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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO N" 037/2021 
Termo de Contrato de aquisicão corn instalaço e 
montagem de arrnário multifuncional, corn 
40(quarenta) divisOes e compartirnento de 
desarmarnento para o edificio-sede, que entre si 
celebrarn, de urn lado, a Assernbleia Legislativa do 

Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa CL 
Locação e Manutencão de Móveis Ltda, em 
decorrncia do Pregao Presencial n° 01 8/202 1. 

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

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

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, o Deputado Luciano Bispo 
de Lima, e pelo Primeiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do outro, a Empresa CL 
Locação e Manutenção de Móveis Ltda, corn sede a Avenida Francisco Porto, n° 990, 

Bairro Salgado Filho. CEP n°  49020120, Inscrição Municipal sob o n° 129395-1 e Inscriço 
Estadual n° 271779098, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr. Caio Leandro Araüjo Nascimento, portador do RG n° 347.609-54 e CPF n°  081.473.595-

94, resultante do Processo Administrativo n° 029103/2021, devidamente autorizado pelo Ato 
da Mesa Diretora n° 23.450, de 13 de setembro de 2021 e publicado no Diário Oficial n° 
28.755, de 21 de setembro de 2021, referente a LICITAcAO No 018/2021, PREGAO 
PRESENCIAL No 018/2021, DO TWO I ENOR PREO POR LOTE, de acordo corn o 

que determina a Lei Federal n °  10.520, de 17 dejulho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. obedecendo integralmente OS regulamentos aprovados pelo 
I)ecreto Federal n °  3.555, de 08 de agosto de 2000, e, ainda, pela Lei Estadual n° 8.747, de 09 
de setembro de 2020 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor) e pela Lei Complementar ft '  123/06 em sua atual rcdacâo (Estatuto Nacional da 
Microenipresa e da Empresa de Pequeno Porte) observadas as altcraçöes posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais, pelas cláusulas e condiçöes do ato convocatório, 
tm justos e contratados por este e na meihor forma de direito, o que adiante se segue 
mediante as cláusulas e condicöes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. 1. da Let 

n° 8.666/93) 

1.1. 0 Presente Contrato objetiva a aquisiçào coin instalacão e montagem de arrnário 
multifuncional, corn 40(quarenta) divisôes e compartirnento de desarmamento para o edificio-
sede da Contratante, conforme condiçOes, quantidades e exigéncias constantes no Termo de 
Referência, Anexo I, do ato convocatório. 

CLAUSULA SEGUNDA BA ESPECIFICAçAO DO 
OBJETO (art. 55. 1, da Let n° 8.666/931 

2.1 Aquisicão corn inslalaçâo e montagem de arrnário multifuncional, corn 40(quarehta) 
divisöes e cotnparlimento de desarmamento para o ediflcio-sede da Contratante, confdrrne 
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cspecificacöes técnicas abaixo. 

2.2. Armârio Muitifuncional 

2.2.1 Composo de paredes, prod uzidos em chapa de ago SAE 1006#20 corn várias dobras, 
lixados na estrutura inferior corn 80 inin de altura que serve como apoio, produzidos em 
chapa de ago SAEI006 #14 dobrada no forrnato U. adicionada de duas dobras, reforçada corn 

travessas internas para fixaçäo no piso. 

2.2.2 Medidas externas do armário: 1600 mm de altura x 2005 mm de largura e 660 mm de 
profundidade, composto corn vários escaninhos, sendo 09 portas corn 470 mm de altura por 

S 370 larguras, sendo 3 no sentido horizontal do armário e as demais todas abaixo dessas, e 
ainda mais 30 portas corn 200 mm de largura por 140 mm de altura, também corn 3 portas no 
sentido horizontal e as demais todas abaixo na estrutura do armário multifuncional, criando 39 

gabinetes. 

2.2.3 Todos os gabinetes ou escaninhos devem possuir portas dotadas de fechaduras 

independentes e dobradiças cm zamak corn giro de 1802, corn diversas alturas (300, 350 e 
400mm). 

