ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATO no 007/2017
Contrato de Prestacao de Servicos com Locacao de
Equipamentos celebrado entre a Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe e a Firma Visual Sistemas Eletronicos
Ltda.
A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida
Ivo do Prado s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.N.P.J n°
13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado LUCIANO BISPO DE
LIMA e o Primeiro Secretario, Deputado JEFERSON ANDRADE, ambos brasileiros, residentes
nesta Capital, e do outro .a Firma Visual Sistemas Eletronicos Ltda, estabelecida na Rua Rio
Espera n° 368, inscrita no C.N.P.J. sob n° 23.921.349/0001-61, Inscricao Municipal n° 3589260019
e Inscricao Estadual n° 062.568.728-0056, doravante denominada CONTRATADA, representada
pelo Sr. Joaquim Amorim Pereira, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino n° 761
ap.802, bairro Gultierrez, Belo Horizonte , Minas Gerais, CEP: 30441-082 , portador R.G. n°
MG2.994.294 SSP/MG e C.P.F./MF no 427.670.916-49, e na forma da Lei Federal no 10.520, de 17
de junho de 2002, Decreto no 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010, obedecendo
integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e
pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 de dezembro de 2003 e pela Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela
Lei Complementar n°147/2014, Lei Estadual n° 6.206, de 24 de setembro de 2009 e Decreto
Estadual no 24.912, de 20 de dezembro de 2007, observadas as alteraceies posteriores introduzidas
nos referidos diplomas legais, tem jus%os e contratados por este e na melhor forma de direito, o que
adiante se segue mediante as clausulas e condicties seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
0 presente instrumento tern por objeto a Contratacao de empresa
especializada para fornecimento, a titulo de locacao, instalacao e manutencao de Sistema Integrado
para Gestao Automatizada dos Trabalhos Legislativos para este Poder, conforme especificacoes
minimas contidas no memorial descritivo, no Anexo I do Ato Convocatorio.
CLAUSULA SEGUNDA - ELABORACAO DO PROJETO
EXECUTIVO
O projeto Executivo: 0 projeto executivo deveth atender as
exigencias contidas no ANEXO — I do PREGAO PRESENCIAL N° 022/2016.

