
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 025/2021 

Contralo de Prestaçâo de Serviços que entre si 
celebram, de urn lado. a Assernbleia 
Legisiativa do Estado de Sergipe e, do outro, a 
Empresa CL LOCAçAO E 
MANuTENcA0 DE MOVEIS LTDA, em 
decorréncia do Pregäo Presencial no 015/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada 
na Avenida Ivo do Prado, s/n 0, 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 Lirna, e pelo Primeiro Secretário, Deputado Jeferson 
Andrade, e, do outro, a Empresa CL LOCAçAO E MANUTENAO DE MOVEIS 
LTDA., corn sede a Avenida Francisco Porto. n. 990, bairro Salgado Filho, CEP no 
49.020-120, Aracaju-SE, inscrita no C.G.C. sob o no 41.148.275/0001-54 e Inscricão 
Estadual no 271779098, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a). Caio Leandro Araüjo Nasciniento, brasileiro, porador do RG no 34760954 
c inscrito no CPF sob o n° 081.473.595-94, decorrente do Processo Administrativo no 
018112/2021 - LtCITAçA0 No 015/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 015/2021, 
DO TIPO MENOR PREO GLOBAL, devidaniente autorizado pelo Ato da Mesa 
Diretora 110  23.416 de 21/06/2021, publicado no D.O.E. n° 28.697 de 25/06/2021, regido 
pelas disposicOes contidas na Lei Federal n o  10.520. de 17 de juiho de 2002, c, 
subsidiariamente, pela Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993, obedecendo integralniente 
os regularnentos aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000: e 
pelo Decreto Estadual no 26.53 1, de 14 de outubro de 2009, e. ainda, pela Lei Federal no 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consurnidor); pela Lei Federal 
no 13.709/2018 (Lei (3eral de Proteção de Dados Pessoais); pela Lei Complernentar n° 
123/06, alterada pela Lei Complernentar no 147/2014, em sua atual redaço (Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); e pela Lei Estadual no 
8.747, dc 09 de setembro de 2020, e observadas as alteraçôes posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais, bern come pelas cláusulas e condicöes do ato 
convocatório, tern justos e contratados per este e na meihor forma de direito, a que 
adiante se segue, mediante as cláusulas e condicöes seguintes: 

CLAUStJLA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, 1. da 

Lei a" 8.666/93) 

1.1. Contratação de enipresa para prestaçio de servico de reforma ao estofamcnto das 
cadcjras do pienáriL) da CONTRATANTE, conforme especificaçOcs, quantitativos e 
condiçOes ccnsantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Presencial 
n°015i2021): . 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAçAO 
DOS SERV1OS (art. 55, 1, da Lei n° 8.666/93) 

2.1. Os serviços de substituiçäo do estofamento do assento e encosto das cadeiras do 
Plenário da CONTRATANTE. 
Quantidade: 36 (trinta c seis) unidades 
2.2. Do material: 

2.2.1. Os materiais e produtos utilizados nas reformas das poltronas deverão ser novos, 

de ótima qualidade, näo se admitindo em hipOtese alguma o fornecimento alternativo. 
reciclado, recondicionado ou recuperado; 

2.2.2. Será recusado o material deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, 
fraudado, bern corno, aquele em desacordo corn as normas regularnentares de 
fabricação, distribuição on exigências. 

2.2.3. 0 material dos revestirnentos (assento c encosto) a serem utilizados deverá ser 
100% (cern por cento) couro, na cor marrom, devendo ser fornccida amostra para 
veriflcação da tonalidade; 

2.2.4. Couro tipo vaquela, for integral Lisa, para estol'aniento de pele inleira corn 

espessura de 7 (sete) a 11 (onze) linhas (0,7 a 1,1 mm). 

2.2.5. Das linhas: as linhas a serem utilizadas nas costuras dos materiais de revestimento 
serão, no minirno, de nylon, nüiiiero 60 (sessenta), em cores adequadas aos 
revestimentos utilizados: 
2.2.6. Da espurna (caso seja necessária a troca), deverá ser de espuma de poliuretano 
injetado com espessura entre 24 mm (extrernidade) e 45 rum (interrnediária) e densidade 
entre 50/60 kg/ml, para assento e encosto; 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTACAO DO 
PRAZO E DA ENTREGA DA EXECUCAO DOS 

3.1. Os scrviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em três etapas 
definidas de acordo corn as necessidades da CONTRATANTE; 

3.2. Em cada etapa, a Coordenadoria de Serviços e Manutenco disponibilizará a 
CON TRATAI)A as cadeiras a serem reformadas, acompanhadas do termo de 

autorizacão de saidas destas, corn estahelecirnento do prazo mãximo de 20 (vinte) dias 
corridos, após sua retirada par entrega das mesmas devidarnente estofadas e forradas; 
3.3. A CONTRATADA devcrá manter a qualidade do material de reposicão, sempre que 
possIvel corn a mesma marca c padronizacão de cor, tarnanho, etc., de acordo corn as 
especificacöes, sob pena de impugnacäo dos mesmos pela fiscalizacão dos serviços; 
3,4. Nenhurna alteraçAo poderá ser leita nas esecificacOes apresentadas sem aprovaço 
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prévia por escrito da Coordenadoria de Scrviços e Manutenção, responsàvel pela 

fiscalização dos servicos objeto deste Contrato. Os casos ornissos deverão ser objetos de 
prévia aprovacão da fiscal izacâo; 

3.5. Cabcrá a CONTRATADA executar os serviços, verificaçoes técnicas e reparos por 

meios técnicos comprovadamente especializados, responsabilizando-se pela ma atuacão 
dos mesmos 

