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ESTADO DL SERGIPE 

ASSEMBLETA LEGISLATIVA 

CONTRATO n'034/2018 	 ri  
Contrato de fomecimento de equipamento 

detector de metals, Raio-X e raquete, flrmado 

entre a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SERGIPE e a Firma VMI 

SISTEMAS DE SEGURANA LTDA. 

A Asseznbieia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo do 

Prado s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. no 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de 

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

SISTEMAS DE SEGURANA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.293.074/0001-87, 

sediada na Av. Urn, n° 55, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de 

Lagoa Santa/Minas Gerais, CEP 33.400-000, Inscriçäo Estadual if 376200549.00-07, e-mail: 

iicitacao@vmis.com.br,  doravante denominada CONTRATADA, representada pela S?. 

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

R.G. fl. 0  8.319.885 SSP/MO e CPF n,° 027340.396-64, resolvem celebrar o presente contrato, 

mediante adego a Ma cia Registro de Preço n° 010/2018, oriunda do Processo Administrativo 

- n° 2018/00183, Pregào Eletrônico para Registro de Preços n° 011/2018 do Conseiho da Justiça 

Federal-CJF, publicada no Diário Oficial cia Uniâo, em 18 de setembro de 2018, na forma da 

Lel Federal n°8.666/93 e Lei n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, Decreto Federal n° 7.892, de 

23/01/2013 e o Decreto Estadual it0  25.728, de 25/11/2008, tipo MENOR PREO GLOBAL, 

na qualidade de carona, combinado corn as dernais normas de direito aplicáveis a espécie, 

mediante as cláusulas e condiçöes abaixo 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

.1 0 objeto deste contrato consiste no fornecimento de equiparnentos destinados a 

monitoramento, inspe$o em objetos a a detecco da existêneia de materiais que possarn 

apresentar risco a segurança peasoaL e S instaia.çoes do CJF, incluindo a prestação dos 

serviços de instalacao, testes, treinamento dos servidores/operadores, assistência téc(ca e 

m-inutencão prever'tiva e corretiva cunte o periodo cia garanta, conforme especifj"cacoes 
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t&cnicas e demais disposicOes do Anexo 1 - Termo de Referëncia, que se compOc dos 

seguintes hens: 

.1 .1 Equipamentos escner de hispecao pot tabs X; 

.1 .2 Equiparnentos detectores de metais, Lipo pOitieo; 

• 1 .3 Deteetores de metais, tipo manual (raquetes) 

.4 Treinamento e as manutençOes preventivas e corretivas. 

.2 0 detalharnento do objeto th apresentado ties Anexos: I - Termo de Referéncia e 11 - 
EspeciuicacOes técrilcas, os quais aderem a este contrato e dele fazem pane, 
independentememe de transcriçäo. 

CLAUS (JLA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO 

2.1 Os fornecirnentos/servicos serào prestados em estrita observância as determinaçôes, forma 
e condiçôes constantes no Edital do ?rego Eletrénico it0  11/2018 seus Anexos e na proposta 
da Contratada. 

2.2 Os equiparnentos serao entregues no ediffelo-sede da Contratante, localizado na Avenida 
Ivo do Prado s/n3, Palácio Construtor Joào Alves CEP: 49010-050 Aracaju/SE Fone: (0xx79) 
32166600. 

2.3 Os equipamentos devem: 

2.3.1 atender a todos os requisitos C detenninaçOes estabelecidas nos Anexos I e II; 

2.3.2 ser de linha de produçAo ativa, uo so aceitando protótipos, equiparnentos 
reformados, equipamentos deseontinuados, equiparnentos usados, on equipamentos em 
desenvolvimento, por fim, no ser&o aceitos equiparnentos em final do ciclo de vida (end-
of-life); 

23.3 atender a todas as normas vigentes emanadas pela Cornissao Nacional do Energia 
Nuclear,  - CNEN e Normas pam Proteçäo RadiolOgica it. 3.01/001 a 3.01/011 de 2011, 
incluindo Os dispositivos e acessórios integrantes, sen prejuizos do regulamentaçOes 
expedidas pela Associaçào Brasileira do Normas Técnicas - ABNT e outros órgàos 
certificadores, quando da aplicaçAo do seguimento; 

23.4 set entregues cornpletos, corn Os manuals do instruçAo/operaçào/manutencAo lodos 
em português e prontos pan entrar em operacao imediata, acrescido de todos os 
dispositivos e acessórios, corn acesso total a todas as funçoes operacionais; 

2.4 As etiquetas de identificaçao da marca do equipamento nEo podem caracterizar propagan-
da do fabricante. devendo so limitar sornente a apresentaçao discreta de identificaçao do fabri-
canto e/ou modelo do equipamento. 

