de cinza, conform  sua densidade; 
Variaçào da garna de cores conforme variaçào de escala de absorçao, atuando na ênfa-
se de exibiçäo de objetos escaneados de acordo corn a absorçâo dos raios X por suas 
substâncias constituintes; 
Enfase nas imagens de objetos corn maior penetraçäo de raios X, realçando a visuali-
zaçäo de irnagens de objetos e materials de baixa densidade; 
Possui ftinçäo de avroximaçào de imagens ("zoom"), corn ampliaçAo superior de 64 
(sessenta e quatro) vezes, escalEve!, com fator máximo de ampliaçAo configuravel. 
inibiço de visualizaçäo de imagens de material orgãnieo; 
Inibiço de visualizaçào do imagens do material inorgânlco e metals; 
Alerta de substancias similar a explosivos; 

a Alcrta de aita densidade do substáncias orgânicas; 

• Alerta do alta densidade de substâncias inorgânicas; 
• Alerta de bloquearnento de feixe de raios-X, pam objetos quo nào foram trasassados 

pela radiaçào de escaneamento; 
• Apresentacào de imagens de objetos escaneados corn cores reversas; 

• Possui funcionalidade especIfica pan facilitar a identificacAo de objetos obscurecjhs 
por materials de alta absorço e para materials de baixa absorço, tanto para in3lgens 
colorida, quanto para imagens em preto e branco. 

u. 
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Thdas as funcionalidades de auxilio de visualização estAo disponiveis no teclado de 
operacôes do equipamento scm a necessidade de configuraçäo ou pré-ajustes por parte 
do operador; 
Possui funçAo para discriminar materials orgânicos e inorgânicos separadamente. ou 
seja, quando selecionada uma fiincao, a outra é suprimida; 
Possui recurso de conjuga$o de funcionalidades de auxIlio a visualizacAo de materi- 
ais e objetos na apresentaçâo de imagens escaneada; 

2.5.4. Serao disponibilizadas, no teclado de operaçAo do scanner, no minimo trés teclas 
distintas. programáveis e configuráveis, especificamente para a utilizaçAo de funcionalidades 
de conjugacAo no tratamento de irnagern; 
2.5.5. A configuracao realizada para cada urna das teclas de funcionalidades conjugadas, 
permanecefll para todos operadores do scanner, mesmo corn a alternãncia de acesso (urn 
usuário realizar logoff e outro realizar login no sistema) ou desligamento do scanner, 
independente do intervalo de nova ativaçAo do equipamento; 
2.5.6. Recurso de colorizaçào de imagens que permitarn ao operador realizar a identificaçAo e 
distinçAo visual, de substáncias e elementos orgânicos, inorgânicos, rnetálicos e materiais de 
transiçAo; 
2.5.7. A diferenciaçäo de cor na imagem apresentada nos monitores ocorre corn base no 
ntmero atômico medic efetivo dos elementos constituintes dos objetos contidos nos objetos 
escaneados; 
2.5.8. Possui fiinçAo de revisAo direta, polo operador, no minimo, das áltirnas 20 (vinte) 
imagens escaneadas. 

2.6 CARACTERISTICAS DE DETEc4;A0 
2.6.1. 0 scanner possui tecnologia pan detecçAo de substfincias suspeitas que constitufrem 
explosivos, narcóticos e de substâncias de aita, media e baixa densidade; 
2.6.2. Possui funcionalidade de detecçao programável e configurável para geraçào de 
imagern em tempo real de escaneamento, corn marcaçào automática de detecçAo, em cores 
distintas, para cada uma das substdncias suspeitas, tais come explosivos, narcoticos e de alta 
densidade, podendo ser babilitada e desabilitada; - 
2.6.3. As marcaçôes so removIveis temporariamente polo operador do equipamento para a 
meihor analise da irnagem do objeto escaneado, retornando automaticamente com o 
escanearnento de outro obj eto ou por repetir o comando realizado pelo operador do scanner. 
2.6.4. Prover penefracAo de 14 mm em ago, conforme teste padrao ("teste 4") da norma 
ASTM F792-08; 
2.6.5. Possui funçao de projecäo aleatOria de irnagern ficticia "TIP" corn imagens de ameaças 
para o ambiente legislative para garantia do eficaz controle de operaço dos envolvidos neste 
processo; 
2.6.6. Possui funcionalidade para quo o usuário possa selecionar no banco de imagens da 
funçao TIP, quais imagens devern ser projetadas. 