3.6. Todo o scrviço entregue está sujeito a inspecão da fiscalizaçäo quanto ao perfeito 
acabamento, exatidäo de dimcnsóes, cortes, auséncia de arcstas, saliências, folgas e os 
demais aspectos de interesse para quc a qualidade final do servico não seja prejudicada 
tanto quanto ao born aspecto e ao perfeito funcionamento; 
3.7. A execução do objeto contratado, bern corno todos os materiais, peps, acessórios, 
ferramentas, rnaquinários e instrurnentos deverào ser adequados ao desenipenho das 

tarefas, sendo seguidos todos os cuidados e precaucOes recornendadas para se evitar 
acidcntes. obedecendo, rigorosamente, s orrna da ABNT, as prescriçöes c 

recomcndaçöes dos fabricantes; 

38. 0 transporte, rernoçAo e a recolocação das poltronas/cadciras nas depcndências da 
CONTRATANTE devero estar cobertos pelo valor dos servicos e deverão estar 
acompanhados do termo de autorização de saida, devidamente preenchido e autorizado; 

3.9. A retirada e a entrega das poltronas/cadiras dcverão ser executadas de forma a não 
interromper e/ou prejudicar os trahaihos e atividades exercidas no plenário da 
CONTRATANTE: 
3.10. A cada entrega, a CONTRATADA deverã ernitir Nota Fiscal/Fatura corn 
especificaçöes e quantidade rigorosamente idêntica ao discrirninado no termo de 
autorizaçao de salda das cadeiras/poltronas; 
3.11. Comunicar, por escrito a tiscalizaço a conclusäo dos serviços e indicar preposto 
para aconipanhar as vistorias para recehimento provisório e definitivo dos serviços; 
3.12. Os serviços deverao ser executados e entregues pela CONTRATADA em ate 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de retirada do primeiro lote das poltronas 

da CONTRATANTE, apos o recebimento da Nota de Empenho e do contrato 

assinado, admitindo-se prorrogacio desdc que previamente solicitada pela 

CONTRATADA, devendo ser motivada e pertinente, corn fatos ocorrdos quando 

da execucão dos servicos de substituiçäo ecom a anuência da CONTRATANTE; 

3.13. 0 prazo de entrega dos serviços poderá ser alterado nos seguintes casos: 
a) Em consequência da alteiacão de quauitativos, nos limites previstos no Art. 65, 
parágrafo 1°da Lei 8.666/96: 
b) Por motivos de força major, devidamente comprovado, previsto no parãgrafo Ufli(X) 

do art. 393 do Código Civil Brasileiro; 
c) Nenhurna parte será rcsponsãvct para corn a outra pelos atrasos ocasionados poT 

c 

/ 
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motivo de forca maior, desde que devidarnente comprovado; 

d) Enquanto perdurarern os motivos de forca major, cessarão os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes, corn relaçäo aos scrviços contratados; 

e) Os atrasos provenientcs de graves ocorridos na CONTRATADA nan poderão ser 
avocados como decorrente de forca maior 
3.14. Todo serviço realizado em desacordo corn as especilicacôes consantes nesle 
Contrato, assirn corno as faltas verificadas no ato do ser recebirnento, as 
responsabilidades da CONTRATADA deverá ser corrigido. Nestes casos, o prazo para 

correcâo será determinado pela Coordenadoria de Serviços e Manutenção e sua 

inobservância irnplicará nas aplicacoes das peiialidades previstas no Contrato; 

3.15. A eventual reprovacao dos serviços nào implicará em alteração do prazo, neni 

eximirá a CONTRATADA da aplicaçäo de multas contratuais; 

3.16. Sc a CONTRATADA fear temporariarnente impossibilitada, total ou 
parcialmente, por motivos de força maior, de curnprr corn seus devcres c 

responsabilidades, devendo cornunicar, por escrito, no prazo de 48 (quarenta c oito) 
horas, a exigéncia das razôes, devidamente comprovadas, indicando a alteração de prazo 
pretendida; 
3.17. 0 cornunicado sobre fbrça maior será julgado a época do seu recebimento corn 

relaçao a aceitacão ou iião do fato, podendo a CONTRATANTE, constatar, em fase 
ulterior, a sua veracidade; 

3.18. Constatada a interrupcao dos servicos por motivo de forca maior, o prazo 
estipulado no Contrato deverá ser prorrogado pelo perlodo razoavelmente necessário 
para a retomada dos serviços; 

3.18.1. Entretanto, se a retomada dos serviços por motivo de torça major 

demandar urn prazo superior a 60 (sessenta) dias corridos, a CONTRATANTE 
poderá rescindir o Contrato. no todo ou em parte. mediante comunicação por escrito a 
CONTRATADA, formalizado por Teri -no de Rescisao; 
3.19. Ocorrendo impedimento, paralisacão ou sustaçao do Contrato, o prazo de 

exccução será prorrogado iior igual perlodo, nan havendo necessidade de Ternio Adjtivo 
de retificacão, mas de simples apostilarnentodo novo prazo devidamente justificado 
pelo responsável pela fiscalizaçao dos servicos. 