CLAU..3JRCfl: GARANTIA E SERVICOS DE 

MNUTE -IN CAO 	 I 
3.1 0 periodo do garantia dove set do 2 (dots) anos, pam o equipamento, a contar da data' de 
recebimento, caracterizada pela data do emissao e assinatura do Termo de Recebiir,qto 
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Definitivo, no qual a Contratada deve assegurar assisténcia técnica, scm onus pam a 
Contratante. 

3.2 A Contratada responsabilizar-se-A palo funcionamento do equiparnento, rnantendo-o 
operacona1 ininterruptarnente durante o periodo de garantia. 

3.3 A Contratada seth responsável, durante o periodo de gararitia, pela atualizaçäo de 
software. e serviços de manutenção preventiva, nos prazos e especificaçOes estabelecidos pelo 
fabricante, e corretiva do hardware, sent custo adicional para. a Contratmite, incluindo todos os 
serviços. rno de obra, despesas corn deslocamento, hospedagens, pecas e materials 
substituidos. 

3.4 Ocorrendo atuaiizaçAo de software, deve ser disponibilizada urna cOpia do mesmo para a 
Contratante. 

3.5 Todas as pecas a materials de reposicào, durante o periodo de garantia, devern ser novos, 
nào sendo aceitos itens usados ou recondicionados, inclusive os acessórios. 

3.6 C) periodo transcorrido a partir da constataçAo, pela Contratante, de defeito no 
equiparnento, dispositivos e acessórios ate a sua efetiva correçào, seth somado ao .periodo de 
garantia. 

3.7 Durante o periodo de garantia, a Contratada seth a responsavel pela soluçào de quaisquer 
problemas provenientes de erros e/ou ornissOes, niesmo aqueles decorrentes de faihas na 
concepcào do projeto, matéria prima, fabricaçAo, inspeçào, ensaios, embalagens, transportes, 
manuseios a montagem. Excluir-se-ào, entretanto, os danos ou defeitos decorrentes de uso 
inapropriado do equipamento on influências externas de terceiros, mao imputáveis a 
C ontratada. 

3.8 A Contratada dave emitir urn Termo do Ciarantia de fornecirnento de Peças de Reposiçäo 
por urn perlodo cIa 5 (cinco) aries a contar do término do periodo de garantia. 

19 A Contratada dove apresentar, pam o periodo de garantia, urn Piano de ManutençAo 
Preventivo, trimestral, corn descritivos detaihados das rotinas a scram executadas. incluindo 
procedimentos para execuçAo de aferiçao a de caiibragem dos equiparnentos e acessOrios, 
visando garantir a confornuidade corn as especificac5es do fabricante e, ainda, a afastar on 
reduzir ao minimo a possibilidade de ocorrência de faihas ou deficiências operacionais, 
devendo abranger 

3.9.1 Cronograrna das realizaçOes das atividades do manutençöes preventivas a testes de 
efetividade de funcionaniento do equiparnento; 

5.9.2 As rnanutençOes preventivas devem ser agendadas corn o Gestor do Contrato, de acordo 
corn o cronograma apresentado no Piano de Manutençào Preventivo. 0 agendarnento deve ser 
feito corn antecedência minima de 15 dias da data da realizaçao das rnanutençOes preventivas, 
informando a identiflcaçao do técnico (nome a RG); 
3.9.3 Reiatorio encaminhado a este Poder corn periodicidade trimestral, referente as 
manutençôes preventives e/ou corretivas, pam cada equipamento, corn análise das ocorrências 
de faihas e procedimentos efetuados na soluçao des ocorrências, dando enfase aos 
equiparnentos e componentes que demonstrarem reincidências de fathas; / 

3.9.4 A Contratada devera ernitir Ordern de Serviço para registro dos .tendimentoW das 
execuçôes das manutençOes preventives, aferiçoes a calibraçOes, contendo a identificaça os 
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responsáveis pela execuçAo e pelo acoripanharnento no local de instalaflo do equipamento. 
Tal Ordern de Serviço deve conter todas as rotinas de execuço e registros de faihas, reparos e 
outras ocorréncias que existirern; 

3.9.5 A Contratada deverá nmnter registros de controle de manutençAo preventiva dos 
equipamentos, nos locais de insta1aço dos mesmos. 	 - 

CLAUSULA QUARTA - ASSISTENCIA TECNICA 

DURANTE 0 PERIODO DE GARANTIA 

4. l A Contratada deve dispor de canal de cornunicaçào direto ou eletrônico que permita a 
geraço de nümero de protocolo ou outra forma de registro individual para as aberturas dos 
chamados de assistência técaica. 

