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ESTADODE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

CONTRATO Nº 047/2020

Termo de Contrato de Fomecimento de Material de
Consumo,que entre si fazem a Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe c a Firma MASTER
COMERCIALLTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato deFomecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na melhor formade direito, aAssembleia Legislativa do Estadode Sergipe, C.GC.nº 13.170.840/0001-44, doravante denominadaCONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima ePelo Primeiro Secretário Deputado Iéterson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital édo outro,Firma Master Comercial Lida - ME,inscrita no CNPJ nº 06.954.360/0001-09,inscriçãoEstadual nº 27.110.220-9, situada na Av. Simeão Sobral nº 797, bairro Santo Antônio, nesta Capital,XXX , denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Allex Santos da Silva, CPE nº053.791.925-21, endereço eletrônico allex(Imastercomercial ner.br, decorrente do ProcessoAdministrativo nº 02435-3/2020- LICITAÇÃO Nº 022/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº921/2020 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL,devidamente autorizado pelo Ato da MesaDiretora nº 23.272 de 15/10/2020, publicado no D.O E nº 28.533 de 23/10/2020,de acordo com oque determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmenteosregulamentos aprovados pelo DesretoPederal nº 3.555, de 08de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual nº26.531, de 14 de outubro de20d; S finda,pela Lei Estadual nº 6.206/2007, allerada pela Lei nº 7.996/3015

e

Lei Federal a,$-078. de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)e pela Lei Complementar nº125/06

e
m

sua atual redação (Estaruto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)

USULAP]   
[À O presente objetivaa aquisição de 10 (dez) caixas acústicas para o plenário da Contratante,1.2 Especificações Técnicas:

* Sistema autoulimentado com 12”,de duas vias, reflexo de graves
Saída SPL máxima:pico de 135 dB
Alcance de frequência (-10dB): principal - 44.8 Hz a 20 kHz; Monitor - 44.8 Hz a 20 kHzRespostade frequência (+34):Principal — 55.7 Hz a 20kHz; Monitor - 56.5 Hz a 20 kHzConectores de entrada: 02 XLR balancendos/ entrada de 1/4º, 2 entradas RCA nãobalanceadas

* Impedância de entrada: 20K Ohms (balanceado), 1OK Ohms (não balanceado)
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* Indicadores de sinal: Limite — LED amarelo indica que o pico de saída foi aúngido é o
limitador dsp está agindo; Sinal - LED verde indica o sinal presente; Potência — aul indica
que o sistema está ligado e pronto para transmitir áudio. s |

* EQ: As pré-seleções escolhidas pelo usuário para posição Principal ou Monitor,
configurações de EQ avançadas disponíveis usando Wi-Fi

* Controle dinâmico (entrada); circuito limitador dbx TypelV "M

* Frequência de crossover: 1.85 kHz
* Design: amplificador altamente eficiente de class D

Potência: 1500W RMS
* Entrada CA: 100Va 240V-50/60 Hz

 

* Driver de baixa frequência: 01 woofer 272G de 305 mm
* Driver de alta frequência: 01 driver de compressão de neodímio comdiafragma em polímero

anular 2408H-2 de 37,5mm

Padrão de cobertura: 90º x 50º nominal

Índice de diretividade (DI):10.2 dB
Fator de diretividade (Q):10.4
Compartimento: assimétrico, 18mm, compensado
Suspensão/Montagem: Plugue de dois pinos de 36mm, 12 pontos de suspensão MIOTransporte: 01 alça em moldagem porinjeção com suporte em concha
Grade: esmaltada, obsidiana, de aço perfurado de calibre 16 com revestimento pretotransparente acústico.

* Marcamodelo: JBL/PRX812W

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO LOCAL E PRAZO DEENTREGA

de so Prazo máximo pera entrega do equipamento objeto deste Contrato será de até 30 (trintadiasSorridos, contados da entrega da Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE, admitindoséProrrogação desde qie previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada épertinente.

.
.
.
.

 

  m a Coordenadoria de Material e Patrimônio, nohorário das 07 h às 13h, com antecedência minima de 01 (um) dia útil, para marcar à due ohorário da entrega do equipamento.
2.4.

