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CONTRATO N° 009/2020 

Termo de Contrato de Aquisiçãu, Instalação e Montagem de 
material Permanente que entre si fazem a Assembleia Legislativa 
do Estado de Sergipe e a Firma Casa Viva Móveis e Decoração 
LTDA-ME. 

Pelo presente instrumento particular de Aquisição de Material 
Permanente , que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia  Legislative  do 
Estado de Sergipe, C.GC. n°13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representada pelo Presidente  Luciano  Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado 
Jeferson Andrade , ambos brasileiros maiores e capases, residentes e nesta Capital de outro lado a 
Firma CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA-ME estabelecida flama Campo do Brito, 
n°1.273,  balm  Salgado Filho , inserita no C.N.P.J, sob n° 08.797.404/001-60, e Inscrição Estadual 

27.119412-0, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Marcelo Amaral  
Pan,  portador 12.Q  Ns  31337694 881)-SE e CRE/MF ris 781868.465-49, decorrente da 
LICITAÇÃO Pi° 018/2019- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
018/2019 DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, de acordo como que determina a 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei  re  8.666, de 21 de junho 
de 1993, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 
08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual ns 26.531, de 14 de outubro de 2009, c, ainda, pela 
Lei Estadual tis 6.206/2007, alterada pela Lei n° 7996/2015 e Lei Federal n° 8.078 de II de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pela Lei Complementar  us  123/06 em sua 
atual redação (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) observadas às 
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais., pelas cláusulas c condições do ato 
convocatório. têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante se segue 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA—OBJETO 
1.1. Para contratação de empresa especializada no fornecimento com instalação de cortinas, 
incluindo a  mile  de obra e todos os materiais e acessórios necessários à instalação, para o edifieio 
sede da Contratante, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes 
no Termo de Referência, Anexo I do ato convocatário. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA— ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS 
2.1. Das esuecificacoes e dosquantitativos: 

DESCRIÇÃO TECNICA UNID  QUART  Item 

1.1 Cortina de Ro 
tecido  minima  de 
que não propagam 
dimensional (nao 
afetada por extremas 
Componentes:Tubo 
38 a 50mm, com 

o:  lea  solar  beg;  Com comPóstaào do 
25,5% em poliéster e 75,5% em  PVC,  

chamas, garantem a estabilidade 
estica, encolhe ou deforma e não é 

mudanças de temperatura). 
em liga de alumínio estruturado de 

acionamento manual  coin  corrente  ern  

in2  1265 
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PVC,  n° 10, peças com nivelamento adequado que não 
prejudiquem o acionamento do sistema. Suporte de 
fixação em aço galvanizado na cor branca e base 
retangular ria  cur  branca com pintura eletrostática 
Fator de abertura de 5%; 
Gramatura de tela solar: mínima de 423,4 g/m2  
Reflexão solar de 20% 
Absorção solar de 75% 
Bloqueio  UV  95% 
Transtnissão de luz de 5% 
Reflexão de luz de 74% 
Absorção de  lux  21% 

1 Cortina de Rolo:  Blackout*:  
con  taxa de 100% de bloqueia 
Componentes:Tubo em liga 
38 a 50  nun,  com acionamento 
PVC,  rt2  10, peças cum nivelamento 
prejudiquem o acionamento 
fixação em aço galvanizado 
retangular na cor branca  corn  
Composição do tecido: 100% 
Espessura:  OA]  mm 

Cor  shantung  marrom, 
solar; 