4.1.1 Os custos corn a garantia e assistência técnica deverAd estar embutidos no valor da 
aciulsicao. 

4.2 Durante o periodo de gararnia, a assisténcia técnica do equipamento, terá atendirnento 
"on-site", após o charnado de aberturas de assistëncia técnica em no máximo 05 (cinco) dias 
conidos pan atendirnento. 

4.3 0 prazo de recuperacAo seth contado a partir da abertura formal do chamado de 
assisténcia técnica, corn soluçao defrnitiva per prazo nao superior a 07 (sete) dias üteis. 

4.4 Nao sendo possivel a recuperaco do equipamento no prazo de 07 (sete) dias üteis, 
durante o perlodo de garantia, deve ser providenciada a substituiçao do mesmo por urn 
equiparnento equivalente ou superior, em earáter provisório, no prazo de 15 (quinze) dias 
üteis. ApOs a constataçào de izupossibilidade do reparo em ate 30 (trinta) dias corridos, a 
substituição passará a set definitiva, desde que o equipamento seja novo. 

4.5 As rnanutençöes sO poderAo set efetuadas pot agentes credenciados e qualificados pela 
Contratada ou fabricante. 

4.6 As manutençOes preventivas devern ocorrer em horatio administrativo, das 08 as 17hs, de 
segunda a sexta-feira, explicitando dia e horatio da execuçAo das rnanutençôes e partes dos 
equipamentos a serem verificadas, pan apreeiaçao e autorizaçAo do periodo de inicio e 
término da intervençao tCcnica, bern como autorizaçào de acesso pela Contratante. 

4.7 Caso o equipamento nAo atenda is ftrncionaiidades constantes nesta adesao apOs a 
rnanutençAo, este deverá set substituldo, scm custos para a Contratante. 

4.8 Caso ocorram 3 (três) chamad.as, devidamente formalizadas, pan problernas de mesma 
natureza e para o mesmo equipalnento, a Contratada deve substituir todas as panes integrantes 
que apresentaram defeitos, faihas ou aquela unidade (equipamento) defeituosa, as suas 
expensas, no prazo rnáximo de 60 (sessenta) dias após ser notificado. Equipamento e 
acessórios devem ser substituidos integralmente. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES PA 

CONTRATADA 

A Contratada obriga-se ao cumprimento de todas as disposicoes constantes do Ajiexo I - 

'ibnno de Referenda do Pregao Eletrônico 01112018 e, ainda, a; 
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5.1 Responder por todos os onus referentes a aquisiçAo, tais coino: fretes, impostos, seguros, 
taxas, encargos trabaihistas, previdenciérios, fiscais e comercia.is , decorrentes da execução do 
contrato. 

5.2 Responder por 51 C por seus sucessores integralmente, em qualquer caso, por todos os 
danos e prejuizos de qualquer natureza causados a Contratante ou a terceiros. 

5.3 Jndenizar os danos e prejufzos referidos no item anterior na conformidade do estabelecido 
no contra-,.o. 

5.4 Responder exciusivarnente e integralinente perante a Contratante pela execuçào do objeto 
na forma proposta no Contrato, 

5.5 Acatar as deterrninaçoes da Contratante no sentido de garantir a perfeita manutenção dos 
equiparnentos em easo de vicios e/ou defeitos. 

5.6 Substituir as suas expensas e responsabiiidade o objeto que nAo estiver de acordo corn as 
especificacOes e, demais situaçOes peculiares ao objeto como: prazo pan realizaçao dos 
serviços de assisténcia tcnica dentro do prazo de garantia e a forma de sua realizaçào. 

5.7 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, as condiçôes de habilitaçao e qualificaçao 
exigidas na Iicitaçào, conforme preeeitua o art. 55, inciso XIII, da lei 8666/1993. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se ac, cumprimento de todas as disposicOes constantes do Anexo I - 

Termo de Referenda do Prego Eletrônieo 011/2018 e, ainda, a: 

6.1 Prestar as informacöes e esclayecjmeutos utinentes ao objeto desta adesAo, que venha a ser 

solicitada pela empresa Contratada. 