2.2.4 Todas as peças confeccionadas em aço devem sofrer tratamento antiferruginoso através 
de processo continuo de decapagem e fosfatizacäo, que garanta a auséncia de agentes 
conosivos sobre a superficie da peca evitando o aparecimento de pontos de oxidação e 
induzidas a secagem, após tratamento as pecas deveräo ser pintadas através do processo 
eletrostético corn tinta microtexturizada fosca em cor clara, a base de resina hibrido p6 para 
ambientes abrigados e poliéster po para ambientes desabrigados e de ac5o antirnicrobiana a 
qual inibe a proliferacão de bactérias nas superficies pintadas garantindo urn alto nivel de 
higiene evitando a presenca de micro-organismos prob!emáticos a saiide. Este processo é 
polimericamente interligado na composição da tinta, portanto, esta proteçAo permanece 
inalterada, pemianecendo ativo ao longo da vida mitil da tinta, além de não agredir ao meio 
ambiente, atendendo a Norma JIS Z 2801:2010-Japan, utilizando métodos qualitativos "Agar 
Diffusion Methods" e quantitativos "Log reduction". 

2.3 Compartimento de Desarmamento 

2.3.1 Produzido em chapa de ago SAEI 006 #14, apoiada sobre rodizios para facilitar o 
manuseio, e alcas laterais. 

2.3.2 Medidas externas de 450 x 450 mm e altura de 600 mm corn aba superior de 300 mm. 
Paredes da caixa dupla para major resisténcia para posteriormente acondicionar em toda sua 
parte interna areia para dispersio das balas para desarmamento. 

2.3.3 Todas as pecas cool èccionadas em aco devem sofrer tratamento antiferruginoso através 

de processo continuo de decapagern e fosfatizaçäo, que garanta a auséncia de agentes 
corrosivos sobre a superficie da peca evitando o aparecimento de pontos de oxidação e 
induzidas a secagem, após tratamento as pecas deverão ser pintadas através do processo 
eletrostático corn tinta microtexturizada fosca em cor clara, a base de resirma hibrido p6 para 
ambientes abrigados e polidster 136 para ambientes desabrigados e de acão antimicrobiana, a 
qual inibe a proliferacão de bactérias nas superficies pintadas garantindo urn alto nivel de 

- / 	higiene evitando a presença de micro-organismos problemáticos a satide. Este proceso é 
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polimericamente interligado na composiço da tinta, portanto, esta proteção permanece 
inalterada, pennanecendo ativo ao longo da vida ütil da tinta, alérn de .nào agredir ao meio 
ambiente, atendendo a Norma uS Z2801 :201 0-Japan,utilizando métodos qualitativos "Agar 

Diffusion Methods" e quarititativos "Log reduction". 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUçAO E 
LOCAL DE ENTREGA (art. 55. IV. da Lei n° 8.666/93) 

3.1 0 prazo máximo para entrega. insta1aço e montagem dos mobiliârios objeto deste 

Contrato será de ate 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebirnento da Nota 
de Empenho emitida pela Contratante, admitindo-se prorrogação desde que previamente 

solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e pertinente. 
3.2. A Contratada deverá entrar em contato corn a Diretoria Administrativa da Contratante, 

através dos telefones (79)3216-6654, no horário das 7h as 13h, corn antecedéncia minima de 

01 (urn) dia ittil, para marcar a data e o horário cia entrega dos mobiliários. 

3.3. Os mobiliários deverào ser entregues no horário normal de expediente, por profissionais 

habilitados e munidos das ferramentas necessárias, de modo que não prejudique o born 
andamertto das atividades. 
3.4 0 rnobiliário deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificaçöes estabelecidas 
no Termo de ReferCncia e no Edital, sendo quc a inobservância desta condição implica recusa 
formal, corn a aplicação das penalidades contratuais. 
3.5 Os mobiliários devero ser entregues e instalados no edificio-sede da Contratante, 
localizado na Avenida Ivo do Prado, s/n, Palácio Governador João Alves Filho. 