de alunilnio estruturado de 
manual com  connote  em  

adequado que não 
do sistema. Suporte de 
na cor branca e base 

pintura eletrostática. 
poliéster 

80% 

m2 25  

Gramatura  minima:  360 g/m 
Resistência ao desbotamento: 
Nível de escurcernento: 100% 
Bloqueio raios  UV  2+-100% 
Cortina de Rolo: Tela solar 5% cor bege, instalada no 
teto de vidro, cor bege, (apenas no corredor/circulação do 
sétimo pavimento). 
Composiçao do tecido  minima  de 25,5% em poliêster e 
75,5% em  PVC,  que não propagam chamas, garantem a 
estabilidade dimensional (não estica, encolhe ou deforma 
c não é afetada por extremas mudanças de temperatura). 
Fator de abertura de 5%; 
Gramatura da tela solar:  minima  de 423,4 g/m2  
Reflexão solar de 20% 
Absorção solar 75% 
Bloqueio  UV  95% 
Transmissão de luz de 5% 
Reflexão de  lux  de 74% 
Absorção de luz 21% 
Componentesifubo em liga de alurninio estruturado de 
38 a 50 mm, com acionamento manual com corrente em  
PVC,  rd 10, peças com nivelamento adequado que não 
prejudiquem o acionamento do sistema.  Saporta  de 
fixação em  ago  galvanizado na cor branca e base 
retangular na cor branca com pintura eletrostática. 

m1  45 

1.4 Motor de acionamento  cam  emissor de comando.  
Ponta aposta, Tuba em liga de alumínio estruturado de 38 
a 50  nun;  base retangular e  bander  e galas laterais;  :la  cor 
branca 	com 	pintura eletrostática, 	acionamento 	com 
controle remoto  .or  radio  he  uência; motoriza  go  de 

tin  45 
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movimentos 	inteligentes 	que 	permitem 	abertura 	e 
fechamento sem precisar toca-las; acionamento  dc  forma 
individual ou combinada. 

2.2. 0 fornecimento das cortinas deverá ser cotado  poi  metro quadrado instalado, devendo ser 
considerados todos os materiais, acessórios e mão de obra necessári para eacecuçao do serviço. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA— DA INSTALAÇÃO 
3.1. Nos preços propostos considera-se inclusas todas despesas com a mão de obra e todos os 
acessórios e materiais necessários à instalação das cortina  . 
3.1.1. As cortinas deverão ser fornecidas e instaladas no edilicio sede da Contratante, na Avenida 
Ivo do Prado  sin,  Palácio Construtor João Alves; 
3.1.2. Os serviços de instalação dos materiais, salvo solicitação em contrário, deverão ser 
executados no expediente vespertino, a saber: das 13 às 18 horas, de terça a quinta-feira e das 07 às 
18h nas sextas-feiras. Os serviços devem ser sempre realizados por profissionais com os 
conhecimentos necessários sobre as ferramentas, materiais, peças, técnicas e itens envolvidos, de 
modo a nao prejudicar o fimcionamento dos setores nem tampouco o  born  andamento das atividades 
de seus ocupantes. 
3.1.3. A entrega e a instalação das cortinas deverão ser agendadas previamentc, através do telefone 
(079)3216-6617. 
3.1.4. Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do expediente vespertino, 
deverão ser programados para outro horário, inclusive durante os  faiths  de semana e feriados, 
mediante prévia anuência da fiscalização, sem  north-inn  6'nu.s adicional para o Contratante. 
3.1.5. Nas janelas onde houver condicionadores de ar ou qualquer impedimento ao curso natural, 
deverão ser previstos recortes MIS cortinas, sem  onus  para a Contratante. 
3.1.6. As persianas devem ser instaladas lado a lado com o mínimo necessário de fresta entre  etas,  
especialmente as tipo  roll,  uma vez que as tipo painel devem  prayer  transpasse cairo os  ~la  O 
comando das persianas deverá estar ao alcance das mãos, assim o  swam)  não ficará curto nem 
longo demais. 
3.1.7. No caso da largura das persianas, deverão ser seguidas as medidas que constam neste 
Contrato, bem eume quantidade de rolos especificada. Deverão ser realizadas as devidas 
adequaçôes  qua  venham a ser necessarias, de acordo com as medidas a serem aferidas pela 
Contratada. 
3.1.8. A Coordenadoria de Manutenção e Serviços da Contratante prestará todas as informações 
necessárias e supervisionará a instalação das cortinas previstas na Cláusula Segunda deste Contrato. 
3.19. Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente fardados e identificados com 
crachá na ocasião da entrega e instalação dos materiais. 
3.110. An final dos serviços, a Contratada devera entregar à fiscalização o Manual de uso e 
manutenção dos componentes deste Contrato, inforrnando os  prams  de garantia, bcm como as 
diretrizes para o correto uso e operaçães de manutenção preventivas, além do cronograma de 
manutenções periódicas. 