6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por interrnédio do Gestor; 

63 Rejeitar no todo ou em parte, o equipainento entregue em desacordo corn as obrigaçOes 
assurnidas pela empresa e solicitar expressarnente sua substituiçAo. 

QLAL1aIAStDMA - DA VIGENCIA DO CONTRATO 

7.1 A vigéncia do contrato será de: 

7.1 .1 1 80 (cento e oitenta) dias para os serviços de fornecimento, instalaçào, insfruçAo téenica 

e operacional, pagamento e recebimento, contados a partir da assinatura do Contrato;e 

j. 1.2 24 (vinte e quatro) meses, contado do Termo de Re.cebirnento Definitivo. para os 

serviços de garantia e assistndia ttcnice. 

i -A V1.1— 3J!.J r 	Li IJ'J V flL"Jf% ULJ 

CONTRJSATO 
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8. 1  preco que a CONTRATANTE se .obriga a pagar a CONTRATADA. tics termos do 

presenre contrato, é de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reals), do quai serão feitas as glosas e 

ree.nçOes legais. 

8.2 Nos valores estabelecidos nesta cláusuia estäo incluidos todos os tributos, contribuiçOes 

fiscais e parafiscais previstos na iegislacäo em vigor, incidentes, direta ou indiretarnente, hem 

como despesas de quaisquer naturezas decorrentes da execuçAo do presente contrato. 

CLAUSULA NONA - DOTACAO ORCAMENTARIA 

9.1 A despesa corn a aquisiçAo correrá par conta da seguinte dotação: Funçào - SubfunçAo - 

Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01.03 i.0026.0461-Coordenacào da Ação 

Legisiativa; Categoria Econornica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicaçào: 4.4.90.00-

Despesas de Capital ... Investirnentos - Aphcaçôes Diretas. 

10.1 0 acompanharnento e a fiscalizaço da execuçâo do Contrato consistern na verificaçao 
da conformidade da prestaçao dos servlcos e fornecirnento, bern corno da alocaçao dos recur-
SOS necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprirnento do ajuste, devendo ser exercido 
por urn ou mais representantes da Contratante; 

11 0.2  0 acompaithamento e a fiscalização do contrato serAo exercidos pela Assisténcia Militar 
elou Diretoria-Geral da Contrataxfle, que verificarao a con.forrnid.ade do equipamento, de for-
ma a assegurar o perfeito cumprirnento do Contrato; 
I 0.2.1 A Assisténcia Mihtar deverá promover a registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das ciausulas confratuais, conforme a dispos-
to nos § § 1°c 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993, informado a Diretoria-Geral; 

0.3 A verificaçAo da adequaçâo das obrigacöet da Contratada devera ser realizada corn base 
nos critérios previstos no contrato. 

10.4 A confomiidade do material a ser utilizado na execução contratual deverá ser verificada 
juntamente corn o documento da Contratáda que ôontenha a relaçAo detalliada dos mesmos, de 
acordo corn o estabelecido na proposta, informando as respectivas quantidades e especifica-
côes técnicas, tais como; marea, qualidade e farina de uso. 

10.5 A fiscalizaçào de que trata esta cláusuia no excini nern reduz a responsabilidade da Con-
tratada, inclusive perante terceiros, per qualquer inegularidade. ainda que resultante de,,irnper-
feicöes técnicas, vicios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualid4de infe-
rior e, na ocorrência desra, Mo implica em corresponsabilidade da Confratante o4 de seus 
agerites e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. I7 
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ii 	0 prazo pa ra as entrega sera de ate 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 
assinatura do Contrato; 
Ii .2 A Contratante designará mm Cornissào de Recebirnento composta de pelo menos 3 (três) 
membros, composta pelo Coordenador de Material e Pathmônio, Chefe do NUeleo de 
Patrimônio e pela Assisténcia Militar, para receber o equipamento e ernissào do respectivo 
Termo de Recebimento ProvisOrio e Definitivo. 