CI.AUSULA QUARTA - DA FISCALIZAçAO. GESTAO E 
RECEBIMENTO (Art. 67. Lei n° 8.666/93) 

4.1 0 acompanharnento da instalação e montagem dos mobiliários na Contratante será de 
responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional c Diretoria Administrativa da 
Contratada, que verificarão a conformidade dos mesmos, de forma a assegurar o perfeito 
recebimento. 
4.2 Caberá ao Gabinete de Segurança Institucional a fiscalização do fiel cumprirnento pela 
entrega do mobi!iário e verificação das especificaçOes constantes no Termo de Referéncia, 
bern como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura e a gestao a Diretoria Adntinistrativa; 
4.3 Caberá a fiscalização o direito de rejeitar o rnobiliário que não satisfaça os padrOes 
especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bern como de exigir sua pronta e imediata 
suhstituição por outro que o atenda, sern que caiba a Contratada qualquer tipo de reclamacäo 
ou indenizacâo. 
4.4 0 recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-
profissional, pela sua perfeita execuçâo. 0 objeto será recebido da seguine forma: 
4.4.1 PROVISORIAMENTE: em ate 05 (cinco) dias, contados da data da comunicação, 
por escrito, da conclusão do objeto pela CONTRATADA, após a verificacão das 
especificaçöcs técnicas do Termo de Referéncia e da Proposta Cornercial. Este recebimento 
será efetivado pelo(s) responsável (cis) pelo acompanhamento e fiscalização; 
4.4.2 DEF[NIT1VAMENTE: em ate io (dez) dias contados do recebimento provfsório, 
apos a verificação fisica para constatar a integridade dos mobiliários pelo(s) responsáte1(eis) 
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pelo acompanhamento e fiscaIizaço, mediante a lavratura de termo de aceite. 
4.5 Seri constituida urna comissâo formada pelo: representante legal da Contratada, Gabinete 
de Segurança Institucional e Diretor Administrativo da Contratante, responsável pela lavratura 

do Termo de Aceite definitivo. 
4.6 Caso sejarn insatisfatórias as condiçöes de recebimento, será Iavrado Termo de Recusa, no 
qual se consignaräo as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituido no 
prazo de 05 (cinco) dias, quando serão realizadas novamente as verificacôes pela Iiscalizacào. 
4.7 Caso a substituiçäo não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo cm 
atraso na entrega e sujeito a aplicaco das sançôes previstas do Termo de Referência. 

4.8 Os rnobiliários devero ser foruecidos completos, inclusive corn todas as ferragens, chaves 

S
c acessortos necessanos. 
4.9 Os rnobiliários, mesmo entregues e aceitos ficam sujeitos a substituiçäo, desde que 
comprovada a má-f& da Contratada ou a preexistência de defeitos constatados quando de seu 
uso, conforine disposto na Lei Federal n° 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do 
Consurnidor). 
4.10 Nào sero aceitos os rnóveis em desacordo corn as especificacOes contidas no Terrno de 
Referncia. 
4.11 A gesto do presente contrato serã da Diretoria Administrativa da Contratante, a quem 
compete: 
4.11.1. 0 auxilio na revisão das cláusulas contratuais; 
4.11.2.0 acompanhamento da qualidade, econornia e rninirnizaçâo de riscos na execução 
contratual: 
4.11.3. A aplicacão de penalidades ao contratado: 
4.11.4. A rcsciso do contrato nos casos previstos e confecçáo de aditivos. 

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA (art. 55. inciso Vi, 

5 	 da Lei n° 8.666/93) 

5.1. Os mobiliários após seu recebirnento definitivo, através do Termo de Aceite, emitido e 
assinado por urna coinissão constituida para tal fim pela Contratante, deverão ter garantia 
minima de 05 (cinco) anos contra defeito de fabricaço, folga ou qualquer outra instabil.idade 
nos elementos construtivos, deslocamento ou desgaste preniaturo dos revestimentos ou 
acabamentos e fadiga prernatura das ferragens. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAçOES DA 
CONTRATA1%TE (art. 55. inciso VII, da Lei n° 8.666/93) 

6.1 Cabe a CONTRATANTE: 
6.1.1 Receber os mobiliários e verificar se estado de pleno acordo corn as especificaçOes 
defrnidas no Termo de Referéncia. 
6.1.2 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) mobiliário(s) que 0(s) contratados entregar(en) em 
desconformidade corn as especificaçöes tédnicas, 
6.1.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa c fiel execução do objeto deste 
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Contrato, bern como permitir o acesso as instalaçôes quando solicitado pela Contratada ou 

por seus empregados quando da entrega do material. 