CLAUSULA QUARTA - DA CARANTIA DOS 
SERVIOS (art. 55. inciso VI, da Lei n° 8.666/93) 

4.1. 0 prazo de garanhia dos serviços dcverá ser de, no minirno, 12 (doze) mcsei, a 
partir da entrega definitiva dos serviços, c consequente atesto da nota fiscal; 
4.2. A CONTRATADA se obrigará a substituir, irnediatarnente, todo e qualquer material 
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oU acessório utilizado na exedução do objeto do Contrato caso apresente algurn defcito 

de fabricaçäo, alguma deficiência de qualidade ou estiver fora dos padröes solicitados; 
4.3. A CONTRATADA ficará obrigada a corrigir, total ou parcialmente, as suas 

cxpcnsas, o serviço prestado corn vicio ou incorreço decorrentc dc cxecução irregular 

ou materiais fornecidos corn defeitos, de modo a adaptá-los as especificaçôes contidas 

no Contrato; 
4.4. Todas as despesas necessárias para efetivar o reparo ou suhstituiçAo dos materiais 
ou acessórios utilizados na execuço dos serviços durante a garantia ficarão a cargo da 

CONTRATADA; 

CLAUSULA QUINTA— BA VIGNCffA DO 
CONTRATO (art. 55, IV da Lei n'8.666/93) 

5.1. A vigéncia do contrato seth 90(noverita) dias a partir da assinatura do 
contrato/einissão da nota de empenho, passiveis de prorrogacäo, desde que devidarnentc 
justificada, ressalvada a garantia dos serviços prevista na C!áusula Quarta deste 
instrumento contratual. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA 
CONTRATANTE (art. 55, inciso VII. da Lei no 
&66/93) 

6.1. Compete a Contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades necessárias i boa e tie! execuçào do objeto 
contratado, bern corno permitir o acesso as instalaçöes, quando solicitado pela 
CONTRATADA ou por seus empregados em scrviço e que estejain relacionados corn a 
cxccucão deste; 
b) Prornover o acompanhamento e a fiscalização dos servicos, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, ariotando, em registro próprio, todas as faihas detectadas c 
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisqucr fatos que, a seu critério, 
exijam corretivas por parte da CONTRATANTE; 
c) Indicar a CONTRATADA os servidores que !icarão encarregados da fisca!izaçao e 
acompanhamento dos serviços; 
d) Rejeitar, caso estejam inadequados on irregulares, Os serviços prestados pela 
CONTRATADA; 
e) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situação prevista no item anterior, para 
reparar, corngir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, os servicos realizados em desacordo corn o Contrato; 
I) Dar conhecimento a CONTRAI'ADA acerca das nonnas estabelecidas para cargà e 
descarga de matcriais, horário de trabaiho e demais condicôes exigidas; 
g) Proceder a confcrëncia das iNoas Ficais/Futuras, atestando no corpo das mesma, a 
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boa exeducão dos serviços; 
h) Efetuar pagarnento a CONTRATADA de acordo corn o preco, prazo e demais 

condiçôes estabelecidas no Contrato. 

CLAUSULA SETIMA— DAS 0BR1GA(:0ES DA 
CONTRATADA (art 55. inciso VII e XIII, da Lei n° 

8.666/93) 

7,1. Compete A Contratada: 

a) Recoiher o rnohiliário obeto deste Contrato, em três etapas, corn intervalos de vinte 

dias, na sede da CONTRATANTE, responsabilizandose por todo e qualquer dano ao 

referido patrirnônio ocasionado durantc o perlodo que o mesmo esteve fora da sede da 

CONTRATANTE, inclusive no transporte; 

b) Utilizar materiais de l qualidade e de excelente aceitaçâo no inercado, não podendo 

ser recondicionados, remanufaturados Cu qualquer outra terminologia empregada para 

indicar produto proveniente de reutilização de material, preferencialmente fornecidos 
pelos fahricantes dos mobiliários; 

c) Entregar o objeto adjudicado no prazo cstipuiado e local designado, acompanhados 

de Nota Fiscal corn especiflcacão e quantidade rigorosamdnte idéntica ao discrirninado 

do termo de autorizaçiio de saIda e entrega de mobiliário, ernitida pela Coordenadoria de 
Serviços de Manutençào. 
d) Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato, em que se verificarern vicios, defeitos ou incorreçôes resultantes da 
execuçâo dos servicos ou de rnateriais empregados; 
e) Arcar corn as despesas concernentes a mAo de obra, material, ferragens, acessórios, 
peças, tributos, serviços de terceiros, obrigaçOes trabalhistas e previdenciArias, 
transporte, alimentaçAo, ferrarnentas, equiparnentos, maquinário, seguros, en tre o utros: 
I) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabaiho de execuçAo dos serviços 
contratados, c, ainda, rcsultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruiçAo ou 
danificaçAo das poltronas sob sua responsabilidade, ate definitiva aceitaçAo das mesmas 
pela CONTRATANTE; 

g) Identificar previamente todos os seus prepostos e empregados sendo ohrigatdrio o 
USC de crachA, equipamentos de segurança, obedecendo-se a legislaçAo vigente a EPI's, 
protecao predial e a terceiros; 

Ii) Informar imediatarnente a CONTRATANTE qualqucr ocorréncia ou anormalidade 

que venha a prejudicar, imediatamente ou mesmo a longo prazo, a boa prestação dos 
servicos. Assim corno dar ciêiicia de quaiquer fato ou acontecirnento relativo a sua area 
de atuaçAo, quc reprcsente, ou possa vir a representar risco ao patrirnônio da 
CONTRATANTE; 

V 
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1) Responder pelos métodos utilizados nos serviços, organização e qualidade dos 
trabaihos e previsào de materiais, pecas e acessôrios necessários; 
j) Não utilizar quaquer dependéncia ou instalação da CONTRATANTE a nâo ser que 
por este expressamente autorizada a faze-b, restringindo o trãnsito de seu iessoaI aos 

locals especIficos da reaIizaco dos serviços, no percorrendo outras instalacöes, 
respeitando os direitos relativos a propriedade a1heia 