1.2.1 A Contratante poderá convocar servidor ou profissionai(s) de outro órgào da 
Administração Püblica Direta ott Indireta corn conhecinento comprovado na matéria, pam 
auxiliar nos trabalhos de ava1iaço; 
11.3 0 equipamento sera recebido no ediflcio-sede da Contatante, localizado na Avenida Ivo 
AO Prado s/n, Palácio Construtor Joo Alves, Centro, Aracaju-SE, pela realizaçao do 
procedimento do verificaçAo do equiparnento em sell local de instalaçAo, para assegurar que o 
equipamento fornecido e idéntico ao equipamento cotado, corn todas as suas funcionalidades 
e etru ssAo do Termo de Recebimento Definitivo. 

11 .4 0 recebimento provisório do equipamento realizar-se-á após a entrega do todos 
equiparnentos clue compOem o item e a realizaçäo de testes de aceitaçAo que comprovem o 
atendirnento S especificaçOes tCcnicas estabelecidas. 

1 .4.1 Os testes de aceitaçäo consistirAo era verificar so o equipamento atende, 
primordiaLmente, aos requisitos constantes na proposta da Contratada. A comissào tëcnica fará 
uso do urn Caderno de Avaiiaçâo Técnica e Operacional da Aniostra, corn vistas a demonstrar 
a eficiëncia do equiparnento, objeto desta adesào, pan quo seja verificado o atendimento das 
Principals caracteristicas funcionais necessárias a segurança piIblica e da Contratante. Serào 
reaiizados por meio de aferição pontuai do item ou caracteristica solicitada, conforme descrito 
nesta adesâo. 

11 .4.2 Os testes do aceitaçAo do(s) equiparnento(s), objeto desta adesao, serâo realizados nas 
dependCncias da Contratante. 
11.4.2.1 A Comissão Tthcnica da Contratante fard os testes em att 05 (cinco) dias corridos, 
consistindo na verificação das caracterfsticas tCcnicas e exigéncias previstas neste Termo. 

11 .4.3 A Contratada deverá fornecer toda a docurnentaçâo técnica exigida neste Ternio, 
prirnordialmente os manuals de operaçOes e do manutonçAo do equipamento, seus dispositivos 
e acessOrios. 

11.43.1 Os manuals e midias t'orneeidos pan verificaQD ficarào de posse cia Comissão 
TCcnica quo poderd realizar anotaçOes, apontarnentos e observaçOes nestes. 0 material, dos 
equipamentos aprovados, perrnanecerá art posse cia comissAc apes a aprovação dos 
equipamentos, objeto deste certarne. 

Il .4.4 inexistindo divergëncias o equipaniento seth aprovado a aceito. 

11.4.5 Extindo divergencias, sera ernitido o Termo de Recusa e notificada a Coatada. 
devendo a mesma as suas expensas, providenciar sua substituiçao/eon'eçao no prazo/maximo 
de 30 (trinta) dias corridos. 
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1.4.6 Para reaiização dos testes de aceitaçäo, todos os dispositivos de testes e instrumentos 
icessdrios na execuçäo, devern ser disponibilizados pela Contratada e ficarao em poder da 
CornissAo Técnica da Contratante ate 0 término dos testes. 

1.5 0 recebimento deflnitivo se dará quando o equipamento estiverem devidamente 
instalado. em plena eapacidade de fhncionamento e concluIdo o treinarnento necessário aos 
servidores/operadores da Contratante, para operacionalizaçAo atendidas todas as eventuais 
soiicitaçoes. pela Comissào de Recebirnento e Fi.scalizaçAo, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
teis apes a conclusào dos treinamentos. 

' .6 Considerar-se-á a "data de conclusao do fornecirnento", para contagem do prazo de 
garantia contratual do equipamento fomecidos, a data do emissào, pela Conatante, do Termo 
de Recebimento Definitivo do üitirno equiparnento constante no escopo do Contrato. 

ii .7 A Contratada providenciarâ os trãmites necessãrios, a seu cargo, para que sejam 
respeitadas todas as irnposiçôes da iegisiacào sobre transporte, seguro 0 desembaraço 
aduaneiro para o percurso dos equipamentos ate o local da entrega, incluindo Os requisites da 
Legislaçäo Fiscal/Tributária. 

'1.8 Todas as panes integrantes deste fomecimento devem possuir embalager1s adequadas a 
protecão efetiva do conteüdo contra choques e intempéries on quaisquer danos envolvendo o 
emharque, transporte e o desernbarque dos equipamentos ate o local do entrega e instalaçao. 

Ii .9 NAo serã admitido equiparnemo, dispositi'os e acessórios corn sinais do avarias. mesmo 
que provocados per transporte e movirnentaçào inadequada. 