2.7. ACESSORIOS 	 / 
2,7.1. Seth fornecido 01 (uma) UPS (Uninterrupile Power Supply: fonte de a1imaçao 
ininterrupta de energia elétrica, podendo ser externa ou intema ao equipamento) por canner. 
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dequada a demanda da poténcia nominal, total (scanner e seus acessórios), necessaria para o 
pieno funcionarnento, em conformidade corn as caracteristicas abaixo: 

TensAo de alirnentaçao eletrica de entrada bivolt automático (127 VCA e 220 VCA ± 
10% - corn variaçäo de dez por cento pan mais ou para menos) e frequência de oscila-
ção de rede de 60 Hz ± 3 Hz (sessenta hertz corn variaçAo de trés hertz para mais ou 
para menos); 

S Possui tenso de alimentaçäo corn seleçâo autornática de voitagem; 
a Autoriornia de 10 mm (dez minutos) corn operacão em carga piena; 

Possui proteção contra curto circuito; 
a Possui sinai de alerta diferenciado para auséncia de aiimentaçao elétrica de entrada e 

iminéncia de desligamento por bateria baixa. 
2.7.2. Extensào de esteira transportadora: 

• Serao fomecidas 02 (duas) extensôes de esteira transportadora por scanner. 
• Cada extensAo seth constitulda de 01 (urn) móduio de 1 M (Urn metro) de comprirnen-

to cada a largura compativel corn a largura do tánei do scanner. 
• A aitura dos modules de extensäo seth compativel earn a altura da esteira transporta-

dora do scanner. 
• A altura dos dispositivos de apoio dos mOduios de extensAo seth ajustavel. 
• Possui estrutura suficientemente robusta e resistente a impactos mecânicos provoca-

das palo tráfego normal dos objetos. 
o Suporta scm desmontar, desalinhar on desarticular, cargas corn massa igual ou superi -

or a da esteira transportadora do scanner fornecido; 
• Possui estruturas independentes, construldas em alumfnio on ago corn pintura eletros- 

tátiea seguindo as mesmas earacterIsticas da esteira transportadora do scanner; 
• Possui roietes livres, corn giro individual, nAo dependentes do movimento dos dernais 

roletes, corn as seguintes caracterIsticas: 
a) Os roletes sao instalados em urn mesmo piano reto, nào havendo urn rolete mais elevado 
qua os denials; 
b) Diâmetro do rolete livre seth de no minirno 50 mm (cinquenta milimetros); 
c) Material do rolete livre: Revestido de Ago Carbono Galvanizado, Alummnio ou PVC; 
d) Espaçamento entre os roletes: maxima de 10 mm; 
e) Possui o prirneiro rolete do lado da esteira transportadora, apenas encaixado coma medida 
de seguranca; 
Os modules possuern batentes laterals e final para evitar a queda de objetos. 

Os 02 (dois) módulos possuem batentes finals de ruesma aitura que as batentes late-
rals. 
Possui conexào de aterrarnento eiétrico conectando as módulos de exteñsAo e o 
scanner por raios-X, mantendo a potencial elétrico nulo entre o mOdulo de extenØo e 
o scanner; /. 

17.3. Base eievatOria ajustável corn, aproxiniadamente, 600mm (seiscentos rnilImetr$) de al- 
tura. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

3.1 DA CONTRATADA 
a) Fornecer os produtos de acordo corn as especificacoes e eondiçoes expressas neste termo 
respeitando as normas da ABNT, bern como as portarias do INMETRO em vigor, no que 
couber; - 
14 Aceitar. nas mesmas condiçOes contratuais, acréscirnos ou supressôes na (s) nota de 
empenho/contrato (s) decorrente (s) do presente contrato, nos termos do art. 65, § 10 da Lei n° 
& 466/93. 

a) Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejarn 
fhbricantes. tëcnicos etc; 
ci) Assurnir integral responsabilidade pela qualidade do material, bern corno pelos danos 
decorrentes direta ou indiretainente de sua entrega; 
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente a Contratante 
ou a terceiros em razào de ação ou omissào, dolosa ou culposa, sua cu de seus prepostos, 
independentemente de outra.s cominaçOes contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
1) Manter atualizados, durante a contrataçào, a Certidao Negativa de Débitos relativos a 
Créditos Tributários Federals e a Divida Ativa cia UniAo (CND), o Certificado de 
Regularidade - CRF do FGTS, as certidOes de regularidade ,junto a Fazenda Estadual e 
Municipal e a CNTDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas; 
g) Assurnir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possarn set vitimas seus 
empregados/prepostos, durante o periodo em que estiverem efetuando a entrega dos materlais 
neste Poder. 

3.2 DA CONTRATANTE 
a) A entrega e instalaçào do material seth acompanhada e fiscalizada pela. Assist&icia Militar 

- 	e/ou Diretoria Gera', cia Contratante, que responsabilizar-se-do: 
at) Pela segurança dos materiais, nAo permitindo seu nianuseio por pessoas n& habilitadas; 
a.2) Comprovar e relatar, par escrito, as eventuais irregularidades na entrega do material 
adquirido; 
a.3) Sustar a aquisiçAo do material, por estar em desacordo corn o especificado ou par outro 
motivo que justifique a medida. 

CLALJSULAMUARTA - DA FISCALIZACAO 

4.1 0 acompanhamento e a fiscalizaçào do contrato serâo exercidos pela 

Assistência Militar e!ou Diretoria-Geral cia Contratante, que verifiearAo a conformidade do 

equipamento, de forma a assegurar o nerfeito cumorimento do Contrato. 
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5.1. 0 prazo pare o fornecirnento e instalaçAo do equipamento seth de 120 (cento e vinte) dias 
Leis, contados a partir da assinatura do contrato. 