1) Manter, durante todo o periodo de vigCncia do ContTato, todas as condiçôcs de 
hahilitação c qualificação exigidas no Contrato, quando da realizaçao do pagarnento 

pela CONTRATANTE, cornunicando, imediatamente a superveniêricia de fato 
impeditivo da manutenção dessa condicao, nos ten -nos da Lei 8.666/93 e suas 
alteraçôes; 
m) Nao transferir, total ou parcialmente, não subcontratar, ainda que parcialmente, a 
execução dos serviços scm anuCncia prévia da CONTRATANTE; 
n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a cncargos Pabalhistas, seguro de 

acidcntes, impostos, contribuicOes previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 

e referentes aos servicos executados per seus empregados, urna vez inexistir vInculo 
deles corn a CONTRATANTE; 
o) Responder, integrairnente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE 
ou a terceiros em razäo de acäo ou ornissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominaçöes contratuais ou legais a quo estiver 
suj eita. 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA, DA 
FISCALLZAçAO E ALJERAçA0 CONTRATUAL 

8.1. DA FlscALIzAçAo (Art. 67, Lei n° 8.666/93): Durante a vigência do contrato, a 
exeeucão do objeto Contratado será acompanhada e fiscalizada pela Coordenadoria de 
Serviços e ManutençAo, bern como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura e a a gestâo 
A Diretoria Adniinistrativa. 
8.2. Caberá a fiscalizaçao da CONTRATANTE o direito do rejeitar os serviços quo uiAo 
satisfaçam os padröes especificados OU os critérios exigidos, bern corno de exigir sua 
pronta e irnediata reparaçäo a fim de atender ao padrão existente, scm que caiha 
qualqucr tipo de reciarnação ou indenizacao. 
8,2.1. A fiscalizaço do que trata este item no exonera a Contratada do suas 
responsabilidades contratuais, especialnienie pelos danos causados a Contratante ou a 
terceiros. resultanie de açao ou ornissão, culposa ou dolosa, de quaisquer do seus 
empregados ou prepostos; 
8.2.2. Durante a vigCncia do Contrato, a Contratada dove manter preposto, aceito pcla 
Contratante, para rcprescntá-la sempre quo for necessário 
8.2.3. A Contratada deciara, antecipadaniente, aceitar todas as condiçoes, métedOs e 

( 
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OCCSSOS de inspeçãe% verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a 
fornecer todos os dados, elementos e esciarecirnentos solicitados; 
8.2.4. A atestaço de conformidade na execucão do objeto cabe aos titulares dos setores 
responsáveis pela fisca!izaçäo do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim; 
8.2.5. A FJSCAL1ZAAO compete, entre outras atribuiçöes: 
8.2.5.1. Encaminhar.  a Diretoria de Orçamento e Finanças todas as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada c dar conhecirnento a Diretoria 
Administrativa; 
8.2.5.2. Verificar a conforrnidadc da cxccuçao contratual corn as normas cspecificadas e 
se os procedirnentos empregados são adequados para garantir a qualidade dos serviços; 
8.2.5.3. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrëncias relacionadas corn a execucâo 
do Contrato, determinando o que for nccessário a regularizacão das faihas ou defeitos 
observados 
8.2.5.4. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da cxecução, indicando as 
ocorrências de indisponibilidade dos scrvicos contratados; 
8.3. A acão da FISCALIZAçAO nâo exclui nern reduz a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que iesultante de imperleicôes técnicas ou vicios redibitórios, e, na ocorrência 
desia, não implica em corresponsahilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade corn o art. 70, da Lei 8666/93; 
8,4. Ao gestor do presente contrato compete: 
8.4.1. 0 auxIlio na revisão das'cláusulas contratuais 
8.4.2. 0 acompanharnento da qualidade, economia e minirnlzação de riscos na cxecução 

contratual. 
8.4.3. A aplicacão de penalidade ao contratado 
8.4.4. A rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos. 
8.5. ALTERAcA0  CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93): Este instrumento 
poderâ ser alterado na ocorrncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei n° 
8.666/93, desde que devidamente comprovados: 
8.5.1. A Contratada fica obrigada a accitar, nas mesmas condiçöes contratuais. os 
acréscirnos e supressOes que se fizerern necessários, ate o lirnite legal previsto no art. 
65, § 1° da Lei n° 8.666 193, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 
8.5.2. Nenhum acréscimoou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condiçâo, salvo as supressOes resultantes de acordo celebrados entre as partes, 
conforme o art. 65, §2°..II. da Ici n° 8.666/93. 

CLAUSULA NONA— DO PAGAMENTO E 
REAJIJSTE (art. 55, inciso 111. da Lei n  8.666/931 

9.1. Os pagamentos dos servicos srão reaflzados de forma parcelada, sempre apOs a 
exccução de cada etapa objet-0 (ieSC: Coritra.to, mediante apresentacão no protocolo na 
sede da CONTRATANTE, da docwnentaçâo hábil a quitacão: 
I - Nota fiscaiifatura. devidamente atestada Dela Coordenadoria de Servicos e Man1titençäo 
e/ou Diretoria Administrativa e encaminhada a Diretoria de Orçamento e Financa: 

El 
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11 - Cumprirnento da Resoluçäo do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
9.2. Havendo atraso de pagarnento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçAo 
do INPC, desde a data final do perlodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagarnento. 
Para o efeito deste item, näo seräo computados os atrasos atribuiveis a CONTRATADA e 
os decorrentes da nào aprovaco dos documentos de quitacao; 
9.3. De acordo corn o art. 185 do Regulamento do IC MS do Estado de Sergipe, aqucle que 
participar de licitação neste Estado c que adquirir mercadorias de outras unidades da 
federaçäo, recoihera o imposto correspondente a difercnça entre a alIquota interna e a 
interestadual. 