4. CLÁUSULA QUANTA— DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
4.1. Caberá à Coordeuadoria de Serviços e Manutenção a fiscalização do fiel cumprimeqt pela 
entrega e instalação dos materiais de que trata o objeto e das especificações constan 	neste 
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Contrato, Item como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura pelo fornecimento dos  materials  
instalados e a gesglo à Diretoria  Administrative;  
4.2. Caberá à Fiscalização o direito de rejeitar o material que não satisfaça os  paddies  especificados 
ou os critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição por 
0111TO que o atendam, sem que caiba Et Contratada qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
4.3. As cortinas e os serviços de instalação dos materiais, bem como as ferramentas, poças e 
materiais utilizados deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações 
estabelecidas neste Contrato, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa, bem 
como o seu devido refazimento eJou adequatho, sem que caiba a Contratada qualquer tipo de 
reclamação ou indenização. 
4.4. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
4.4.1. Encaminhar todas as ocorrências, que impliquem em multas a  scram  aplicadas a Contratada, a 
Diretoria Administrativa 
4.4.2. Verificar a conformidade da execução do objeto com as normas especificadas e se os 
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada do material. 
4.5. A Fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada 
pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, resultante de ação ou omissão, culposa ou dolosa, 
de quaisquer de seus empregados ou preoomos. 
4.6. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidorbs contratuais. 

5. CLÁUSULA QUINTA— DA GARANTIA 
5.1. As cortinas deverão possuir garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra material 
defeituoso, deterioração anormal dos componentes, vícios ocultos e erro de fabricação e execução, 
contados a partir da data de atesto na Nota Fiscal, do sou recebimento definitivo. 
5.2. A Contratada se Obrigará a substituir, imediatamente, todo e qualquer item do objeto deste 
Contrato que apresentar algum defeito de fabricação, alguma deficiência de qualidade ou estiver 
fora das medidas solicitadas/apresentados. 
5.3. A Contratante ficará obrigada a corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o serviço 
prestado com vício ou incorreção decorrente de execução irregular ou produto fornecido com 
defeito, de modo a adaptá-los às especificações contidas no presente teimo. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Cabe à Contratante: 
6.1.1. Receber os produtos e verificar se estão de plane acordo com as especificações definidas 
neste Contato, preparando os locais  pan  recebimento dos materiais. 
6.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e serviços de instalação que a Contratada entregar 
em desconformidade com as especificações deste Contrato e na licitação, 
6.1.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa e fiel execução do objeto deste Contrato, 
bem como perinitir o acesso às instalações, quando solicitado pela Contratada ou por seus 
empregados quando da entrega dos produtos. 
6.1.4. Providenciar os pontos de eletricidade necessários para as cortinas motorizadas. 
6.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 
Contratada, e que digam respeito à natureza do objeto dcste Contrato. 
6.16. Notificar à Contratada, por cscrito, a ocorrência de eventuais imperibiçOes no cidso do 
fonmcimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 
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6.1.7. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega 
dos materiais. 
6.1.8. Promover o acompanhamento e liscalização da entrega do objeto, de forma que sejam 
mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
6.1.9. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos  materials  à Contratada, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências deste Contrito e da licitação. 
6.1.10. Designar o(s) gestor(es) do Contrato, dentre os servidores da Contratante a para acompanhar 
e fiscalizar a execução contratual e atestar o recebimento dos serviços. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
`-/ 	7.1. Cabe á Contratada: 