Si. 0 material deverá ester devidamente embalado, acompanhado da nota de empenho e da 
respective note fiscal, para conferéncia, e conter as dernais exigéncias legais; 

5.3. A Contratada deverá entregar os materials instalados em prazo no superior ao máximo 
estipulado neste item. Caso a atendirnento Mo possa ser frito dentro do prazo, antes do 
término deste, a Contratada deverá apresentar justificativas expresses, solicitando sua 
ororrogaçào, devendo informer a nova data quo so efetuará a entrega, ficando a cargo do 
gestor/fiscal da contrataçâo concordar ou näo corn a prorrogaçAo; 

54. Nas hipOteses em que o material entregue nAo so conformer as especificacOes deste termo 
ou apreseritar alteraçäo, deterioraçao, imperfeiçAo, ou quaisquer outros vicios, ainda que 
constatados após o seu recebirnento elan paganiento, o fornecedor deveth substituf-lo, as suas 
expenses, no prazo do 45 (Quarenta e chico) dias üteis contados a partir da data do termo de 
recusa do material ou do recebimento da notificaçAo da Contratante, conforme o caso; 

53, A Contratada devera retirar o material recusado no momento da entrega do material 
correto, sendo que a Contratante n& se responsabilizará par qualquer dano ou prejuizo que 
venha a ocorrer apOs esse pra.zo, podendo dar a destinaçAo que julgar conveniente ao material 
abandonado cm sues dependências; 

5.6. Na contagem dos prazos previstos neste termo, exclui-se a dia de in.fcio e inclui-se o dia 
do vencimento. Os prazos so iniciam e vencem em dies üteis. 

CLAUSULA SEX-TA —DO LOCAL DE ENTREGAE 
RECEBIMENTO 

6.1. 0 material objeto do presente termo seth entregue, instalado e testado no edificio-sede 
deste Poder, localizado in Avenida Ivo do Prado, s/n, PaMela Construtor JoAo .Alves, as 
expensas do fornecedor, nos dias e horatio de expediente da Contratante. 

6.1.1. 0 transporte ate o local de instalaçäo seth do responsabilidade da contratada. 

61. A contratada devera entregar, corn as equiparnentos, documentaçào técnica completa, na 
fbrma do manual(is) contendo, no minima, descriçào básica do funcionamento, cuidados para 
utilizaçao do sistema e instruçôes pare o ajuste no sistema. 

6.3. 0 recebimento sera em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei if 8.666/93, em sun 
atual redaçäo e seth recebido da seguinte forma: 

63.1. Provisoriarnente, no prazo do 03 (três) dies corridos, após entrega e insta1ac$ pan 
efeito do posterior verificaçao de sua conformidade corn as especificaçöes deste terr'o, corn a 

roposta e corn os catálogos apresentados anteriormente, so for o caso; ,fl 
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6.3.2. Definitivamente, em ate 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório, 
após verificaçao de sua qualidade e conformidade corn as especificacöes, mediante termo de 
recebirnento. 

6.4. 0 recebirnento do equipamento sera feito pela Assisténcia Militar, Coordenadoria de 
Material e Patrimônjo e Nücleo de Patrimônio da Contratante. 

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CONDICOES DE 
GARANTIA TECNICS 

7. 1. 0 prazo de garantia minima do equiparnento/scanner, inclusive cia assistência técnica 
on-site ', seth de 24 vinte e quatro) meses, contados a partir de seu recebimento definitivo, 

contra defeitos de fabricacâo, incluindo eventuais avarias durante o transporte ate o local de 
entrega, mesmo apOs sua aceitaçào pela Contratante. 

7.1.1. Tratando-se de vlcio oculto, o prazo acirna inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito. 

7.L1 A CONTRATADA deverá garantir a existéncia de peças e panes pan reposiçào, de 
acordo corn o art. 32, do Codigo de defesa do Consurnidor. 

7.13. A CONTRATADA prestarã Assistência Técnica do equipamento ofertado, durante o 
periodo mencionado no subitem 4.1, de acordo corn os manuals e normas técnicas especificas 
do fabricante e da CNEN (Comissäo Nacional de Energia Nuclear) respectivamente, a fim de 
manter os equipamentos em perfeitas condiçOes de uso, scm qualquer onus adicional para a 
Contratante. 

7.1.4, A garantia inclui a substituicâo do material defeituoso no prazo niáximo de 05 (cinco) 
dias üteis, a contar da comunicaçAo do fato, scm qualquer onus para a Contratante. Neste 
caso, as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverAo 
ter prazo de garantia igual ao das substituldas. 