CLAUSULA TERCEIRA — LOCA AO E INSTALA
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DOS EQUIPAMENTOS
3.1 0 produto (painel eletronico) devera ser instalado e montado no
Plenario "Deputado Pedro Barreto de Andrade", localizado no terreo do edificio-sede deste Poder,
em estrita obediencia a especificacao tecnica e as suas expensas, que faz parte integrante deste
Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da emissao da Ordem de Servico pela Diretoria
Administrativa;
3.2 A CONTRATADA ficard obrigada a trocar, a seas expensas, o
material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento nao importard na sua aceitacao;
3.3 Independentemente da aceitacao, o adjudicatario garantird a
qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
3.4 . Os equipamentos serao recusados:
a) — se entregue corn as especificacoes tecnicas diferentes nas
contidas na Proposta da CONTRATADA;
b) — se apresentar mais de 04 (.quatro) defeitos durante os testes de
conformidade e verificaca."o.
3.5. Havendo impossibilidade de ser feita a instalacao, por nao ter
sido possivel preparar o local conforme as especificacOes, a CONTRATANTE comunicard o fato
CONTRATADA, corn antecedencia de 05 (cinco) dias do prazo contratado.
3.6 Os f equipamentos locados serao novos e entregues
acondicionados, adequadamente, em caixas lacradas, de forma a permitir completa seguranca
durante o transporte.
3.7 A instalacao e funcionamento dos equipamentos serao
acompanhadas e fiscalizadas pelo engenheiro responsavel pelo Termo de Referencia que ao final
lavrard o Termo de Aceite da entrega e instalacao dos equipamentos e a prestacao dos servicos;
3.8. Termo de Aceite fard parte da documentacao de pagamento que
devera ser entregue no protocolo deste Poder, juntamente corn os demais documentos pertinentes
elencados no item 13.1 deste edital.
CLAUSULA (MARTA — DA ASSISTENCIA TECNICA
4.1. Durante a vigencia da locacao a CONTRATADA prestard servico de
assistencia tecnica aos equipamentos, através de servicos de manutencao preventiva e corretiva sem
onus para a CONTRATANTE;
4.2. Entende—se por manutencao preventiva a serie de procedime tos
em
destinados a prevenir a ocorrencia de quebras e defeitos dos equipamentos, conservand
perfeito estado de uso, de acordo corn os manuais e normas tecnicas especifica
equipamentos;
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4.3. A manutenedo preventiva sera realizada pela CONTRATADA, através
de cronograrna a ser estabelecido em conjunto pela CONTRATANTE.
4.4. Entende—se por manuteneao corretiva a serie de procedimentos
destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive,
substituieOes de peeas, ajustes e reparos necessarios, de acordo corn os manuais de normas tecnicas
especificas para os equipamentos, nao incluindo o fornecirnento de material de consumo;
4.5. A manutenedo corretiva sera realizada sempre que solicitada pela
CONTRATANTE;
4.6.0 inIcio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 04 (quatro)
horas ou inferior se proposto, contado a partir da solicitaedo feita pela CONTRATANTE;
4.7. Quando da solicitaeao da manutenedo corretiva, por meio de fac—simile,
e-mail ou telefone, a CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA, para fins de abertura de
chamado tecnico, as seguintes informacoes:
a) anormalidade observada;
b) nome do responsavel pela solicitaedo do servieo;
c) Milner° do telefone para contato corn o usuario do equipamento.
4.8. Todns as solicitaeOes feitas pela CONTRATANTE serao registradas
pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execuedo do Contrato.
a) A CONTRATADA apresentard urn Relatorio de Visita, contendo data e
hora do chamado e do inicio e termino do atendimento, identificaedo do modulo defeituoso, as
providencias adotadas e as informacoes pertinentes;
b) 0 Relatorio devera ser assinado pelo usuario ou responsavel pela
solicitaeao de manutenedo.
4.9. A CONTRATADA devera substituir o equipamento ja instalado, por urn
novo, nos seguintes casos:
4.10 Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprornetam o seu uso
normal, dentro de qualquer period° de 30 dias;
4.11 Caso a soma dos tempos de paralisaeao do equipamento ultrapasse 80
(oitenta) horas, dentro de qualquer periodo de 30 dias.
CLAUSULA OUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todass facilidade
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que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos dentro das normal deste Contrato;
5.2. Indicar servidor responsavel pelo contrato para acompanhar e fiscalizar a
execucao dos servicos contratados;
5.3. Efetuar o pagamento ajustado;
5.4. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
5.5. Nao permitir que a mao de obra execute tarefas em desacordo coin as preestabelecidas no presente instrumento;
5.6. Atender aos chamados da CONTRATADA para verificacao dos servicos.
CLAUSULA SEXTA— DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
6.1. Prestar os servicos na forma ajustada;
6.2. atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da execucao do presente Contrato;

•

6.3. apresentar durante a execucao do contrato, se solicitado, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor, quanto as obrigacCies assumidas na presente
licitacao, em especial encargos sociais, tiabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais, bem como CertidOes Negativas de Debit° Salarial, expedida pela Delegacia Regional
do Trabalho — DRT;
6.4. assumir inteira responsabilidade pelas obrigacOes fiscais decorrentes do