7.1.1. Fornecer e instalar as cortinas, bem como seus acessórios e todos os materiais necessários à 
perfeita execução dos serviços de instalação, dentro do unto) máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos, de acordo com as especificações constantes no presente Contrato. 
7.1.2. Os materiais deverão ser de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, não podendo 
ser recondicionados, remtuaufatundos ou qualquer outra terminologia empregada para indicar 
produto proveniente de reutilização de material, fabricado de acordo com as  Donnas  técnicas em 
vigor. 
71.3. Comunicar antecipadamente a data e o horário da entrega e instalação, não sendo aceito o 
produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste Contrato, nem quais  tier  
pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeita instalação e conclusão do objeto 
CO ntratado. 
7.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega, procedendo à entrega dos produtos, 
devidamente embalados, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte e de carga 
e descarga, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do "Termo de  Aeolic"  e a integral 
liquidação de indenização acaso devida a terceiros. 
7.1.5. Se responsabilizar pela perfeita instalação dos materiais, obrigando-se a reparar, corrigir, 
remover, as suas expensas, no total ou cm parte, em prazo determinado pela Contratante o  qua  
resultar de vícios, defeitos ou incorreções ou, ainda, de materiais empregados, mesmo após 
conclusão da instalação. 
7.1.6.  NM  utilizar qualquer dependência ou instalação da Contratante, a não ser que por esta 
expressamente autorizada a fazê-lo, restringindo o trânsito de seu passe  •1  aos locais específicos da 
realização dos serviços, não percorrendo outras instalações, respeitando os direitos relativos à 
propriedade alheia. 
7.1.7. Dar ciência à Contratante imediatamente e par escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da instalação dos materiais. 
7.18. Substituir os materiais entregues em desacordo com a proposta de preço ou as especificações 
descritas na Cláusula Segunda deste Contrato, ou que por ventura sejam entregues com defeito ou 
imperfeição. 
7.1.9. Não transferir, total ou parcialmcnte, não subcontratar, ainda que parcialmente, o 
fornecimento e a aplicação/instalação dos materiais sem anuência prévia da Contratante. 
7.1.10. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por pane d seus 
técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas peia  Con  atante, 
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en  especial das normas relativas à segurança do edificio onde seta° executados os serviços e das 
Normas de Iligiene e Segurança no Trabalho. 
7.1.11. Ressarcir à Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de  pot  alisação ou 
interrupção do fornecimento dos materiais adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigência da 
Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à 
Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito)  horns,  após a sua ocorrência. 
7.1.12. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Contrato e na licitação, quando da realização do pagamento pela 
Contratante, comunicando, imediatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutcnção 
dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
7.1.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos  sous  propostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a  quo  estiver sujeita. 
7.1.14. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nv 8.078/90) 
que sejam compatíveis como regime de direito público. 
7.1.15. Executar a instalação dos produtos com materiais e acessórios novos e eriginais, sendo 
responsável e solidária com o fornecedor em relação a garantia dos mesmos. 

S. CLÁUSULA OITAVA- DA ENTREGA, INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS 
8.1. 0 prazo de entrega dos materiais, devidamente instalados,  sera  de até 60 (sessenta) dias 
corridos, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Contratante. A Contratada 
somente iniciará os serviços de instalação, após o aceite dos materiais pela Coordenadoria de 
Serviços e Manutenção, concluindo os serviços com os testes finais e funcionamento. 
8.1.1. Admitindo-se a prorrogação dos prazos desde que previamente solicitados pela Contratada 
devendo ser motivada e pertinente,  coin  fatos ocorridos na entrega ou na instalação e com anuência 
da Contratante. 
8.2. Os materiais deverão ser instalados nos locais pré-estabelecidos pela Coordenadoria de 
Serviços e Manutenção da Contratante, conforme Cláusula Terceira deste Contrato. 
8.3. A Contratada deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Serviços e Manutenção, no 
horário das 7 as 13 horas, com antecedência  minima  de 01 (um) dia útil, para marcar a data e 
horário da entrega dos materiais e, logo após o aceite dos mennos, a data de início da instalação dos 
mesmos. 
8.4. Os materiais, acompanhados da respectiva Rota Fiscal e Certificado de Garantia, deverão ser 
entregues na Coordenadoria de Serviços e Manutenção, localizado na Rua Maruim,  if  47, bairro 
Centro, nesta Capital Aracaju/Sergipe. 
8.5. Os materiais deverão ser entregues rigomsamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Contrato, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a 
aplicação das penalidades contratuais. 

9. CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA DO CONTILOO 
9.1. A vigência do contrato, será de 12 (doze) mesas, passível de prorrogação, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço emitida pela Contratante, ressalvado o período de garantia do 
produto, previsto na Cláusula Quinta deste Contrato. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA —VALOR 
10.1. As despesas como fornecimento acima descrito  imported°  em até RS649.000,00 (sir:Neer:10 

quarenta e nove mil reais) conforme, especificações e quantitativos descri  Ms  abaixo: 

LOTE 
01  

UNIDADE  QTD VALOR VALOR 
UNIT OLOBAL DE 

RS 	ATE 
R$ 

.265,00 	380,00 480.700,00 1.1 Cortina de Rolo: 
Tela solar bege, com composição do 
tecido  minima  de 25,5% em poliéster:  
e 75,5% em  PVC,  que no propagam 
chamas, garantem a estabilidade, 
dimensional (não estica, encolhe ou 
deforma e não é afetada por extremas 
mudanças de temperatura). 
Componentes: Tubo em liga de :  
alumínio emniturado de 38 a 50mm,! 
com acionamento manual  corn;  
corrente em  PVC,  ns 10,  pawls corn:  
nivelamento adequado que não 
prejudiquem o acionamento do 

: sistema. Suporte de fixação em aço 
galvanizado na cor branca e base 
retangular na cor branca com pintura 
eletrostática- Fator de abertura de 5%; 
Gramatura de tela solar:  minima dc  
423,4 ginfir Reflexão solar de 20%; 
Absorçâo solar de 75%; Bloqueio  UV.  
95%; Transmissão de luz de 5%; 
Reflexão de luz de 74%; Absorçâo de 

• luz 21%. 
MARCA: ZELARFLEX 

1V12 	I 	25 	495,00 	2375,00 1.2C  di it  Rol  .blackout*:  
Cor  shantung  marrom, com taxa de 
•100% de bloqueio solar, 
Componentes: Tubo em liga de 
alumínio estruturado de 38 a 50 nmi, 
com acionamento manual com 
corrente em  PVC,  n° 10, peças com 

• nivelamento adequado que não 
prejudiquem o acionamento do 

: sistema. Suporte de fixação em aço 
• galvanizado na  car  branca e base 
retangular na cor branca cum pintura 
eletrosütica.Composição do tecido: : 

.100% poliéster Espessura: 0,47  mom  
Coamatura  minima:  360 021; 
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Resistência ao derboiamcnto: 80%; 
Nível de escurecimento: 100%; 
Bloqueio raios  UV  -1-- 100% 

, MARCA: TFI  ARFLEX 

1.3 Cortina do 11010: 	 m2 
Tela solar 5% cor bege, instalada no  

Leto  de vidro, cor bege, (apenas no 
; corredorlcirculaçao 	do 	sétimo 
pavimento). 
Composição do tecido  minima  de 

, 25,5% em poliéster e 75,5% em  PVC,  
que não propagam clumas, garantem 

estabilidade dimensional (não estica, 
erumffie ou deforma c não é afetada 
por externas mudanças de 

!nemperaDra). 
Fator de aberlura do 5%; Gramatura I 
da tela solar:  minima  de 423,4 g/m1; 

!Reflexão solar de 20%; Absorção 
solar 75%; Bloqueio  UV  95%; 
•Transmissão de luz de 5%; Reflexão 
, de tia de 74%; Absorçao de luz 21% 
• Componantes:Tubo em liga de 
, alumínio estruturado de 38 a 50 mm,. 
.com acionamento manual  corn  
corrente em  PVC,  ne 10, peças  coin  
• nivelamento adequado que não 
irMudiquern o acionameuto do 
sistema. Suporte de fixação em aço 
galvanizado nu cor branca c base 
retangular na cor branca  con:  pintura 

• eletrostática. 
• MARCA: ZELARFLEX 

45 	2.700410 121.500410 14 Motor de acionamento com UND 
lemissor de comando 
Ponta aposta; Tubo em liga de 
alumínio estruturado de 38 a 50 mm; 
• base retangular e bandor e guias 
Literais; na cor Franca  corn  pintura 
eletrostática, acionamento com 
controle remoto por radio frequência; 

' motorização 	de 	movimentos 
• inteligentes que permitem abertura e 
• 

 
fechamento sem precisar tocá-las; 
acionamento de forma individual ou 

leombinada. 
! MARCA/MOD: SOMFY 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO FOR EXTENSO: (SEISCE 
QUARENTA E NOVE MIL REAIS) 