CLAUSULA DECIMA— DO VALOR ESTIMADO E 
DA DOTAcAO ORcAMENTARIA 

10.1. As despesas coin a execucão do presente projeto estâo estimadas em R$ 95.400,00 
(noventa e cinco mil e quatrocentos reais) 

ltem/lGesp 	 Serviço 	Und. Quant. 	Valor 
	

Valor Total;  

Unitário 
	

R$ 

RS 

01/ 395.198-7 	Contratacão de empresaUnd. 
para prestacäo de scrvico 

de reforma no estofarnento 
das cadeiras do plenário 

deste Poder 

36 	RS 	I RS 
2.650,00 95.400,00 
(dois mu, 	I (noventa e 
sciscentos cinco mil e 
o cinquenta quatrocento 

rcais) s rcais) 

10.2. As despesas acirna correräo pela seguinte dotaçao orçamentária: Função - 
Subfunção - Prograrna de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276-
Coordenacão da Ação Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - 
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00-Despesas Correnies - Outra Despesas Correntes - 
Ap1cac6es Diretas; Elemento de despesa e item de gasto: 3.3.90.39.20 - Reparo e 
Manutencâo de bens rnóveis do outras naturczas. 
10.3. E fol procedida a reserva do recurso orçarnentário para. custeá-la. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANçOES 
ADMINISTRATIVAS (art. 55. inciso VII. da Lei no 
8.666I93 

11.1. Se a CONTRATADA descumprir as condicoes avençadas, ficará sujeita as 
penalidades estabelecidas nas Leis 0  10.520/2002 e 8.666/1993, corn as aleraces 



ESTADO DE SERGIPE 
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posteriores, de acordo corn a gravidade da falta e a critério da Adrninistracão da 
CONTRATANTE, as seguintes sançôes administrativas: 

11.1.1. Adverténcia; 

11.1.2, Multa na thrrna prevista no item 11.2; 

I1.1.3. Suspensão temporária de participar de !icitaçOes e impedirnerito de contratar corn 
a Admir,istração; 

I1.1.4. 1)cclaração de inidoncidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraciio 
Püblica. 

11.2. A multa a quc se refere o item anterior será aplicada ate o limite de 20%  (vinte por 
cento) do valor da adjudicacão e, no caso de atraso no justificado devidarnente, cobrar-
se-a 1% (urn por cento) poi dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que 
nâo irnpedirá, a critário da Adrninistraçào da CONTRATANTE. a aplicacao das demais 
sancôes a que se refere o item H. 1, podendo a multa ser descontada do pagamento 
devido pela CONTRATANTE, ou cobrada diretamentc da CONTRATADA, arnigável 
ou judicialrnente. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— DOS DIREITOS 
DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO (Art. 
55 incisojda Lei no 8.666/93) 

12.1. Na hipótesc de rescisäo administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA 

reconhece, desde jã, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas 
prcvistas no artigo 80 da Lei n° 8.666i93. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA— DAS 
DISPOSIçOES GERAIS 

13.1. Fazcrn parte integrante deste Comrato, indcpcndcntc de transcrição, o Edital c scus 
anexos e a proposta clahorada pela CONTRATADA, constante na LICITAcA() N° 
915/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 015/2021, que a CONTRATADA 
expressainente declara conhecer, ratiticando neste ato sua aceitacao integral. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA— DO FORO  
§ Lei n° 8.666/93) 

Fica cleito o Foio da Cornarca de Aracaju'Sergipe. corn expressa renáncia a qualqucr 
outro, por mais privilegiado quc seja, para diriniir quaisquer diividas ou questôes 
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oriundas do presente Contrato. 

E, por estarern assirn justas C acertadas, as partes contratantes fIrmam o presente 
instrurnento em 03 (três) vias de igual teor e lbrrna para urn so efeito, que seguem 
subscritas por 02 (duas) testernunha 

Deputado LUCI 

de 'L 
/ 

• 	/ 

1 

DE LIMA 
- Contratante 

Deputado JEF\RSN  NDRADE 

P Seco —Coot atante 

£ 

CL LocAçAo E MANUTENçA0 DE MOVELS LTDA, 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 

CPF: 



Oocu,ueinb asslnado d:91]moflte par Dcolrnenta asSIflada digilalrnente Do: 

new JEFESSON LUIZ DENDRADE Name: LOCIA,N0 9ISPO DE LIMA 
C1, 	95'D0510199 OFF 07731855904 
Cra. R1CAAO0AGAP.000@GMP4LC0M 000000: MARCO5RIALSE.D0V.BR 

GOVERiO DO ESTADO DE SERGPL, 7Jn7I48'202 	10:2545 Da1a:20.0512021 09.1510 

NOTA DE EMPENHO 
DATA OOEMENHO: 

16/09/2021 2021 NE000599 
FOLHA: 

1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 

1ENDEREcODAUG: JCIDADE 

AVENIDA IVO Do PRADO, S/N- CENTRO iARACAJU 

CREDOR: RAZAO SOCIAL -CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA 

NOME FANTASIA - 

ENDEREO DO CREDOR: CIDADE: 