presente Contrato;
6.5. incumbencia de proceder imediatas e pertinentes retificacoes, referentes
a incoerencias, quaisquer erros, omisseies ou irregularidades nos servicos;
6.6. obrigatoriedade de promover a Anotacao de Responsabilidade
Tecnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA);
6.7. prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
cujas reclamacties se obriga a atender prontamente;
6.8. assumir a integral responsabilidade pela execucao de todos os
servicos respondendo pela perfeicao, seguranca e padrOes tecnicos nos termos Codigo evil
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Brasileiro;
6.9. executar o projeto do presente Contrato corn pessoas idoneas,
contratadas de acordo corn a legislacao trabalhista vigente e corn experiencia e capacidade tecnica
comprovadas;
6.10. dar ciencia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execucao dos servicos;
6.11. Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou falhas que
seus empregados venham a cometer no desempenho de suas tarefas, obrigando-se, outrossim, a
indenizar a CONTRATANTE por esses danos e prejuizos que eventualmente ocasionar;
6.12. Recrutar e contratar a mao-de-obra, em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-the efetuar todos os
pagamentos, inclusive os encargos previstos na legislacao trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem
como, de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condicao de empregadora;
6.13. respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do
trabalho, prevista na legislacao pertinente, bem como, aquelas relativas a ecologia, e as que limitam
a emissao de ruidos;
6.14. assumir todas as providencias e obrigacties estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da espe:,cie, forem vitimas os
seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao corn eles, ainda que verificadas nas
dependencias das obras;
6.15. fornecer urn Livro de Ocorrencias, onde deverao ser anotados os
relatorios diarios dos servicos realizados e demais informacOes de interesse das partes signatirias
deste contrato.
6.16. Prestar garantia de assistencia tecnica durante a vigencia do
contrato de locacao, comprometendo-se ainda em atender ao chamado de assistencia tecnica em ate
24 horas, providenciando-se a solucao em ate 48 horas do atendimento do chamado, sendo a
garantia posto fabrica.
6.17. Fornecer todas ferramentas e instrumental necessario para a

plena execucao dos servicos;
6.18 Manter sigilo absoluto a respeito das informacOes
envolvendo os projetos e instalacoes e considerar confidencial toda documentacao refere ao
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mesmos ou qualquer outra informacao a que tiver acesso em virtude da permanencia nas
instalacoes da CON1RATANTE , por se tratar de equipamentos de seguranca.
6.19 Apos realizar a ativacao dos equipamentos , devera ministrar o
treinamento operacional, a quem for designado e apresentado formalmente , pela CONTRATANTE.
6.20 Atender as exigencias apresentadas no ANEXO I — do Edital que
originou o presente contrato.
CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS, VIGENCIA E
REAJUSTAMENTO.
7.1. 0 prazo para a entrega dos equipamentos sera de ate 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da emissao da Ordem de Servico pelo Diretor Administrativo.
7.2. Excluir-se-ao os dias em que, por motivo de forca maior, houver
interrupcao dos trabalhos, consignados no Livro de Ocorrencias, devidamente comprovado e aceito
pela Contratante.
7.3. Na hipotese prevista no item anterior, a reformulacao implicara na
dilacao do prazo, mediante simples deslocamento no cronograma de execucao dos servicos,
devendo ser apresentadas as razOes para tanto, fomeciclas pela CONTRATANTE e pela
CONTRATADA.
7.4 0 ptazo de vigencia do contrato(locacao) sera de 12 (doze) meses,
com inIcio na data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e
sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse public° e a criterio
do CONTRATANTE, em conformidade corn o Art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
7.4.1 0 reajuste: 0 contrato sera reajustado anualmente corn base INPC/FGV,
ou outro indice que o substitua;
7.4.2 Na ausencia ou extincao de qualquer urn dos indices apontados nos
subitens A, B ou C, sera adotado.outro indice Oficial.
Podera a Contratante acrescer ou suprimir• a quantidade de material ora
PARAGRAFO
licitado, a depender de sua necessidade nao devendo exceder o limite estipulado em lei.
(observando-se o disposto no artigo 65, inciso I e II da Lei 8.666/93 em sua redacdo atual).
I - A ASLEG podera ampliar ou reduzir quantitativamente o obje o desta
licitacao, respeitada a limitacdo prevista em lei, hipotese em que se fard o reaj stamento
correspondents e proporcional ao seu prep, desde que mantidas as condiciies gerais a proposta
original.
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CLAUSULA OITAVA - VALOR DO SERVICO
Pela perfeita execucao dos servicos e locacao dos equipamentos, objeto
do presente, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, mediante a apresentacao da nota
fiscal de servicos, ate o 5° fail do mes subsequente, o valor mensal de R$ 16.916,50(dezesseis mil,
novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos , perfazendo um total, no intersticio de 12
(doze) meses, de R$ 202.998,00 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e oito reais).
Incluindo-se todos os impostos, taxas, encargos sociais incidentes.
A Contratante pagard ainda a Contratada em parcela Unica o valor de
R$19.750,00(dezenove mil, setecentos e cinquenta reais) referente aos servicos de implantacao e
treinamento do sistema
CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1. 0 pagamento sera efetuado mensalmente, ate o 5° dia fail do mes
subsequente, mediante apresentacao no protocolo deste Poder Legislativo; da documentaca'o habil a
quitacao:
I - NOta fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Chefe do Mcleo de
Sonoplastia e/ou Diretor Administrativo;
II - Termo de Aceite previsto no item 13.1 do edital.
II — Cumprimento da Resolucao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de
2001.