  

  

E 
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10.2.Fica convencionado  antra  as partes  one  o pagamento será efetuado por medição, e no caso do 

motor de acionamento por unidade, conforme o fornecimento do material e conclusão dos serviços 

de instalação, devidamente atestados pela fiscalização da Contratante. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

11.1. 0 pagamento  sera  efetuado, após entrega e instalação dos materiais pela Contratada, mediante 

a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela Coordenadoria Serviços e Manutenção e/ou 

Diretoria Administrativa, encaminhada a Diretoria Financeira, acompanhada(s) dos seguintes 

documentos: 

1 - Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

11.2. 0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
dispõe a Resolução n° 296/2016 do Tribunal de Contas de Sergipe, contado da data de 
pmtocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem 
bancária, emitida através do Banco do Estado de Sergipe — BANESE, creditada cm conta corrente 
da Contratada; 
11.3. Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será 
atualizada segundo a variação do WCA, desde a data final do período de adimplemento, ate a data 
do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis 
Contratada e os decorrentes da no aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não 
aceitação da mercadoria. 
114. De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele  qua  
participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, 
reef:pill:erg o imposto correspondente et diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

12. CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA -RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1. As despesas oriundas do objeto desta Contrato, conforme consta dos autos, obedecerão: 
Função —  Sub  função - Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461 — 
Coordenação de Ação Legislativa; Categoria Econômica — Grupo de Despesa — Modalidade de 
Aplicação: 4.4.90.00 — Despesas de Capital — Investimentos — Aplicações Diretas e foi procedida a 
reserva do recurso orçamenDrio pata custeá-la. 

13. CLÁUSULA DÉCIIVIA TERCEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATI  VAS  

13.1. Se a Contratada descumprir as condições avençadas, ficarão sujeitas as penalidades 
estabelecidas nas Leis n° 10-520/2002 e 8.666/1993, com alterações posteriores. 

14. CLÁUSULA DÉCIIVIA  QUA  RTA - DISPOSIÇÕES  GERMS.  
14.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar o material, no todo ou em parte, sempre que 
não atender ao estipulado neste Contrato ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis. 
14.2. No interesse da Contratante, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou  morass  ões, 
nos termos do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das dflidas 
justificativas. 
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14.3. Nenhum acréscimo  on  supresso poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as 
supressões resultantes de acordo entre as parles. 
14.4. Este Contrato decorre da Licitação n° 018/2019 - Pregão Presencial  if  018/2019, cujas 
condições o integram para  lodes  os fins legais e no que couber a  proposal  da Contratada. 

15. CLAUSUTADÉCIMA QUINTA-  FORD  

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja pare dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente Contrato. 

E, por estarem de pleno  Horde, misfit=  o presente instrumento em 03 (três) vias de igual Ierna as 

quais foram lidas e achado conforme vai devidamente assinadas na presença das testemunhas 
abaixo. 

Aracaju/SE, eldr de Aux- h 	de 2020. 

Marcelo 	n, portador do CPF  ii  781.868.465-49 
Ti 	a CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA.  

CAP.)  N° 08.797.404/0001-60 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 	  
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NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EAR Ca> 	ALIIIER„ 

:1 210212020 	 ONE000258 

FOUa 

1 / 2 

UNIOADE GESTORA EMITENTE: 	-  

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

US:  

011011 

GESTÃO: 

00001 

C3114J: 

121711810a101-44 

ENDEREÇO DA  CC: 

AVENIDA IVO DO  PRAM. 	CENTRO 

CICADA-  

ARACAJU SE 

CEP: 

40-010-050 

CREI3CR: RAZ110 SOCIAL CASA VIVA  MOVE'S  E DECORACAO LTDA 

NO/SE FANTASIA CASA VIVA 

CNPJ: 

EI1DEREÇ 0 DO CREDOR: 

RNA  CAMPO  Ea  BRITO N. 1273 

CIDADE: 

ARACAJU 

CEP:  

SE 	40.022-880 

cóDroo u.0.: 

Olt  01 

PROGRAMA DE TRABALHO:  