AVENIDA FRANCISCO PORTO N. 990 ARACAJU 

cOnico U.O.: 	 PROGRAMA OE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: . FONTE: 

.01 ,101 	 01.031.0026.0276.0000 13.3.90.39 i0101000000 

IMPORTANCtA POR EXTENSO: 

NOVENTA E CNCO MIL QUATROCENTOS REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000.33000000,761 - DESPESAS CORRENTES - OUTR.AS DESPESAS CORRENTES 

MODAtJDADE DE EMPENHO: 	I TWO BE DESPESA: 	 NO DA N. E. DE REFERENdA: 

2-ESTIMATIVO 	 1-NORMAL 	 1, ....... 

ucrrAcAo: 	 MODAUDADE DA UCITAcAO: 	NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112021000104 	 19. PREGAO PRESENCIAL 	 018112/2021 

LEI 10.520 BE 1710712002 

I CONVENIO: 

GESTAO: 	CNPJ: 

00001 	13.170.84010001-44 

U.F.: 	CEP: 

SE 	 49.010-050 

CNPJ: 

41.148.275/0001-54 

U.F.: 	I CEP: 

SE 	 49.020-120 

IMPORTANCIA: 

1 95.400,00 

CRONOGRAMA BE DESEMBOLSO 

0,00 	 0,00 
	

0.00 

MAIO: 
	

JUNHO: 
	

JULHO: 
	

AGOSTO: 

0,00 1 	 0.00 j 	 o,00 	 0,00! 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: 	 NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

	

95.400.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

ITENS DO EMPENHO 

ITEM 	

j

ESPECWICAcAO 	 J QTD 	 j 10 PREcoUMTAR1O PREO TOTAL 

SERVICO 06 MANUTENCAO EM EOUIPAMENTOS. 

1 	395196-7 	3.3.90.39,20 	
DEESTOFAMENTOEMCADEIRAGJRATORIATIPO 	

36,00 	 UNIDADE 	 2.650,0000 	 95.400,00 

PRESIDENTECORRE11VA 

oBsERvAcAo 

Conforme Contrato NO 026/2021, corn vigencia do 90 (naventa) dias. do 18/0912021 a 1512/2021, 

LOCALIDADE DE El------- 
 

AVE14IDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE 	
, TOTAL (R$) . 	 95.400,00 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

	

JEFERS0N LUIZ DE ANDRADE 
	

LUCIANO BISPO 06 LIMA 

	

997.795.105-59 
	

077.316.555-04 

Dora cia Geraçdo: 17/092021 	 Reop. pa SCIICitCçSO:ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA 	 Resp. GeraçSo ALEX RODRIGO DE OLIVEIPA 
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EXTRATO DO CONTRATO No 025/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: CL LOCAçAO E MANuTENcA0 DE MOVEIS LTDA. 

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA PREsTAçAO DE SERVIO DE REFORMA 

AO ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO PLENARIO. 

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

VIGENCIA: A VJGENCIA DO CONTRATO SERA DE 90(NOVENTA), A PARTJR DE SUA 

ASSINATURA. 

DATA DAASSINATURA: 16 DE SETEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 



+u.-,-f/- 01 d.f,,Iu-m de Of101 Arab, - Rem-.-in. 	 Diárrn Ohca 	 N °  28.755 	10 
PARECOR JURIDICO: n"405/2021 do 30/08/2021. 

"CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S/A, SOCIEDADE COM SEDE 	VALOR GLOBAL; 212.000,00 (Ouzentosedoze ml rea/s) 

SOCIAL NA AV. DAS NAçOES UNIDAS 11633- CJ. 636 64, BROOKLI/\-. /IAO PAULO. SF, 	DATA DO EMPENHO; 13108/2021 

CNPJIMF SOB N." 15.811.110/0541-lI, TORNA PIJBLICO DUE RECEBEU DA ADMISTRAcA0 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA A LICENQA SIMPLIFICADA N" 280/2021 COM 	 - 	 Raoni Lemos da Silva Smiths 

VALIDADE 06 1610912024 PARA ESTAçAO RADIO BASE 	ERB (79060003 SELAJOS) 	 O/retorAdmin/strat/vo e Fluance/ro - TCE/SE 
LOCALIZADA RUA ARMINDO GUARANA, QUADRA D. LOTE 04, LOTEAMENTO MULUNGU, NO 

MUNICIPIO 06 LARANJEIRAS-SE." 	 rir 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

ELEACIR LOPES DE ALMEIDA, sit. Soy. PO40 do Mob. EstSnc/aISE, torna pdblico que RECEBEU 

do ADEMA a L/nenpa SimpI/Scada - LS e" 86-112021, de Carcin/cultura. 

CLINICA MEDICA 000NTOL6GICA ORAL BOOK EIRELI Iocal/zada no Av. Zucar/as Jdnior 1°  

474, lucia pUb/icc qua recebeu do SEMA/LAGARTO a Licenca Anibiental S/rnpl/Scadu NO 512021, 
vdtda aid 1510612024 autorizando a at/v/dade de c/is/ca med/ca odordologica lam intemameeto). 

JOSE MARQUES ARAUJO CNPJ 17.966.87610001-90 Riaehuelo recubeu ADEMA A.A.281/2021 

a/S 2610812022. 

M. J. PORTO E FILHOS CNPJ 13.154.508/0001-90 AquidabS recebeu ADEMA R.L.O.17012021 atd 

09/09/2024 

247 COMERCIO, CNPJ 00.191.498/0003-89 Eta. Luzia do Iturihy recebeu ADEMA R.L.O. 173/2021 

ate 0910912024. 