6.1.4 Prestar as informacöes e esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados 

pela Contratada, e que digam respeito a natureza do objeto destc Contrato. 

6.1.5 Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais impertèiçoes no curso do 

fornecimento do mobiliário, tixando prazo para a sua correção. 
6.1.6 Proceder a conferéncia da Nota Fiscal/Fatura, atestando no corpo da mesma, a entrega 

do niobi[iário. 
6.1.7 Promover o acompanhamento e fiscalizaçào da entrega do objeto contratado, do forma 
que sejam mantidas as condiçôes do habilitação exigidas na licitaço. 

. 	6.1.8 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do material a Contratada, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências neste Contrato, no Ten -no de Referéncia e na 

licitacão. 

CLAUSIJLA SETIMA - DAS OBRIGAçOES DA 
CO'TRATADA (art. 55. inciso VII e XHL da Lei n° 
8.666/93) 

7.1 Cabe a CONTRATADA a cumprirnento das seguintes obrigaçôes: 
7.1.1 Efetuar a entrega do mobiliário em perfeito estado, de acordo corn as especificaçôes 
constantes no Termo de Referéncia, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho emitida pela Contratante. 
7.1.2 Foniecer o material de boa qualidade e de excelente aceitaçâo no mercado, sendo novo e 
de primeiro uso, fabricado de acordo corn as normas técnicas em vigor e legislaçào pertinente. 
7.1.3 Corfler no rótulo do material entregue as seguintes informaçöes: caracterIsticas, marca, 
qualidade, quantidade, cornposiçäo, data de fabricação. Quando se tratar de material de 
origem estrangeira as inforniaçôes devendo estar em lingua portuguesa, conforme prescreve o 
art. 31 da Lei 8.078 de 11/09190 - Código de I)efesa do Consumidor. 
7.1.4 Substituir o material fornecido em desacordo corn a proposta de precos e as 
especificaçOes constantes do objeto no Termo de Referéncia, ou que porventura seja entregue 
corn defeitos ou imperfeiçöes, cabendo a Contratada providenciar a reposição, em no rnáximo 
05 (cinco) dias, scm anus para Contratante. 
7.1.5. Respeitar as normas e proced.imentos de controle de acesso as dependências da 
Contratante. 

7.1.6. Comunicar, antecipadamente, a data e a horário da entrega, nâo sendo aceito a produto 
que estiver em desacordo corn as especificaçôes constantes no Termo de Referéncia. 
7.1.7. Dar ciência a Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da entrega dos produtos. 
7.1.8. Manter, durante todo a periodo de entrega, todas as condiçöes de habilitaçao e 
qualificação exigidas na licitacão, quando da realizaçao do pagamento pela Contratante, 
comunicando, irnediatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutenço dessa 
condiçâo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçöes. 	 / 
7.1.9. Cumprir outras obrigacôes previstas no COdigo de Proteção e Defesa do Consimidor 
(Lei a° 8.078/90) que sejam compatIveis corn o regime de direito. 
7.1.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratarjte •ou a 
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terceiros em razão de ação ou ornissão, dolosa ou culposa, sua on dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominaçOes contratuais ou legais a que estiver sujeitas. 

7.1.11. Prestar os csclarecimentos que forem solicitados pela Contratante. 

CLAUSULA OITAVA - DA VICENCIA DO CONTRATO 
(art. 55. IV da Lei n° 8.666/93 

8.1. A vigéncia do contrato será ate a entrega dos móveis (90 dias), a partir do recebimento 
da Nota de Empenho, ressalvado o perlodo de garantia previsto na Cláusula Quinla, 

observando-se o disposto no artigo 57, § 10,2t) e 40  da Lei n° 8666/93, em sua redaço atuaL 

CLAUSULA NONA— DO VALOR DO FORNECIMENTO 

9.1. Pelo perfeito fornecimento, inontagem c instalaçào do objeto deste Contrato, scrá pago a 
Contratada o valor de ate R$ 51.000,00 (Cinquenta e urn mil reals). 