01.031.002840276.131810 

NAT.  DA DESPESA: FORTE: 

01010011300 

MPORTANCIA:  

s49. 00J)0 

ISFPORTANCIA POR EXTENSO: 

SEISCENTOS E OUARFNLA 	COVE  MIL RFAIS 

FICHA n3LANCEIRA: 

MODALICIADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: 11°  DA  NZ  DE REFEITANCIA: 

LICITAC AO: 

3110112010000014 

MODALIDADE DA LICBAÇAO: NUMERO DO PROTOCOLO: 

02992-1/2018 

REFER#IICIA -KG AL  
LEE  10.620 DD 17/07t2002 

CONalla 
-.... 

CRONOGRANIA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 

0.00 

REVEREIRO: 

64E000.00 0.00 

ABRIL: 

O.00 

MAIO: 

0.00 
JUNHO: 

0.00 
JULHO: 

000 
AGOSTO: 

0.03 

SEMSBRO: 

0.00 

OUTUBRO: NOVEMBRO: 

O00 

DEZEMERO: 

VAG 

REIM DO EMPENHO 

"VSTS-43~74-4 -Bala:  
--.4i43S-a4;;Cale*:43 

 
Lac 	SaansW- 33- 

-. 

mEra 
SuADRADO 3863000 480 70000 
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=la 	4.4.00.SZEI 	S 0 43.41111/PA ES ALCIRABEGEQC 	 4. 

AcaNFENTO MANUAL InkramAR 
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84 	•44 saw 	4: 	1133 Co 	1 	o 	191-0QU 
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3433730:2 	„a3 	a 2 5 DE Valaranos  Comi  NA 	LO. 
.0313ACIaarcoarat - 

ASELARRLEX 
00 METRO 

QUAIKa 1227500 

3 

CaTICaRIBIBBIBB 	3rA1/4. Fa SF t 
)4im010 DE 2b6% E 75.51d EM PVC MEOie.rNG 
APRONarmarrE 2 0 LARGUla 2 5 

381003.1 	4 et 90452  SI 	alla4BEGSCORTMOS RQL0aMACIOWAIEVIO 
MOTORIZADOMARCIFEBAR RBA  

METRO 
QUADRADO  765A000 84435 CIU  

4  

—LI?  W 	irs 13 A A 4 a aercl  ?IQ /?4X3?.3333T 	
COM 
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BRANCA com  pi I( RÃ Eanosaira Acic4aRETO 
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EXTRATO 00 CONTRATO N° 009/2020 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO FSIADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LIDA-ME. 

OBJETX):  CON 	FIFATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM 

INSTAL/WA° DE CORI INAS , INCLUINDO  MAO  DE OFIRA F, TODOS OS MATERIAIS E 

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS Á 1NSTALAÇ AO, PARA O EDIFICIO SEDE DA 

CONIRMANIE. 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, PASSWEL DE PRORROGAÇÃO. CONTADOS A PARTIR 

DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO  EMI  EIDA PELA CONTRATANTE. 

BASE LEGAL: LEI II° 8.666/93 EM SUAREDACÃO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

ARACAJU, 12  OF  MARÇO DE 2020. 

TERESA  VIRGINIA  VALENÇA DE MENEZES 
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Zimbra 	 antoniaa@alse.leg.br  

extrato do contrato,' 0092020 da firma Casa Viva Móveis e Decoração ltda 
-me 

De :Maria  Antonia  Mendonça Amaral 
<antoniaa@ml.se.leg.br> 

Assunto : extrato do contrato n 0092020 da firma 
Casa Viva Móveis e Decoração itda -me 

Para : valtencira evaltencira@al.se.gov.lor>  

Sex, 13 de mar de 2020 07:53 

01  anexo  

Val,  
Segue extrato do contrato n 0092020  "la  Firma Casa Viva Móveis e Decorações 
ltda-me, para publicação,  
Art; 
Antonia  

Ext. Contrato no 0092020 Firma Casa Viva Móveis e Decoração 
Ltda , Me.odt 
21  KB  

litlpsirwebnan 12 al r Aragu na .brihrprinlinessagerid-20101gig= 	 13/03/2020 
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