•

9.2. 0 preco estabelecido na proposta, caso exista prorrogacao, nao
podera ser reajustado, antes de decorridos 12 (doze) meses do inicio da prestacao dos servicos, o
que ap6s esse periodo podera ser corrigido pelo indice previsto no item 7.5 da clausula Setima ou
outro indice oficial pertinente.
9.3. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada sera atualizada
segundo a variacao do INPC, desde a data fmal do period() de adimplemento, ate a data do efetivo
pagamento. Para o efeito deste item, nao serao computados os atrasos atribuiveis a contratada e os
decorrentes da nao aprovacao dos documentos de quitacao ou, ainda, da nao aceitacao da
mercadoria.
9.4. De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de
Sergipe, aquele que participar de licitacao neste Estado e que adquirir mercadorias de outras
unidades da federacao, recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a
interestadual.
9.5 Serao processadas as retencOes previdenciarias nos termos a lei
que regula a materia.
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CLAUSULA DECIMA— DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da contratacao oriunda desta licitacao correrao por
conta da seguinte dotacao orcamentaria:
01.031.0001.2000 - Classificacio da Aga° Legislativa, Classificacao da
despesa: 3.3.90 — Outras Despesas Correntes- Aplicacties Diretas, Fonte de Recurso 0101.

CLAUSULA DECIMA -PRIMEIRA— DAS PENALIDADES
11.1. Advertencia;
11.2. multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada esta 03 (tres)
dias, ape's o qual sera considerado inexecucao contratual.
11.3. multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucao parcial do contrato,
cumulada corn a pena de suspensao do direito de licitar e o impediment() de contratar corn a
Administracao pelo prazo de 01 (urn) ano;
11.4, multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato,
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar corn a
Administracao pelo prazo de 02 (dois) anos;
11.5. no caso da CONTRATANTE nao aceitar os servicos, a
CONTRATADA incorrera na multa prevista na clausula 7.2, por dia decorrido entre a data da
comunicacao pela CONTRATANTE e a data da real aceitacao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA — SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO E
DA FISCALIZACAO
12.1 Durante a vig'encia deste contrato, a execucao dos servicos sera
acompanhada, controlada, avahada.e fiscalizada Durante a vigencia deste contrato, a execucao dos
servicos sera pela Diretoria de Comunicacao Social/ Diretoria Administrativa;
12.2 Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigencias
da fiscalizacao inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer onus para a
CONTRATANTE, nao implicando a atividade da fiscalizacao em qualquer exclusao ou reducao da
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularid • e e, na
ocorrencia desta, nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de se age
prepostos.
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12.3. As decisoes e providencias que ultrapassem a competencia
representante deverao ser solicitadas, por escrito, a seus superiores, em tempo habil para a adc
das medidas convenientes, conforme preceitua o §2°, do Art. 67, da Lei n° 8.666/93.

•

12.4. 0 valor das multas aplicadas devera ser recolhido aos cc
municipais, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificaeao, podend
CON1RATANTE descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas por ocasiao do
pagainento, ou cobra-las judicialmente, pelo processo de execuedo fiscal, corn os respect
encargos, segundo a Lei no 6.830/80.