7.1.5. Caso exista algum defeito quc exija a rernoçâo do equipamento, seth instalado em sua 
substituição urn equipamento cia mesina marca e de desempenho igual ou equivalente, corn as 
rnesmas especificaçoes do edital, scm onus para a Contratante; 

7.1,6. A assistência técnica contempiaré todos os procedirnentos necessários para manter o 
equiparnento de segurança, objeto desta adeso, em perfeitas condiçOes de flincionarnento; 
incluindo a substituiçAo de peças cm de todo o equipamento que apresentar defeito, que serao 
fornecidos pela CONTRATADA, scm qualquer Onus adicional para a Contratante./

bricante, 
7i.7. A Contratada deverá disponibilizar e fomecer, scm Onus para a Contratants as 
peças cm coniponentes novos, originals, atendendo as especiflcaçoes técnicas do  

Il 041 
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de forma que possibilite sempre o perfeito funcionamento do equipamento de acordo corn as 
normas da CNEN; 

7,2. Durante todo o periodo do garantia a Contratada deverá manter disponivel suporte técnico 
via e - mail nos dias ñteis, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas, para registro 
dos charnados clue serAo realizados pela Contratante. 

7.2.1 Devendo ser fornecido nümero de protocolo para todos Os chamados realizados pela 
Contratante, devendo o mesmo ser registrado no Relatório de Atendimento Técnico (RAT) 
padronizaclo pela contratada e obrigatorio pam todos cs atendimentos dos técnicos em campo. 
A contratada deverá fornecer a Contratante a todos os Relatórios Técnicos digitalizados (PDF) 
e tim resumo dos problemas encontrados em ate 05 (cinco) dias üteis quando solicitado. 

73. Durante o periodo de Garantia, a CONTRATADA deverá prestar assistência tëcnica no 
local de instalaçao (on site), se apresentando no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas 
para as dependências a partir do registro dos chamados. 0 atendimento decorrente de defeitos, 
faihas, etc, nos equiparnentos e sistemas fornecidos deverá ser realizado nos dias e horários de 
expediente da Contratante. 

7.4. A contratada deverã manter atualizada a relacao das empresas e dos técnicos autorizados 
a efetuar a a.ssistência tCcnica durante a garantia. 

7.5. Durante o perfodo de gararitia, a contratada deverá nianter atualizado junto a Assisténcia 
Militar da Contratante, o e-mail, os telefones fixo e celular de sua central de manutençào ott 
empresa autorizada a efetuar a assistência técnica. 

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO 

0 preço unitás-io e total do equipamento, nele incluidas todas as despesas e 
todos as demais custos necessarios ao perfeito cumprirnento das obrigaçôes, objeto deste 
instrumento, C fixado conforme o quadro a seguir: 

iTEM 1 	 DEsciuçAo QUANT. 
VALOR 

!JNITAJUO 
VALOR 
TOTAL 

fEquiparnento de radiagAo ionLzan2 (scanner de 
raio-x), destinado a inspeçâo do bagagens, 
corn acessOrios (complernento de esteira e 

ide tnel pan entrada e saida), instalaçao e 01 .s 78.800,00 R$ 78.804w 
asslstencia tecmca durante a garanna do 

I Equipamento, 	conforme descriço completa no 
lAnexo "A" do Ternio de Referenda, anexo I do Edital. 

kg 	( 
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Parágrafo inico. Os preços contratados deverào compreender todas as 
despesas corn mao de obra, impostos, encargos socials e previdenciários, taxas, seguros, 
transportes, e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente 
contrataçâo. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

0 pagarnento sera feito pela Contratante, mediante depósito bancário na 
conta-corrente indicada pela Contratada quando da assinatura do contrato, em ate 10 (dez) 
dias üteis, a contar da entrega do material e mediante a nota fiscal devidarnente atestada pela 
Assisténcia Miliar c/on Diretoria-Geral 0 encaminhada ao Departarnento Financeiro, 
acompanhada da docurnentaçAo abaixo e obedecerá ao disposto na Resoluçào n° 296/2016 do 
Tribunal de Contas do Sergipe. 
a) prova do regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, a 
Seguridacie Social (INSS) e ao Fundo do Garantia por Tempo do Serviço (HiTS) e a 
comprovacão do inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, mediante 
a apresentacão de certidào negativa. 

CLAUSULA DECIMA - DAVIGENCIA 

10.1 A contratada assinará o contrato no prazo rnáximo de 03 (trés) dias da 
homologaçâo da presente AdesAo, o qual vigorath a partir da assinatura do contrato/ernissão 
da nota de empenho, por 24(vinte e quatro) moses, ressalvado a garantia e a assistência 
tCcnica on-site, que será de 60 (sessenta) moses, contados da data de emissào do Termo do 
Recebjmento Definitivo. 

10.2. 0 prazo de convocaçAo acima estabelecido poderé ser prorogado 
urna vez, por igual perfodo, quando solicitado pela Contratada durante o sen transcurso, desde 
quo ocorra motivo justificado a aceito pela Contratante. 