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTE (art. 55, incso ill. da Lei n° 8.666/93) 

10.1. 0 pagamento será efetuado de forma global, mediante a apresentaco no protocolo da 
Contratante da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços e 
Manutenção e/ ou Diretoria Administrativa e encarninhada a Diretoria de Orçamento e 

S 	Financas, acompanhada da documentaçAo abaixo: 
I - Termo de Aceite; 
H - Certidâo de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Ccrtidôcs de FGTS. TNSS e 
CNDT, conforme dispöe a Resolucão no 208 12001. do Tribunal de Contas de Sergipe. 
10.2 0 pagamento scrá efetuado pela Contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos 
docurnentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Estado 
de Sergipe - BANESE, creditada em conta corrente da Contratada. 
10.3. Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada scrá 
atualizada segundo a variacão do INPC, desde a data final do perIodo de adimplemento, ate a 
data do efetivo pagamento. 
10.3.1. Para o efeito deste item, no serão computados os atrasos atribuIveis a Confratada e os 
decorrentcs da näo aprovacâo dos documentos de quitação ou, ainda, da näo aceitaçäo da 

mercadoria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS RECIJRSOS 
ORçAMENTARIOS (art. 55, V, da Lei n '  8.66M 

4 
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11. As despesas obedecerào: Funcào— Subfunçäo - Programa de Governo - Projeto ou 
Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - Coordenação da Ação Legislativa; Categoria 
Econôrnica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicacão: 4.4.90.00 - Despesas de 
Capital - Investimentos - Aplicacôes Diretas; Elemento de Despesa e Item de gasto: 
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral. 5.3.1. A reserva orçamentaria que visa custear as 
despesas acirna descritas fol efetivada. 

CLAUSULA DECJ.MA SEGUNDA - DAS sANçöEs 
ADMINISTRATIVAS (art. 55. inciso VII. da Lei n° 8.666/93) 

12.1. Corn fundamento no artigo 70  da Lei no 10.52012002, ficará impedido de licitar e 

contratar corn a Uniäo, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de ate 5 (cinco) 
anos, garantida a ampla defesa, scm prejuizo das cominaçôes legais e multa, a licitante e a 

adjudicatária que: 
12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 
12.1.2. deixar de entregar docunientação exigida no ato convocatório e contrato; 
12.1.3. apresentar documentacão faisa; 
12.1.4. ensejar o retardarnento da execuçào de seu objeto; 
12.1.5. nâo inantiver a proposta; 
12.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 
12.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
12.1.8. lizer declaração falsa; 
12.1.9. cometer fraude fiscal, 
12.2. Corn fundamento nos artigos 86 c 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecuçào parcial on 
inexecução total da obrigaçào, scm prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada 
a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 
12.2.1. Advertencia por escrito; 
12.2.2. multa de: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 
entregue corn atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, pot 
perlodo superior a 15 (quinze) dias; 
C) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexeeução total da obrigaçâo 
assurnida; 

12.2.3. Suspensão lemporária de participacão em 1icitaço e impedimento de contratar corn a 
Administração, por prazo nâo superior a 2 (dois) anos. 
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçao 
Piiblica, enquanto perdurarern Os motivos determinantes da punico ou ate quc seja 
promovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade que apicou 
a penalidade. 
12.3. As sançöes de multa poderão ser aplicadas a Contratada juntarnente corn;:  a de 
adverténcia, suspensão ternporária para licitar e contratar corn a administraço da Contratante. 