O

equipamento, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, deverá ser entregue na Coordenadoriade Material e Patrimônio localizado na Rua maruim nº 47, baizro Centro - Araegju/Se, que após aconferência encaminhará ao almoxarifado. |2.5. O equipamento deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidasneste
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o implicará recusa formal, com aplicação das  Contrato, sendo que a inobservância desta condi
penalidades contratuais.
2.6. O produto a ser fornecido deverá estar de acordo com os padrões da ABNT.

CLÁUSULATERCEIRA -DAVIGÊNCIA

i i inatura/emissã de empenho, por 603.1. O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura/emissão da nota
(seisenia) dias, passíveis de promogação, desde que devidamente justificada, ressalvadas as
garantias dos serviços, está de 90 (noventa) dias,a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUARTA - FONTES DE RECURSOS E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1, As despesas do presente Contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:
Função — Subfunção — Programa de Governo — Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0062.0374 —Modernização Administrativa e de Tecnologia da Informação; Categoria Econômica — Grupo deDespesa — Modalidade de Aplicação: 4.4.90.52.33 — Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.

CLÁUSULA QUINTADA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
5.1.

—

Caberá a Coordenadoria do Sistema Audiovisual e de Controle de Votações e Coordenadoriade Material e Patrimônio, a fiscalização do fiel cumprimento pela entrega do equipamento eVerificação das especificações constantes neste Contrato, bem como 0 atesto no corpo da NotaFiscal/Fatura e a gestão à Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Geral:52 Caberá à Fiscalização o direito de rejeitar o equipamento que não satisfaça os padrõesSopecificados ou critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e imediatasubstituição por outro que o atenda, sem que caiba a CONTRATADAqualquer tipo de reclamaçãoou indeniza
ÉS hs Caixas de som deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes c dasespecificações estabelecidas no Contrro, sendo que a inobservância desta condição implicará àCorsa destes. bem como O seu devido refszimento e/ cu adequação, sem que caiba àCONTRATADAqualquer tipo de reclamação ou indenização54.

—

ÀFiscalização compete, entre outras atribuições:$:4-1. Encaminhar todas as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada,gue dará conhecimento a Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Geral:542. Nerificar a conformidade da execução do objeto com as normas especificadas e se osProcedimentos empregadossão adequados para garantir a qualidade desejada do material55. À fiscalização de que trataeste item não exclui nem reduz a responsabilidadeda Contratada,Pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de ação ou omissão, culposa oudolosa, por qualquer irregularidade, vinda que resultante de imperfeições técnicas ou víciosTedibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante oude seusagentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. E

  

 

b
[
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5.6. Aogestor docontrato compete: .
5.6.1 O auxílio na revisão das cláusulas contratuais; os
5.62 O acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução
contratual;
5.63 a aplicação de penalidades ao contratado: :
5.64 a rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

61. Os equipamentos serão recebidos conforme os Art.73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações
posteriores, os produtos objeto do presente Contrato, será recebido da seguinte forma; .
6.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois da entrega do equipamento, para efeito de posterior
Verificação da conformidade do materialentregue com as especificações do objeto.
6.1.2. Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após averificação da conformidade do material entregue com as especificações doo objeto;62. Os recebimentos provisório e definitivo ficarão à cargo da Coordenadoria do SistemaAudiovisual e de Controle de Votações e da Coordenadoria de Material e Patrimônio juntamentecom ou a outro servidor designado para esse fim,cabendo a este o atesto da Nota Fiscal.6.3. O recebimento provisório será feito quando da entrega do equipamento, mediante àapresentação da Nota Fiscal, compreendendo ainda, dentre outras, as seguintes verificações:$3:1 O equipamento deverá estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, comindicação da marea na embalagem e ou nopróprio material, com data de fabricação visível, bemsomo das demais características que possibilitem a correta identificação do material,6.3.2. Condições da embalagem e/ou material
$:3.3. Quantidade entregue em conformidade com a Nota de Empenho.6.3.4. Apresentação do documento fiscal, emconformidade com a legislação fiscal vigente.Gas. enter em seu rótulo as seguintes informações: características, marca, data de fabricação.Quando se tratar de material de origem estrangeira as informações deverão estar em línguaPortuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa doConsumidor.
6.3.6. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento Provisório, mediantetermonoverso da Nota Fiscal.
$4. O atesto do recobimento registrado em canhoto da Nota Fiscal, ou documento similar, nãoconfigura o recebimento definitivo do material.65. O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e quantidade doequipamentoe sua consequente aceitação, através da Coordenadoria do Sistema Audiovisual deControle de Votações e Coordenadoria de Material e Patrimônio, devendo conferir os materiaisgleseritos na Nota Fiscal com as amostras apresentadas,satisfeitasas condições abaixo:6.5.1. Correspondência da marca do material cotado, com o indicado na Nota Fiscal e na propostada CONTRATADA.
6.5.2, Conformidade do documentofiscal quanto à identificação da CONTRATANTE, descriçãodos materiais entregues, quantidades, preçosunitário