11 .10 Sao de responsabilidade da Contratada a embalagern, o transporte e o seguro de 
todo o equipamento e materiais integrantes do objeto do fornecimento. As despesas 
decorrentes serão consideradas inciuldas nos preços dos liens do fornecimento. 

QAUSUisDECaIA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

12.1 0 pagamento seth. feito, mediante depOsito bancário na conta-corrente indicada pela 
C'ontratada quando da assinatura do contrato, em ate 10 (dez) dias dteis, a contar da entrega 
do material e mediante a nota fiscal devidaniente atestada pela Assisténcia Miliar e/ou 
Diretoria-Geral da Contralante e encarninhada ao Departarnento Financeiro, acompanhada da 
documentaçäo abaixo e obedecerá ao disposto na Resoluçào n °  296/2016 do Tribunal de 
Contas de Sergipe: 
a) prova de regularidade fiscal perante. as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, a 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo do Garantia por Tempo de Serviço (FOTS) e a 
comprcvacao de inexistCncia de déhitos inadiruplidos perante a. Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentacão de certidão negativa. 

CLAUS ULA DJ1CIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

1 

 

3. 1 A Contratada, pela inexecuçAo total cm parcial das obrigaçoes assumidas neste contfato, e 
observado o regular procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a/ ampla 
defesa. !icará sujeita as seguintes penalidades, scm prejuizo das demais previsOes legaib: k. 
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13. 1.1 ADVERTENCIA, poderao set aplicadas sempre que a Contratante entender que 
a(s) justifacativa(s) de defesa atenua a rsponsabihidade cia Contratada e, desde que Mo tenha 
havido prejuizo ao erário, 

3. 1. )  Muita no percentuai correspondente a: 

13.1 .2.1. Multa Moratória de 0,05% (chico centésimos por cento), por dia de 
atraso. calculada sabre o valor do contrato, na hipétese de atraso iijustificado na 
entrega dos equipamentos, ate o maxima de trinta dias. 

13.1.2.2. Multa MoratOria de 0,003% (trés centCsirnos por cento) por dia de atraso, 
calculada sabre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos dernais 
prazos, ate o maxima de trinta dias. 

13.1.2.3. 10% (dez por cento), sabre a valor total da contrataçAo, no caso de 
inexecuçâo total do contrato 

13.1.3. A inexecuçAo parcial deste instrumento, por pane da Contratada, poderá 
ensejar a rescisão contratual e a aplicacAo da multa, no percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor cia parte Mo entregue ou Mo executada. 

13.1 .4 A Mo manutençào das condiçOes de habiiitaçâo da Contratada ao longo da 
exeduçào do contrato, ensejará a RESCISAO CONTRATUAL UNILATERAL pela 
Contratanme. apOs regular procedimento administrative ,  e garantido o direito ao contraditório e 
A ampla defesa, e ainda a aplicaçAo de multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor da 
contratação. 

13.1.5 0 disposto nos itens anteriores Mo prejudicará a aplicaco de outras 
penalidades a que esteja sujeita a Contratada, nos ternios dos artigos 87 e 88 cia Lei n. 
8.666/1993. 

3.2 0 valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, sera deseontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou cobrado judicialmente. 

13.3 A reincidéncia da aplicaçAo do multa ou adverténcia dará direito a Contratante a rescisâo 
contratual unilateral. 

13.4 As sançOes serAo obrigatoriamente registradas no Sisterna de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - 81CM; 

13.5 impedimenta do licitar e contratar corn a Uniac e Estado, pelo prazo do ate 5 (cinco) 
anos, nos ter-nos do art. 7° da Lei P. 10.520/2002 dc o art. 28 do Decreto n. 5.450/2005; 

13.6 Suspensão temporária, par pram. Mo superior a2 (dois) anos, nos termos inciso III do 
artigo 87 na lei de Lieitaçao 8666/93, conforme Acôrdâo 2242/2013 - TCU Pienário. 

3.7 Fica estabelecido que as casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados a objeto do presente contrato, a 1egis1aco e demais normas regu1oras da 
matéria. em especial as Leis n° 8.666/93 e if 10.520/2002, aplicando-ihes, quando for o caso, 
supletivamente, as princIpios cia Teoria Geral dos Contratos e as disposiçôes fro Direito 
Privad.o. 
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13.8 Nos teimos do §3 0  do art. 86 e do §1° do art. 87 da Lei it 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após regular processo administrative, seth descontada do pagarnento eventualmente 
devido pS Contrataiite ou ser recoihida a Conta Unica do Estado de Sergipe por GRE (Guia 
Ie Recoihimento do Estado) no prazo máximo de S (chico) dias üteis, contados da notificaçAo 
on, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, ern conformidade corn a legislaçâo 
especIfica. 