I 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CRITERIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

13.1 Deverão ser observados os critérios elencados na lnstrnço Normativa n° 01/2010 do 

MPOG e no art. 40  do Decreto n° 7.74612012, especialmente no sentido de que os materiais 

apresdntern, tia medida do possivel: 

a) as diretrizes sustentáveis de menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, 

solo e água; 

b) preferéncia dos materiais, tecuologia c matérias-prirnas de origem local; 

c) major vida iltil e menor custo de rnanutencão do bern e da obra; 

d) utilizar matéria-prima corn produtos sustentáveis (tintas, vernize e adesivos a base de ãgua 
ou ôleo vegetal); 

c) seguir a Poiltica Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), obedecendo as seguintes açöes: 
evitar; reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar corn recuperaco energética e, realizar a 
disposição final adequada dos rejeitos. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO CUMPRIMENTO 
DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N. 
13.709/2018 

14.1. E vedado as partes a utilizaçao de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrén-
cia da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena 
de responsabilizacão administrativa, civil e criminal. 

14.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informaçöes 

- em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da 
execuço contratual, em consonância corn o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Pro-
teco de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informaçôes a outras empresas 
on pessoas, salvo aquelas decorren.tes de obrigacôes legais on para viabilizar o cumprimento 
do instrumento contratual. 

14.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da 
execucão contratual, por inobservância a Lei Geral de Protecäo de Dados. 

14.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecão de Dados, o CONTRATANTE, 
para a execuçào do serviço objeto deste contrato, tern acesso a dados pessoais dos represen- 
tantes da CONTRATADA, tais como nCirnero do CPF e do RG, endereços eletrônico e resi- 
dencij1, e cópia do documento de identificuçao (Iisthr outros, quando cabIvel). 

14.5. A CONTRATADA declara que tern ciência da existéncia da Lei Geral de Proteço de 
Dados e se cornprorncte a adequar todos os procedimentos intemos ao disposto na legis1aco 
corn o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 

14.6. A CONTRATADA fica obrigada a cornunicar ao CONTRATANTE cm ate 24 (viite e 
quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situaçôes aci-

/ 	dentais ou ilicitas de destruição, perda, alteracäo, cornunicação ou qualquer forma de frata- 
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mento inadequado ou ilicito, bern corno adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Ge-

rat de Proteço de Dados. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS rnSPOSIçOES 
GERAIS 

15.1. Este Contrato decorre da Lic.itação n° 018/2021 - Pregão Presencial n° 018/2021, cujas 
condiçôes o integrarn para todos os fins legais e no que couber a proposta da Contratada. 
15.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes os acréscirnos ou supressôes 
de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do art. 

65, § 10, da Lei n° 8.666/93. 
14.3. 

CLALJSULA DECIMA SEXTA - DO FORO (Art. 55, §20, 
Lei no 8.466/931 

Pica eleito o Fore,  da Cornarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renflncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidas ou questöes oriundas do 
presente Contrato. 

E. por estarem assirn justas e acertadas, as panes contratantes firmam o presente instrumento 
em 03 (trCs) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) 
testemunhas. 

de 2Q21. 

I 
Deputado LUC14641IS1~0 DE LIMA 	Deputado JEE16N ANDRADE 

Presiden4e-Coq,tratante 	 P See  rt4ro —Cóntratante 

CL Locação e Nlanutenção de Móveis IAda 
CONTRATADA 

TESTEMUHAS: 

I- 	 CPF: 

11 - 	 CPF: 



cUnbn(b assinac 	trnete por D-Umito ass 	d,d"anr So' 

l',o,rw JEFE'S0N 1UZ DE ANDRADE Name LUCIANO BiSPO 05 LIMA 

CPE: 919610559 CFF 07701555504 

Cantata: RICARD0AGARCEZGM4L.00M 	Cortar,, MARCOSR@ALSE.00V.BR 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE Data: 031 l2!ZO2 09.39.00 Data  102102I 11.2815 

141 
NOTA DE EMPENHO 

DATA DO EMPENHO: 	NCJMERO: 	 FOLHA: 

02/12/2021 2021NE000738 	1 /1 

I UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: 	GESTAO: 	I CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 	1  00001 	113.1 70.840/0001-44 

__ 	....................... 

ENDEREO DA UG: CIDADE: I U.F.: 	CEP: 