MUNICIPIOS 

AVISO BE LICITAcAO 
TOMADA BE PREOS N" 00312021/PM 

O Manic/pie de 0/ama Pastora/SE, am a/end/menlo as dmsposicSes legais ea RessluçSo ii" 257/2010, 
do Tribunal de Con/as do Es/ado - TCE tomna pdbl/co, para conhecinronto de todos, a reslizapdo 
de /ic/IaçSo, flu modalidade ac/ma eupec/Scada, e med/ante is/ormaçdes a seguir: OBJETO: 
CsnlratapEo integrada de Agdnciu de Propaganda. espec/alizada flu prestaçao de serv/ços do 
psblicidude. ass/rn compreendidos a conjunto do at/v/dadno reulizudas /nlegradomentu quo lenhare 
psi objet/vs a es/edo. a planejarnento, a covce//uaqOo, a ooncepcdo, a criuqao, a execucao into/na, 
a /n/ernrediup90 n a supemmodo du aoecucdo es/ama e a 4/s/Cbs/cOo de pebi/cidade aus va/cr/los e 
derna/o me/us de d/valgaçdo, corn a objehvo de prumover a venda de beau cc acm/quo de qua/quer 
nuts/eta, d/luvd/r ide/as cc /5/uniter a pUb//co em gsral, observade a earthIer educativs, ielorcsa/ivo e 
de oriee/uvds soc/al, ecu ta/ross do 54/90 37, §1° du CoosL/siç0o da Repdblmca Federal/va do Brasil 
de 1908. de/ulhadoo no Briefing e flu forma do Tern/a Reterenc/al, integran/es do Ed//al. DATA DC 
RECEBIMENTO DAS PRQPOSTAS: 25/10/2021 as 08 horas. UO: 30051, 30834, 30049, 30053, 
32040, 34049, ACAO: 6323. 2008, 8363, 6328, 6330. 2060, 2062, 2064 ;  2070, 2080, 6302. 2076, 

2081, 6303, 6308, 0309, 6358, 6312. 6311. 4019, CLASSIFICAçAO ECONOMICA:33903900, FR 
10010000. 11110000, 12110000. 12140000, 12130000, 12200000, 12150000. 13110000. TIPO: 
Melhor /4cc/ca e Manor Praqo. PRAZO DE VIGENCIA: 12 mesas. REGIME DE EXECUcAD: 
Execuçdo Ind/rela. sob o Regime de Empre/tuda por Piece Global. BASE LEGAL: Lei s"12.232, 
the 29 de ubr/l de 2010. e, de forma cemplementar, pelas Le/ i" 9.686, the 21 dejseha de 1993, Lei 
Cemplernentur ii" 123, de 14 de dezembro de 2006, Le/ n" 4.680. de 18 de janha de 1965. Decreto 
a" 57.690, Se 01 Se Invere/ro Se 1956, Deere/a n" 4.563, de 31 de dezembrn de 2002, a palas 
Normas-Padrdo du At/v/dade Pub//c//dr/a do CENP (Cocoa/ho Esecut/vo dus Norman-PudrSo), nas 
a/ca/s redacSos. PARECER JUR)DICO: 082/2021. 0 valor total eat/muds pale Mun/c/p/a 4 de R$ 
530.000,00. 0 Ed//al, e miormaçdes comp/emee/aras, encontram-se S d/sposiçdo dos /nlereauados, 

na sale da Corn/suds Permanecte de L/c/Iacdo, s/tuadu S Praçu da Mutr/z, n" 49, Centro, CEP NO 
49650-000, na c/dade de 0/v/na Pus/era/SE, era dias de coped/ante, no horSrio das 745 13 homes, 
e-mail: op)0////n0pau1Q54,9a.gQv.0E.  site:  mim.U/vin0psoSsro.3e.gQ3.r. 0/v/na Pus/era/SE, 20 de 
sn/embro de 2021. BHONA BA SILVA RESENBE, Frau/dan/ada CPL 

. ...... rue  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Es/ado 49 Sergipe 
TRIBUNAL 06 CONTAS 

EXTRATO 002° TERMO ABITIVO Al) 
CONTRATO NO 1912021 

CONTRATANTE: TRIBUNAL BE CDNTAS DO ESTADO 06 SERGIPE 

CONTRATADO: FUTURA CL/MATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO 0 SERVIG0S LTDA. 
OBJETO: Al/erar a C/Uusula Quinta, qua se re/ere S v/ghnc/a do Con/rate n" 1912021, pars 
prorrogaçOo per eCu/s am pa//or/a de 30 (Iris/a) 4/us, a /0/c/ar fl/s 31105/2021 e a tsros/ser cvi 
29109/2021. 

BASE LEGAL: Art/go 57. inciso II, da Lei 0.865193. 
PRAZO: Dc 31/08/2021 a/S 29/09/2021. 
DATA BA ASSINATURA: 30/08/2021. 

Raoni Lames da Silva Santos 
Dire/or Aura/n/s/rat/vs e Fisavce/ro - TCE/SE 

Es/ado de Sergipe 
TRIBUNAL 06 CONTAS 

EXTRATO BE ADESAO A ATA BE REGISTRO 08 PREO 

PROCESSO: TC n" 00574772021 

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 06 SERGIPE 
CONTRATABA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 

OBJETO: Aqu/siçbo de eo/açUeu the /rabalho m/crocompubadores (Desk/spy) pvrs a/anther a 
demusda des/a Tribunal. 