e

total.$.6. O equipamento fornecido em desacordo com o estipulado nesse Contrato e na proglpsta da
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INTRATADAserá rejeitado,parcial ou totalmente,conforme o caso. A
E Verifcadoalgum defeito defabricação ou qualquer defeito que impossibilite seu uso, será feito
registro formal e informado ao CONTRATADA,para que o mesmo proceda à substituição no prazo
de 05(cinco) dias corridos, contados da comunicação expedida pela CONTRATANTE. :
6.8. O recebimento definitivo do equipamento, objeto deste contrato, nãoexclui a responsabilidade
da CONTRATADAquanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilização pela CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90), . Ê
6.9. O representante da CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas coim a entrega dos materiais de que trata o objeto, determinado o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA DO VALOR FORMA DE
PAGAMENTO

7.1. As despesas com a contratação corresponderão ao valor total de R$ 75.890,00 (setenta e cinco
mil, oitocentos e novena reais)
7.2.0 pagamento será cfetuado em parcela única, até o 5º dia útil do mês subsequente, medianteapresentação no protocolo da Contratante, da documentação hábil à quitação:1— Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços e Manutenção e/ou
Diretor Administrativo;
TI — Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizadasegundo a variação do INPC,desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivopagamento. Para o efeito deste item, não serão computadosos atrasos atribuíveis à contratada e osdecomtentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação damercadoria.
7.4. Deacordo com oart. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele queParticipar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação,Tecolherá o imposto correspondente à diferença entre

a

alíquota intema e a interestadual,
LÁUSULA OITAVA DAS OBRIGA.

CONTRATANTE

 

8.1. São obrigações da Contratante:
8.1.1, Receber os equipamentos no prazo e condições estabelecidas neste Contrato e no edital doPregão Presencial 021/2020, bem como na proposta da Contratada:gli2. Rejeitar, no todo ou em parte, 05 equipamentos que a CONTRATADA entregar emdesconformidade com as especificações técnicas;
8.1.3, Proporcionar todas as facilidades necessárias à boae fiel execução do objeto deste Contrato,bem como permitir o acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou por seusempregadosquando da entrega do material; |
8.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades vérificadasno objeto contratado, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando prazo pêra a suaÚ 1
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correção;
81.5. Proceder à conferência da nota Fiscalatura, atestando no corpo da mesm, a entrega dos
equipamentos,
8.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada novalor correspondente contratação, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato; ; i
8.1.7. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

 

9.1. São obrigações da Contratada:
9.1.1. Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeito estado, de acordo com as especificações
constantes no Contrato, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento daNota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.
9.1.2 Fomecer material de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo é deprimeiro uso,fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.9.1.3 Conter no rótulo do material entregue as seguintes informações: características, marca,qualidade, quantidade, composição, data de fabricação. Quando se tratar de material de origemestrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, conforme prescreve o art, 31 da Lei8.078 de11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor,
9-14. Substituir o material fornecido em desacordo com a proposta de preços e as especificaçõesSonstantes do objeto deste Contrato, ou que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições,cabendo a CONTRATADAprovidenciar 4 reposição, em no máximo 05 (cinco) dias, sem ônus paraCONTRATANTE.
SdS. Respeitar as normas é procedimentos de controle de acesso às dependências daCONTRATANTE,
9.1.6. Comunicar, antecipadamente,

a

data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto queEstiver em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.2:1.7. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer enormalidade queverificar quandoda entrega dos produtos.
2:18 Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas no Edital e no Contrato, quando da realização do pagamento pela CONTRATANTE,comunicando, imediatamente,a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição,nos termosda Lei 8.666/93

e

suas alterações posteriores.
9.1.9. Cumprir todas as obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Leinº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regimede direito público. A9.1.10. Responder, integralmente, porperdas

e

danos que vier a causar a este órgão ou a/lerceirosem razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentêmente deoutras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas. O9:1.11, Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE rá
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CLÁUSULA DÉCIMA DAS JANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido delicitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo deaté 5 (cinco) anos, garantida à
ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa licitante e a adjudicatária que:
10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
10.1.2. deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório e contrato;
10.1.3. apresentar documentação falsa;
10.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
10.1.5. não mantiver a proposta;