13.9 A aplicação das sangOes previstas nesta cláusula seth feita niediante procedimento 
administrati vo espeelfico. A conu'atante cornunicará a contratada sua intençào de aplicaçâo da 
r, enalidade, asseguraiido-lhe o direito ao contraditOrio e a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) 
Was üteis, contados a partir do recehimento da comunicação. 

13.10 Decidida pela Contratante a aplicaçao de sanção, flea assegurado I Contratada a uso 
dos recursos previstos ern. lel, 

14,1 A Contratada comprornete-se a adotar medidas e procedirnentos referente ao 

desenvoivimento nacional sustentével, observando as normas especIftcas, entre elas, a Lei n° 

12.349/2010, o Decreto n° 7.746/2012, bern conic, o Guia Prático de LicitaçOes Sustentaveis 

do STI, hem como o descrito no item 16 do Anexo I. 

CLAUSULA DECIMA OULNTA— RESCISAO 

15.1 0 presente contrato poderá ser rescindido a juizo da CONTRATANTE. corn base nos 

artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93, especialmente quando este entender que a CONTRATADA 

nao  estI cumprindo de fonna satisfatória as avenças estabelecidas neste contrato, 

independenternente cia apiicaçAo das penalidades estabelecidas. 

GLAEJ4ILAJAcIMA SEXTA - DA PUBLICACAO 

16.1 De conforrnidSe corn o disposto no parágrafo ünico do art. 61 da Lei n. 8.666/93, o 

presente contrato será publicado no DiIrio Oficial da Unio, na forma de extrato. 

CLAUSULA DECAMA SETIMA— DAS DISPOSICOES 
GEIWS 

17.1 As partes contratantes flearo exoneradas do cumprirnento das obrigaçOes assurnidas por 
este contralto, quando ocolTerem motives de força major ou caso fortuito, assim definidos no 
paragrafo ünico do artigo 393 do Codigo Civil, enquanto tais motivos perdurarern. r 

17.2 Os casos ornissos serâo resolvidos I iuz das disposicOes contidas na Lei n. 8.666/93, bern 
corno dos princIpios de Direito P1±11cc. 	

'42 
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17.3 E defeso a Contratada utilizar-se deste contrato para caucionar qualquer dIvida ou titulos 
por cia ernitidos, seja qua! for a natureza dos mesrnos. 

17.4 A Contratada assurnirá, de forma exelusiva, todas as dividas que venha a contrair corn 
vistas a cumprir corn as obrigaçôes oriundas do presente contrato, ficando certo, desde já, que 
a Contratante nAo será responsavel solidário pelas mesrnas. 

17.5 Na contagern dos prazos seth observado o disposto no art. 110 da Lei n. 8.666/93. 

17.6 A docurnentaçAo necessária pan pagamento, pedido de prorrogaçAo de prazo, recursos, 
defesa prévia e outros de qualquer espécie que dependarn de registro da data de entrega e 
protocolo, pan contagem de prazo e demais efeitos legais, deverá ser entregue no Protocolo 
da Contratante, situado na Avenida Ivo do Prado s/n 0  "Paiacio Construtor JoAo Alves", Centro, 
Araca] u/Sergipe. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO 

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

por mais privilegiado que seja, para dirirnir as questdes relacionadas corn o presente Contrato, 

que nAo puderem ser resolvidas pela via Administrativa. 

E, por estarem assirn justas e acertadas, as panes contratantes firma in o 

presente instrwnento ern 03 (trés) vias de igual teor e fonna para urn so efeito, que sea 

subscritas por 02 (duas) testemunhas.. 