10.3. Na data da assinatura do contrato, o representante da contratada 
deverá: 
a) comprovar seu poder para representar a Contratada, através de docwnento legal; 
b) atualizar todos os documentos apresentados quando da habilitaçao, so vencidos; 
e) indicar formalmente urn preposto, apto a representar a Contratada junto a Contratante, quo 
devera responder pela fbi execuçäo do contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE / 

Os precos, ora contratados, rnanter-se-Ao fixos na 	 contratagA 
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CLAUSULA DECLMA SEGUNDA - DAS SANcOES 
ADMINISTRATIVAS 

12.1. Corn flindamento no art. T cia Lei no 10.520/2002 C no art. 28 do Decreto n° 5.450/2005, 
g&antida a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar corn a USe e seth 
descredenciado no SICAF e no cadastro cia fornecedores da Contratante, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos, a sem prejuizo das der-ms cominaçOes legais e de multa de ate 10% sobre o 
valor total do aiuste, a contratada que: 

a) Apresentar documentaço faisa; 
b) Fraudar na execuçâo da contrataçAo; 
c) Comportar-se de rnodo inidoneo; 
d) Fizer deciaração falsa; 
e) Cometer fraude fiscal. 

1 2.1.1. Ficará caracterizada fraude na contrataço: 
a) elevar arbitrariamente os preços; 
b) vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada 
c) entregar urn obj em por outro; 
d) aiterar substAncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fomecida; 
e) tornar, por qualquer mode, injustarnente, itnais onerosa a execuço cia 
contratação. 

12.1.2. Ficará caracterizado comportarnento inidôneo quando: 
a) constatada má-f6, aflo maliciosa a premeditada em prejuIzo cia 
CONTRATANTE; 
b) atuaçäo corn interesses escusos; 
c) reincidência em faltas qua acarretern prejuizo ao CONTRATANTE; 
d) tiver sofrido condenaçAo definitiva por tar praticado, por rneios dolosos, 
fraude fiscal no recolbimento cia quaisquer tributes; 
a) praticar atos illeitos, visando a fI-ustrar a execuçAo da contrataçAo; 
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer 
informaçOes de qua seus empregados tenham tido conhecirnento em razo da 
execuçAo cia contrataçäo, sen consentimento prévio do CONTRATANTE. 

12.2. Corn fundamento nos arts. 86 a 87 cia Lei n° 8.666/1993, a contatada ficará sujeita, nos 
casos abaixo relacionados, sen prejuizo das responsabilidades civil a criminal, assegurada a 
prCvia a ampla defesa. as seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito. 
motivo de força malor ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas 
pela Administraçào: 
12.2.1. Adverténcia, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuals de quefio 
resulte  prejuizo para a Adrninistraçào; 	 / 
12.2.2. Muftas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas I e 2 abaixo edemAs 
especificaçôes a seguir, limitadas a 10% do valor da contrataçâo. 	 IC' 

III 
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TABELA 1 

0,3 0NO do valor da ContrataçAo 

2 	 05% do valor da Contratação 

3 	 1% do valor da Contrataçào 

4 	 20/' do valor da Contrataçâo 

5 	 3% do valor da Contrataçao 

6 	 5%do valor daContrataço 

TABELA 2 

ITEM 	DESCRIcAO GRAU INCIDENCIA 

I 	Transferir sua responsabiiidade pam 3 Por 	ocorrência, 	sem 
outras entidades, sej am fabricantes, prejuIzo da possibilidade do 
tecnico, etc. cancelamento da ARP e/ou 

rescisodoajuste. 

2 Destrui.r ou danificar bens materials 3(cuipa) e j  Por ocorr Eno ia 
ou documentos por culpa ou dolo de 5(dolo) 
seusagentes - - 

3 i Transferir a outreim no todo ou em 6 Por 	ocorrência, 	sem 
parte o objeto da contratação, salvo prejuIzo cia possibilidade do 
mediante prévia e expressa cancelamento cia ARP e/ou 
autorizaçAo cia Contratante rescisAc do ajuste 

Pan os itens a seguir, DEIXAR DE: 

4 	Cumprir Os pFSZOS para entrega e 	1 	A cada 05 dias de atraso, 
instalaçao dos materials 	 limitado a 30 dias, sem 

prejuizo cia possibilidade do 
cancelamento da ART e/ou 

H 
S 	Cumprir o prazo previsto no item 6.4 	1 	A cads 05 dias de atraso, 

deste Termo. 	 limitado a 15 dias, sem 
prejufzo da possibilidadefr 
cancelamento da ART e)óu 
rescisAo douste h 

VU 
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6 	1 Manter a do curnentaçAo de 
	

6 	Por ocorrência, gem 
habilitação atualizada. prejuIzo da possibilidade do 

cancelamento da ART e/ou 
rescisAodoajuste 

Apresentar a Nota Fiscal ;&a atesto 	.1 Por ocorrência 
do gestor da contrataçäo em ate in 
dias apOs a recebirnento definitivo do 
material. 