12.5 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard suj
ainda, ao cancelamento de sua inscricao no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE,
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA — DA RESCISAO
13.1. Sdo.motivos para a rescisao de presente Contrato, os enumerado
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.
13.2 Em caso de rescisao deste Contrato sera obedecido o estabelecidc
nos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

•

1313 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados no
autos do processo assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
13.4 A rescisao deste Contrato implicara reteneao de creditos decorren
da contratacao, at o limite dos prejuizos causados a Contratante, bem como na assuneao dos
servicos pela Contratante, na forma que a mesma determinar.
CLAUSULA DECIMA - QUARTA — DAS DISPOSICOES GERM!
Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcrie
proposta, apresentada pela CONTRATADA, constante da LICITAcA0 — PREGAO PRESEN(
N° 022/2016, que a CONTRATADA expressamente declara conhecer, ratificando neste atc
aceitacao integral;
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, com expressa r a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer cluvidas ou questO s
oriundas do presente Contrato.
(75‘
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmarr
presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma para um so efeito, que seguem
subscritas por 02 (duas) testemunhas.

Aracaju(SE),

•

r

'" 'de 2017.

CONTRATANTE

LUCIANO 0 DE LIMA
PRE ENTE DA AL/SE

CONTRATADA

Sr. Joaqu A u orim Pe eira - C.P. .

n° 427.670.916-49

a Visu 1 Sistemas Eletronicos Ltda.

•

i6•36/
g 4eioa
16 .o../6 as,

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EISPENHO:

MONIER&

02/02/2017

2017NE000157

UNMADE GESTORA ENTENTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

UG:
011011

ENDEREQO DA UG:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

CNPJ:
13.170.840/0001-44

U.F.:
SE

CEP:
49.010-050

CREDOR: RAZAO SOCIAL VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS ODA
NOME FANTASIA VISUAL SISTEMAS

CoDIGIO U.O.:
01101

1/2

GESTAO:
00001

CIDADE
ARACAJU

ENDEREQO DO CREDOR
RUA RIO ESPERA

FOLNA:

CNPJ:
23.921.349/0001-61
1 C1DADE:
BELO HORIZONTE

PROGRAMA DE TRABALHO:
01.031.0026.0461.0000

NAT. DA DESPESA:
3.3.90.39

U .F .:
MG
FONTS:
0101000000

CEP
30.710-260
IMPORTANCIA:
186.081,50

IMPORTANCIA POR OCTENSO:
CENTO E OITENTA E SEE MILE OITENTA E UM FtEALS E CINQUENTA CENTAVOS
FICHA FINANCERA:
2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
110DAIJDADE DE EMPENHO:
2 - ESTIMATIVO
UCITAQAO:

TIPO DE DESPESA:
1 - NORMAL

N° DA N.E. DE REFERENCIA:

MODALIDADE DA IJCITAQAO:
9 - PREGAO PRESENCIAL

NCNERO DO PROTOCOLO:

REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002
CONVENIO:

CRONOGRAMA DE DESEAIBOLSO
JANEIRO:

NIARQ0:

FEVEREIRO:
PJUNHO:

MATO:
0,00
0,00

0,00
JULHO:

0,00
AGOSTO:

0,00

■
OUTUBRO:

SETEMIRO:

ABRIL.:

186.081,50

0,00

0,00
NOVEMBRO:

0,00
DEZEMBRO:

0,00

0,00

0,00

RENS DO EMPENHO

Forneetmento, athrlo
de loca;lo, Instaiscao,
manutensio do
&stems Integra& pare
Goble Autornatizada
dos Trabalhos
Legislabos pare este
Poder (Paine)
Betrardeo), =donne
Contrato n° 007/2017.

11,00

18.818,5000

1E6.081,50

OBSEFIVACAO
Conforms Priv& Presencial no 022/2018 e Corttrato n° 007/2017, corn vigencia de 12 (doze) mesas, a partlr de 02/02/2017.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, SM. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU -

Data da Impressio: 06/02/2017

TOTAL (RS)

Reap. Impressao:

186.081,50

JUCELIA FONSECA MATOS DE OUVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO ENIPEraio:

NOMERO:

02J02/2017

2017NE000157

FOU4A:

2/2

RESPONSAVEL PELA

JUCEUA

Data da 'marimba: 06/0212017

Reap. Irmamak: JUCEUA FONSECA MATOS DE OUVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE ENIPENHO