PRDCEDIMENTO LICITATÔRIO: AdesOs S Ala the Regis/ru de Preqoo s" 02/2021 er/usda do 
PregOo 616/r6n/co SRP n'01/2021 - Secre/uria de Desenvs/'rimen/e e lnova990 do Es/ado de Go/Us, 
processo n" 20201434000172. 
BASE LEGAL: Decre/o Federal e" 7.80212013 

ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

A MESA DIRETORA BAIXOU OS SEGUINTES AbS 

ATO N" 23.448 - Em 13 de setercbre de 2021, resolve autor/zara ComissUo deLis//ac/a prosidenciur 

aditivo de reajuste an contra/u 01412019, referente S convenq90 cute//vu de trabalhs. de acsrdo corn 

o Ofic/o s/n da Planoel. datndo Se 07 de ynho do 2021 e Purecer Jurid/cu s"330/2021. 

ATO NO 23.449 -Em 13 de se/embro the 2021 resolve autorizar a ComissSo Se Lmcduc//o provicenciur 

Prscessu Licitatddo, na modal/dude Preg0a Presencial, obje/ivendo a conbratecOo the nmpresa us-

pecial/zuda em pres/uydo de semipas de operacdo e mans/cocOa prevent/va a comic/iou do 5/5/ama 

do re/rigeruçOa do tips SpI/ISo 60TRs paru este Fader, confmnia CsntovicaçSo In/era n" 08312021, 

oa Coordenadoria the Services a Manatencao. 

ATO N'23.450 - Em 13 de sn/embrs de 2021, resolve uotorizar a Consssdo Sn L/c//acdo pmovidenciar 

Processo Lie/tutU//u, Ca modal/dade PregOs Presencial, obje/ivando a age/s/coo do cm amoUr/s 

maIbilnc/osul, coin 40 (quarenta) divisSes a cumpurtamento Se desarmumen/o pu/a nate Poder. 

confomne CsmnuoicuçSo Ic/ama v° 070/2021, da 0/re/or/a Gervl. 

Total the A/es putS/car/os -03 

ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N'01612019 

CONTRATANTE: ASSEMBLE/A LEG/SLAT/VA 00 ESTADO DE SERGIPE 
CONTRATADO FIRMA TOT'!S S.A. 

OBJETO: ADITAR 0 CONTRATO N" 016i2019 QUE OBJET/VA A PRESTAcAO DC 03 (TRÉS) 
SUPORTES MENSAIS DC SOFTWARE (SMSe) PARA A COORDENADORIA ESPECIAL 06 

PAGAMENTO 00 PESSOAL, RELATIVAMENTE ADS SOFTWAROS CDU LOT G. CAP HUMANO 

TRAD SERVI0S B CDU T'OTVS I TRAD, 06 FORMA DUE 0 VALOR DA PRESTAcA0 Do 

SERVIO SERA REAJUSTABO EM 6,428240%, COM BASE NO MELI-lOR (ND/CE ADOTADO 

- IPCA, CORRESPONDENTE A0 ACUMULADO 06 12 (DOZE) MESES. COMPREENDIDO NO 
PERI000 06 ABRIL/2020 A ABR/L12021. 

BASE LEGAL: LEI NO 0.866193 EM SUA REDAcAO ATUAL 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DA PUEL/CAcAO 

DATA BA ASSINATURA: 16 DE SETEMBRO 062021 

ARACAJU, 2006 SETEMBRO DE 2021. 

JOSE ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES ALVES 
DEPARTAMENTO JURIBICO 

EST ADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO NO 02512021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEG/SLAT/VA DO ESTA0O 06 SERGIPE. 

CDNTRATAOO: CL LOCAcAO 0 MA/'IUTENQAO 06 MOVE/S LTDA. 

OBJETO: CONTRATAçAO DC EMPRESA SARA PRESTAGAO DE SERVIO 06 REFORMA AO 
ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS 00 PLENARIO. 
BASE LEGAL: LEI N" 8.566/93 EM SUA REDAçAO ATUAL. 

VIGENCIA: A VIGENCIA DO CONTR.ATO SERA 06 00(NOVCNTA), A PARTIR DE SUA 
ASSINATURA. 

DATA DA1eSSINATURA: 160E SETEMBRO 062021. 

ARACAJU, 2000 SETEMBRO 062021. 

WILLIAM MEDEIROS JI3NIOR 
DEPARTAMENTB JURDICD 

ESTADO BE SERG1PE 
ASSEMBLE/A LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO NO 02312021 

CONTRA'TANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO OSTAOO 06 SERGIPE. 
CONTRATADO: ALBERFLEX I/1005TRIA OE MOVEIS LTOA. 

OBJETO: AQUISIcAO BE MOBILIARIO PARA 0 PLENARIO B GALERIAS, COM MONTAGEM 
C /NSTALAçAO. CONFORME AS ESPECIFICAcOES M/NIMAS, 0UANT/TATIVOS 6 DEMAIS 
CONOICOES CONTIDAS NO TERMO 06 REFERENCIA 
BASE LEGAL: LEI N °  8.556/93 EM SUA REDAQAO ATUAL. 

VIGENCIA: A PARTIR BA DATA DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO ATE 0014 31 
06 DEZEMERO DE 2021. 

DATA DAASSINATLJRA: 08 DE SETEMBRO 062021. 

ARACAJU, 2006 SETEMBRO 002021 

JOSE ALEXANORE RIBEIRO CHAVES ALVES 
DEPARTAMENTO J(JRIDICO 