Manter a garantia do material 6 Por ocorréncia, sem 
previ sta neste temio. prejuizo da possibilidade do. 

cancelarnento daART elou 
rescisàa do ajuste 

Apresentar a declaraçäo mencionada 3 Por ocorréncia, sem 
no subitem 11.8 	 . prejuizo da possibilidade do 

cancelarnento da ART elou 
rescisäo do ajuste 

Realizar o treinarnento do servidor da 4 Por ocorrência, sem 
contratante e do funcionário da 	. prejuizo da possibilidade do: 
empresa terceirizada para operaçào cancelamento da ART e/ou 
dos equiparnentos, conforme subitern . rescisAo do ajuste 

Efetuar as correçôes necessárias para 3 Por ocorréncia, gem 
o pleno funcionamento do prejuizo da possibilidade do 
equipamento, no intervalo de 05 	. . cancelamento da ART e/ou 
(cinco) dias üteis, easo estejam rescisao do ajuste 
constatadas pendências, conforme 
estabelece o subitern 3.12 

Tester os equiparnentos, após 6 Par ocorréncia, sem 
instalaçäo, para comprovar a 	. prejuizo da possibilidade do: 
atendimento aos requisitos do edital e : cancelamento da ART e/ou 
a inexistência de radiaçOes 	. rescis&lo do ajuste 
prej udiciais on interferentes e de 
emitir o laudo técnico detaihado 
comprovando atendirnento as normas 
da CNEN quanto I ernissào de 
radiaçAo, assinado par supervisor de 
proteçäo radiolégica, devidamente / 
credenciado pela CNEN. 

 
Cumprir quaiquer obrigaçao nAo 3 Por ocorréncia 	/ 
prevista nesta tabela cu reincidir em & 
atos penalizados corn advertëncia. 

II 

7 

S 

9 

12 

11 
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2.2.2.1. A multa, 110 caso de reseisAo por ato unilateral da AdministraçAo e motivado 
por culpa da CONTRATADA, seth de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contrataçào, nào cuinulativa corn as multas presentes na Tabela 2. Tal multa nAo exirne 
a contratada pelas reparaçOes dos prejuizos e das dernais sançOes cabiveis. 
2.2.2.2. 0 valor da multa aplicada, apes regular processo administrativo, seth 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante, ou ainda cobrada 
diretamente da contratada, amigável ou judicialmente. 
12.2.2.3. Se os valores do pagarnento forem insuficientes para a quitação das eventuais 
muitas, flea a Contratada obrigada a recoiher a irnportáncia devida no prazo de ate 10 
(dez) dias, contados da cornunicaçào oficiai, sob pena de ser inciuldo o valor na Divida 
Ativa da Uniao. 
12.2.2.4. A aplicacâo de rnuita nAo impede, a critério da Administraçào, a aplicaçào das 
dernais sançOes de adverténcia, de impedirnento/suspensao do direito de licitar e de 
inidoneidade, bern como a resciso da contrataçAo c/mi eancelamento da ata. 

12.2.3. SuspensAo temporária do direito de participar de licitaçAo e impedirnento de 
contratar corn a Adrninistraçao, se, por culpa ou dolo, prejudicar on tentar prejudicar a 
execuçAo da contrataçAo, nos prazos e situaçOes estipulados abaixo: 

SIT UAçAO 	 PRAZO 

Atraso no cumprirnento das obrigacOes assurnidas Por ate 01 (urn) ano 
contratualmente, que tenha acarretado prejuizos 
para a CONTRATANTE 

Execuçâo parcial ou insatisfatoria do Por ate 0 	(urn) ano 
objeto contratado, quo tenha acarretado 
prejufzos pan a CONTRATANTE 
Deixar de manter a docurnentaçAo de habilitaçao Por ate 0! (urn) ano 
atualizada 

Deixar de entregar os bens contratados For ate 02 (dois) 

Deixar de prestar a garantiatCcnica do objeto For ate 01 (urn) ano 
contratado 

12.2.4. DeclaraçAo de inidoneidade.para licitar ou contratar corn aAdministraçao Püblica 
enquanlo perdurarern Os motivos determinantes da puniçäo on ate que seja promovida a 
reabilitacAo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses descritas 
no item 14.1.2. 

12.3. As penalidades serAo obrigatoriarnente registradas no SICAF e sua aplicaçao deverá ser 
precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicataria, na forma da 
IC'. 

1 2.4. As penalidades somente poderAo ser relevadas em razAo de circunstãncias excepcionais, 
e as j ustificativas sornente sero aceitas por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a 
crhCrio da autoridade competerne do CONTRATANTE, e desde que formuladas ate a data do 
vencimento estipulada para o cumprimento da obrigaçäo. 

A 

12.5. AlCrn dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem acima, a rescisão da contratago 
tambCrn se dará nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93. 0 registro do fornec/dor 
poderá ser cancelado, também, nas hipOteses do art. 20 do Decreto no 7.892/2013. 