NDINERO:

2017NE000158

UG,:
011011

UNMADE GESTORA EIMTENTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATNA
CIDADE:
ARACAJU

ENDERWO DA UG:
AVENIDA NO DO PRADO, S/N - CENTRO

GESTAO:
00001
•

CNPJ:

U.F.:
SE

CEP.
49.010-050

CREDOR: RAZAO SOCIAL VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

CODIGO U.O.:
01101

13.170.840/0001

CNPJ:
23.921.349/0031-61

NOME FANTASIA VISUAL SISTEMAS
ENDERECO DO CREDOR:
RUA RIO ESPERA

FOLK

DATA DO EMPENHO:

02/02/2017

CIDADE:

U.F.:

138.0 HORIZONTE

MG

NAT. DA DESPESA:
3.3.90.39

PROGRAMA DE TRABALHO:
01.031.0026.0481.0000

FORTE:
0101000000

CEP:
30.710-260
IMPORTANCIA:
19.750,00

BAPORTANCIA POR WITEISO:
DEZANOVE MILE SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
FICHA RNANCEIRA:
2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADE DE EMPENHO:
2 - ESTIMATIVO
UCITACAO:

N° DA N.E. DE REFERENCIA:

TIDO DE DESPESA:
1 - NORMAL
MODAUDADE DA UCITACAO:

/OMER° DO PROTOCOLO:

9 - PREGAO PRESENCIAL

REFEREpacm LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002

comnImo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

AGOSTO:

JULIO:

JUNHO:

0,00

0,00

0,00

DEZBABRO:

NOVBABRO:

OUTUBRO:

SETEMBRO:

0,00

19.750,00

0,00
MAIO:

ABM:

IMMO:

FEVERBRO:

JANEIRO:

0,00

0,00

0,00
ITEMS DO BAPENHO

•
1

SERVICOS DE TERCEIROS
3.3.90.39.05 PESSOA JURIDICA

Implants*
treinarnento do Materna
'do PeirtMEletronico,
Inatalado no plenetio
dente Poder, conforms
Contralto no 007/2017,
corn memento em
percale (mica

19.750.0000

1,00

OBSERVA0A0
Conforms Pro*: Preeencial n° 022/2018 e Contralto n° 007/2017.

LOCAUDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, SRN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU -

Data de Impresalio: 06/02/2817

TOTAL (RIM

Reap. Impressia:

JUCEUA FONSECA MAIDS DE OU

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO
RESPONSAVEL PELA nessA •

DATA 00 BAPEP040:

NORIERO:

02/02J2017

2017NE000158

FOLHA:

2 /2

ASS1NATURA DO

JUCELIA FONSE
238. El 15-88

Des do Impresario: 08/0212017

Reap. Impntesao:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OUVEIRA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO NO 007/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
•

OBJETO: LOCAcAO, INSTALAcA0 E MANUTEKAO DE SISTEMA INTEGRADO PARA
GESTAO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA ESTE PODER,
PRAZO:

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS,

CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIc0 PELO DIRETOR
ADMINISTRATIVO. 0 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO(LOCAcA0) SERA DE 12 (DOZE)
MESES, COM INICIO NA DATA DA SUAASSINATURA
DATA DA ASSINATURA: 02 DE FEVEREIRO DE 2017

ARACAJU, 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

•

TERESA VIRGINIA VALENC
IA TELES DE MENESES

Zimbra: EXTRATO CONTRATO N° 007/2017 - FIRMA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

13/02/2017

Buscar

EXTRATO CONTf
Fecha'r

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Arquivar

Apagar

Spam

Acties

EXTRATO CONTRATO N° 007/2017 - FIRMA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
De:

(Teresa Virginia Valenta Teles de Menezes)

Para: lyaltencir Santos Andrade)
Ex ao Contrato ...etronicos Ltda.odt (21,2 KB) Fazer download I Porta-arduivos I Remover

Val,
Segue anexo copia do extrato do contrato n° 007/2017 referente a locagao do painel eletronico do p
Att,
Teresa Menezes

•

•

https://webmail2.aI.se.gov.br/#3
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