Ar ju(SE), U ' 

putadoLuciaB* 	Lima eputado 

CONTRATANTE 

FirinaVMl SISTEMAS DESEGURANçALTDA, 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



I GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NCJMERO: 	 FOLHk 

02/01/2019 	2019NE000138 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNN: 

ASSEMBLEIA LEGISLA11VA 011011 00001 

I 
13.170.84010001-44 

[EN DEREQO DA US: CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL VMI SISTEMAS DE SEGURPINcA LTDA CNN: 

NOME FANTASIA VMI SEGURANCA 05.293.07410001-81 

ENDEREçO DO CREDOR: CIDADE: U!.: CEP: 

AVENIDA UM N. 55 LAGOA SANTA MG 33.400-000 

000150 U.O.: PROGRAMA DE TRABALMO: NAT. DA DESPESA FONTE: IMPORTANCIA 

01101 01,031.0025.0461.0000 4.4.90.52 0101000000 23.000,00 

1MPORTANCIA POR EXTENSO: 

VNTE E TRES ML REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011.00001.0101000000-44000000-590 - INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS 

MODALIDADE DE EMPENNO: TWO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERNCIA: 

2- ESTIMTIVO 1 - NORMAl. 

LICITAQAO: MODAL IDADE DA LICITAçAO: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000013 10- PREGAO ELETRONICO 

REFERNCIA LEGAL 

LB 10.520 0E 17/0712002 

EONVENIO: 

RONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1 
JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

23. 000, 00  0,00 0,00 0,00 

MAIO: JUNHO: JULMO: AGOSTO: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TENS DO EMPENHO 

ETECTORDEMETA1. . 

rIXO - TIPO PORTICO, EM 
METAL ,MEDINDO 

m71 7 PROXIMADAMENTE 2,0CM 
X 0.76 ME PROFUNDIDAD 

E 058M.,POSSUI TENSACI 
DE 100 A 240 VA 
kUTOMATICA (+10-1- 1 5%' 

0/60HZ+/3HZ), 
kTENDENDOAOS 
pADROES DE 110/127VE 

1 F 416879.8 4.4.90,52.24 1,00 	1 	UNIDADE 2a00o,0000 2a0000 

0°A + 60°, COM UMIDADE 
RELATIVADEOASS%, 
PESO DE ATE 
174K0.,INDICADOR 

0NORO, COM ALARME 
pEALTAINTENSIDADE 
pOM VOLUME E TOM DO 

LARME PROGRAIQIAVEL. 
I 	1ARCA:VMI 



4-;4
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

DATA DO EMPENHO; 	MOMERO: 	 FOLIIA: 

02/01/2019 	2019NE000138 	2/2 

OBSERVAcAO 
Conforme Contrato if 03412018, corn vigencla do 0210112019 a 0110712019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FlUID. ARACAJU - 	J TOTAL (R$) 

E RESPONsA\/El PELA yzse,wr 	I' 	 ' 	 ASSINATURA DO ORDENA 

GILSON OUVEIM DE FEIT?? 
	

,/ 391.325525-72 

23.000,00 

LUCIANO 
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 034/2018 

CONTRATANTE; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA VMI SISTEMAS DE SEGURANQA LTDA, 

OBJETIVO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MONITORAMENTO, 

INSPEQAO EM OBJETOS E A DETECQAO DA EXISTENCIA DE MATERIAlS QUE POSSAM 

APRESENTAR RISCO A SEGURANA PESSOAL E As IN5TALAcOE5 DO CJF, INCLUINDO A 

PRESTAçA0 DOS SERVIOS DE IN5TALAçAO, TESTES, TREINAMENTO DOS 

SERVIDORES/OPERADORES, ASSISTENCIA TECNICA E MANuTENçAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DURANTE 0 PERFODO DA GARANTIA. 

VIGENCIA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA OS SERVIOS DE FORNECIMENTO, 

INSTALAQAO, IN5TRucA0 TECNICA E OPERACIONAL, PAGAMENTO E RECEBIMENTO, 

CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO; E 24 (VINTE E QUATRO) MESES, 

CONTADO DO TERMO DEFINITIVO, PARA OS SERVI0S DE GARANTIA E ASSISTENCIA 

TECNICA. 

BASE LEGAL: LEI NO 8666/93 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 	 estcrs@al.se.leg.br  

Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 0352018 

De Maria Ester Dantas Santos 
	

Sex, 08 tie fey de 2019 11:47 
<esters@al.se.leg.br > 	 03  anexos 

Assunto : Extrato do contrato 0332018 - 0342018 - 
0352018 

Para : Valtencir Santos Andrade 
<valtencira©aI.se.gov.br > 

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

All.: Ester 

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

20KB 

Ext. do Contrato n° 0342018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

21KB 

Ext. do Contrato no 0332018 Firma VMI Sistemas de Segurança 
7 Ltda.odt 

20KB 

lea hr/h/nrjntmessaoe9jd=&-2473&fz=AmerjcaJAsaQuajna 	08/02/20 19 