N° 

I 

7 

-3 

4 

5 
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CLAUSULA DECJMA TERCEIRA - DOS CRITERIOS E DAS 

PRATICAS BE SUSTENTABILIDADE 

Em atendimento a Resoluçào no  103/2012, do Conselho Superior da Justiça 
do Trabaiho devem set observ-adas as seguintes diretrizes e praticas consideradas 
sustentáveis: 

a) que sejam observados os requisites ainbientais para a obtcnçao de 
certificaçao do Instituto Nlacional  de Meaologia, Norrnalizaçao e Qualidade Industrial - 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relaçäo aos seus 
similar e s 

b) qua Os bens devarn set, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, corn o menor volume possIvel, quo utilize rnateriais 
recicláveis, de forma a garantir a maxima protecAo durante o transporte e o armazenamento. 

c) quo os bens näo contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercürio (Hg), chunibo (Pb), crorno hexavalente (Cr(Vfl), cádrnio 
(Cd). bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibrornados (PBDEs). 

d) os produtos devem apresentar menor consume e rnaior eficiencia 
energética dentro da categoria. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - BA RESCISAO 

A rescisAo do contrato se daM nos casos previstos Cláusula Décima Segunda 
e tambdm nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/1993. 

§ 1° No caso de rescisào provocada por inadimplernento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá rater, cauteiarmente, os créditos decorrentes do contrato ate o valor 
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados. 

§ 2° No procedimento qua visa a rescisào do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampia defesa, sendo que, depois de encerrada a instruçAo inicial, a CONTRATADA terá a 
prazo de 5 (cinco) dias áteis para se manifestar e produzir provas, scm prejuizo da 
nossihFlidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providencias acauteladoras. 

§ 3° E admitida a fusao, cisão ou incorporaçäo da empresa, bern assim sua alteraçAo soc7 
modificação da finalidade ou da estrutura, desde qua nâo prejudique a execuçAo do con to, 
cabendo a Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisAo do contrato. 

CLAUSULA DECIMA OUINTA - DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE EM CASO BE RESCISAO 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLELA LEGISLATIVA 

Na hipotese do rescisAo administrativa do presente contrato, a 

CONTRATADA reconbece, do logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no quo couber, 

a sou.,  exclusivo critério, as medidas quo vAo a seguir discriminadas: 

a) assunção irnediata do objeto do contrato, no estado e local em quo so 
encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE; 

b) ocupação e utilizaçao do local, instalaçoes, equipamentos, materiais e pessoal 
empregado na execuçäo do contrato, necessários a sua continuidade, na forma 
prevista na legislaçao em vigor; 

C) 	execuçäo da garantia contratual, quando couber, para ressarcimento da 
AdrninistraçAo, e dos valores das multas e indenizaçOes a ela devidos; 

d) 	retenção dos créditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos 
causados a CONTRATANTE; 

§ 1° Caso a CONTRATADA cometa faihas sucessivas ou demonstre 

desempenho insatisfatôrio ou inipericia na cxecução de determinado (s) tipo (s) do serviço (s) 

compreendido (s) no escopo do presente contrato, a CONTRA.TANTE reserva-se o direito de, 

a seu criteria, executar diretamente on adjudicar os serviços em questAo a outra empresa, nos 

termos da Lei, apOs cornunicaçAo pot escrito a CONTRATADA, sendo certo que a 

CONTRATADA arcará corn todas as despesas dal decorrentes. 

§ 2° A utiiizaçao, pela CONTRATANTE, do direito a ole assegurado 

no parágrafo anterior, não impiicarã, necessariamente, em renüncia aos demais recursos 

postos a sua disposicão pot este contrato, não cabendo a CONTRATADA reivindicaçOes do 

quaisquer natureza em consequência da aplicaçAo, pela CONTRATANTE, do disposto no 

caput. 

CLAUSULA DECII%'IA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos ontissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposicôes contidas na Lei n° 8.666/91, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariarnente, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.087/90 - Codigo 

dc defesa do consumidor - e normas e prinelpios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTAC&O 
ORCAMENTARIA 

A despesa corn a aquisição correrá por conta da seguinte dotaçao: Fu$ao - 

Subfunçao - Programa do Governo - Projeto ou Atividade: 01.03 1.0026.0461-Coorden/cao da * 
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ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

Ação LegIsiativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicaçäo: 

4.4.90.00- Despesas de Capital - investirnentos - ApiicaçOes Diretas. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

Pica eleito o Foro da cidade de Aracaju, corn renUncia de qualquer outro, 

per r.ais privilegiado que seja, para dirirnir as questOes relacionadas corn o presente 

Contrato que não pudereni ser resoividas pela via Administrativa. 

F, por estarem assim justas e acertadas. as panes contratantes firmarn o 

presente instrurnento em 03 (trés) vias de igual thor e forma para urn so efeito. que seguern 

subseritas por 02 (duas) testernunhas. 

 

CL-dc de 2O1 

puLadu 1]4 ode'Lima 

CONTRATANTE 

jrir 	BQ 
Firma VMI SISTEMAS DiE SEGURANçA LTDA. 