10.1.6. falhar ou fraudar na entregado objeto;
10.1.7. comportar-se de modoinidôneo;
10.1.8. fizer declaração falsa;
10.1.9. cometer fraude fiscal.
10.2. Com fundamento nos artigos86

e

87 daLei nº 8.666/93, a Contratadaficará sujeita, no caso
de atraso injustificado,assim considerado pela Contratante, inexecução parcial ou inexecução totalda obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia é amplapo pr pIdefesa, às seguintes penalidades:
10.2.1. advertência por escrito;
10.2.2. multa de:

a) 0.5%%lcincodécimos por cento) aodia sobre o valor adjudicado caso o materialseja entreguecom atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;
$) 20Pa(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, porperíodo superior a 15 (quinze) dias;
º)30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigaçãoassumida;

10.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com aContratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
10.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,suspensão temporária para licitar e contratar com a administração da Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1, Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcrição, a proposta apresentadapela Contratada, ao Edital da LICITAÇÃONº 022/2020 -PREGÃO PRESENCIAL Nº421/2020,com seus anexos que a Contratada expressamente declara conhecer, ratificando peste atosua aceitação integral.
11.2. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar 05 serviços, no todo ou em es jsempre
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que não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.113. “Nointeresse da Contratante, o objeto da contratação poderá softer acréscimos ou supressões,nos termos doartigo 65, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação dasdevidas justificativas.
11.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder 0 limite estabelecido em lei, exceto assupressões resultantes de acordo entre as partes.
11.5. Nos preços propostos já deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos necessáriospara a perfeita execução dos serviços objeto do presente Termo, bem como todos os impostos,encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento dePessoal, transporte, materiais e acessórios para instalação. Não será permitido, portanto,que taisencargos sejam discriminados em separado

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO

A imexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, ensejará suaescisão nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.º 8.666/93 em sua redação atual.
CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA - FORQ

Jiea eleito o foro da Cidado de Aracaju-Sergipe com exclusão de qualquer outro, para dirimir asquestões que possam surgir, -
E, porestarem justos e contratados/ássinam o 6) vi

Ê presente em 03 (três) vias de igualteor, em presença“ls testemunhasabaixo,para que produzam os demais Efeitos decorrentes dessa

de 2024.

 

     

 

  
Deputas

Deputado JEFERSON ANDRADE.
1º Secretário “Contratante

 

(AL LTDA - ME/ CNPI nº 06.954,360/0001-09Allex Santos da Silva - CPF 053.791.925/21
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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EXTRATO DO CONTRATONº 047/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,
CONTRATADO: FIRMA MASTER COMERCIAL LTDA-ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS
ACÚSTICAS PARAO PLENÁRIO DA CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA/EMISSÃO DA NOTA DE
EMPRENHOPOR 60 (SESSENTA) DIAS, PASSÍVEIS DE PRORROGAÇÃO DESDE QUE
DEVIDAMENIE JUSTIFICADAS
BASE LEGAL: LEI Nº 10.520/2002 E DEMAIS DIPLOMASLEGAIS APLICÁVEIS
DATADAASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE2021.

  

ARACAJU,15 DE JANEIRO DE 2021,

WILLIAM MEDEIROSJÚNIOR



asiotiz021

  

    

Zimbra

Zimbra william.juniordal.se.leg.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

De: William Medeiros Junior Sex, 15 de jan de 2021 08:26
<william.junioral.se.leg.br>

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Para : Valtencir Santos Andrade <valtenciraGal.se.leg.br>

41 anexo

Bom dia!

Segue em anexo EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO. Contrato nº 047/2020.

Att
William

  
= Ext. doContrato nº47.2020 FIRMA MASTER COMERCIAL LTDA - ME.odt
“ 21kK8
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