AVENIDAIVO DO PRADO, SIN-CENTRO J ACAJU  SE 	[49.010-050 

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

NOME FANTASIA - 41.148.27510001-54 

ENOEREO 00 CREDOR: CIDADE: U.F.: 	CEP: 

AVENIDA FRANCISCO PORTO N. 990 j ARACAJU SE 	 49.020-120 

CODIGOo.: PROGRAMADE TRABALHO: U. NAT. DA DESPESA: FONTE 	 J"Iiii'ORTANcL& 

01101 	 01.031.0025.0276.0000 	 4.4.90.52 	 0101000000 
-._-.- 	 .--- .... ---- --- 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

CINQUENTA E UM MIL REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000.44000000,753 - INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS 

MODAUDADE DE EMPENHO: 	TWO DE DESPESA: 	 I N° DA N.E. DE REFERENdA: 

2-ESTIMATIVO 	 1-NORMAL 	 : ....... 

ilci 	 iIDE 	1IThT ..........ijö Eo: 

0110112021000140 	 9- PREGAO PRESENCIAL 	 02910312021 -........_._L..........._____.... 
REFERENdA LEGAL 

LET 10.520 DE 17/07/2002 

61.000,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

	

0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 

MAIO: 	 IJUNHO: 	 JULHO: 	 AGOSTO: 

	

O,00 	 0,00 	 0.00 	 0.00 

SETEMBR O 	 NOVEMBRO; 	J DEZEMBRO: 1 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 51.000,001 

ITENS 00 EMPENI'40 

ITEM I?1 j J 
ARMARIO. EM CHAPA DE Aco.,MEoNDo 

1 600X2005X860.39 PORTAS NO SENTIDO 
IIORIZONTAL,CHAPA 05 ACO SAE 1006#20 , CI-IAPA 

437834-2 	4.4.90.52.42 20,PINTURA ELETROSTATICA. COM  TINTA 1,00 	 UNIDADE 	 45.500,0000 45.500,50 
SdICROTEXTuRIZADA. MARCA:PROPRIA 

.................... 

CAIXA-PRODUZtDA .MOHAPADEACO SAE 100. .... . .... . 

*14.MEDIDAS EXTERNAS DE 450 X 450 MM 5 ALTURA 05 

2 	437873.3 	4.4.90.52.42 
D5SMUMCIAMEN1'ODEARMA$MARCA:PROpRIA 

1,00 	 UNIDADE 	 51500,0000 5500.00 

OBSERVAcAO 

Segue sdicitsçaa do ernpenho refrente so Contrato N 0372021. corn vIgència do 90 (novrrsta) dlas, do 02:1212021 a 02103.2022. pars analise o aprovaçdo do 9mpollho raspectivo. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO. SIN. PALACIO CIOVERNADOR JOAO ALVES EILHO. ARACAJU- SE 	
TOTAL (R$) t. 	 51.000,00 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUTZ DE ANDRADE 	 LUCIANO BISPO DE LIMA 

997.795.105-59 	 077.316.555-04 

Data da GeraçAo: 031422021 	 Rasp. pa SOItotaçSO:ALEX RODRIGO DE OUVEIRA 	 Reap, GeraçSO:ALEX RODRIGO 05 OLIVEIRA 

'.:.. ...........,:,.,-, 	 ., . 	,. 	 ......... 7, . ::r. 	7" 5,5tu.s, •.: ,, :arI,/:::c:.::ae4n0r . rcI ....cA-3 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMIBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 037/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: CL LocAcAo E MANUTENcA0 DE MO VETS LTDA. 

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA AQUISIcAO COM INSTALAçAO E 

MONTAGEM DE ARMARIO MULTIFUNCIONAL, COM 40 (QUARENTA) DIVISOES E 

COMPARTIMENTO DE DESARMAMENTO PARA 0 EDJFICIO SEDE DA CONTRATANTE. 

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

VIGENCIA: 0 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO SERA ATE A ENTREGA DOS 

MOVEIS (90 DIAS), A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. 

DATA DAASSINATURA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 
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