CONTRATADA 

FESTEMUNHAS: 



2, - 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

I 

DATA DC EMP EMMa: 	NOMERO. 	 F0U4k 

02101/2019 	2018NE000137 	1/2 

UNMADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMSLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13170.84010001-44 

I ENDEREcO DA UG: 	 f CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA Va DC PRADO, &N - CENIRO 	 jRACAJU SE 49,010050 

I CREDOR; RAZAO SOCIAL WI SISTEMAS 0! SEGURANCA LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA VMI SEGURANCA 05.293.07410001-87 

ENDEREçO DO CREDOR: 	 cIDAE: U$.: 	CEP: 

AVENIDA UM N. 55 	 LAGOA SANTA MC 	33.400-000 

CODIGO ED.: PROGRAMA DE TRASALHO: 	 NAT, 0* DESPESA: 	FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 1010310026.04610000  14.4.9052 	 0101000000 78.800,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

SETENTA F 0110 MIL OITOCENTOS REAlS 

PICHA FINANCEIRA; 
1201 9.01 1011.00001,0101000000.44000000.59D - INVESTIMENTOS - INVES11MENTOS 

MODALIDADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: N PA N.E. 0! REPERENCIA: 

2 ESTIMATIVO 11 - NORMAL 

ucrr*çAo: MODALIDADE 0* LICTAQAO: NOMERO DO PROTOCOL.9: 

0110112019000012 10- PREGAOELETRONICC 

I  
REFERENCIA LEGAL 

L5110.520 DE 1710712002 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARQO: ABRiL 
78.300,00 0,00 0,00 0,00 

MAIO: JUNHO: 4UU40: AGOSTO: 
0,00 0,00 0,00 0.00 

SETEMBRO: OUTLISRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

0,00 0,00 000 0,00 

I TENS DO EMPENHO 

a- 
I 	 .CWRDEME

P0s 
 TAL 1 

r'ORTATIL- tcANNE 
PE RAIO-X, ELE'TRICA 

MEDINOC E OLT, 
ROXIMADAMENTh 
0MM DE LARGURA E 

$SMM DE ALTIJRA,POSSU 
ØINALIZAQAO LUMINOSA 

E SEGURANçA, OPERA 
OM MONITOR olorrAL DE 
fDEO I 1 	41687S5 	- 4.4.90.52.24 1,00 UNlOAD! 7&800,0W0 78.8m,00 

tENSAO 0! ENTRADA 
20VCA E FREQUENCIA DEl 
0HZ.POSSUIPROTEçAO 
ONTRA CURIO 

tIRCUITO, SINAL 0! 
kLERTAI DESLIGAMENTO 

OR BATERIA BAIXA. - 
MARCANMI 



JL 
DATA DO MPENHO: 	NQMgRO: 	 POLKA: NOTA DE EMPENHO 	 02101/2019 	2019NE000137 	2/2 

oesEsvAcAo 

LOCALIDADE 0! ENTREGA: 

AVENIDA NO DO PRADO, S/N. PALACIC GOVERNADOR JOAO ALVES flL}3O. ARACAJU - 	TOTAL (RS) 
	

78.80000 

RESPONSAVEL. PEL$M4SSz6ri 	 ASSINATURA DO ORDE1AOI 

391.325.525-72 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

.JEXTRATO DO CONTRATO N ° 033/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA VMI SISTEMAS DE SEGuRANçA LTDA 

OBJETIVO: AQUISIçAO DE MATERIAL PERMANENTE DE RADIAçA0 IONIZANTE 

(SCANNERS DE RAIOS X), PARA REALIZAQOES DE INSPEçOES NOS ACESSOS AO EDIFI 

CIO-SEDE DA CONTRATANTE INCLIJINDO SERVIOS DE INSTALAçAO, ATIVAQAO 

(C0NFIGuRA(;A0 E TESTE) F TREINAMENTO, BEM COMO TODOS OS ACESSORIOS 

(COMPLEMENTO DE ESTEIRA ENTRADA E SAIDA; COMPLEMENTO DE TUNEL ENTRADA E 

SAIDA) F BASE ELEVATORIA. 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO/EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, 

POR 24 (VINTE F QUATRO MESES) RESSALVANDO A GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA 

ON-SITE, QUE SERA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSAO DO 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2019 

ARACAJU, 08 DE FEVEREIRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 
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Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 0352018 

De Maria Ester Dantas Santos 
	

Sex, 08 de fey de 2019 11:47 
cesters©al.se.leg.br > 	 o3 anexos 

Assunto : Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 
0352018 

Para : Valtencir Santos Andrade 
<valtencira@at.se.gov.br > 

Val, segue em anexo os extratos dos contratos n°.:033/2018, 034/2018, 
035/2018 

Aft.: Ester 

Ext. do Contrato no 0352018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

20 KB 

Ext. do Contrato no 0342018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

21 KB 

Ext. do Contrato n° 0332018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

20 KB 

httn//wehmfljJ2aLsaJeQ.br/h]prjntmessage?jd=C:-2473&tz=AmerjcaJAra2uajna 	08102/2019 


