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ESTADO DE SERGIPE 	( 

ASSEMBLER LEGISLATIVA 

CONTRATO No 15/2018 
Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
fazem a Assembleia Legislativa do Estado de 
Sergipe c a Firma Muitseg Sistemas de 
Seguranca LTDA 

A Assernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida 
Ivo do Prado s/n0, nesta Capital, doravante denorninada CONTRATANTE, corn C.G.C. n° 
13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo son Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e 
pelo Prirneiro Secretario Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma MULTSEG SISTEMAS 
DE SEGURANA LTDA, inscrita no C.N.P.J.: 04.966.422/0001-77, sediada na Rua Frei Paulo 
n° 199, bairro São José, Aracaju/Sergipe, CEP 49.015-260, doravante denorninado 
CONTRATADO, representada pelo Sr. Antonio Fernando Pereira de Carvaiho, portador da R.G. n.° 
374.661 SSP-SE e CPF fl.0  236.205.364-20, resultante do Processo Licitatório no 001/2018 - 
Pregao no 001/2018 - MENOR pREco GLOBAL, regido pelas disposiçOes contidas na forma da Lei 
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, de 08 de agosto de 
2000 e pelo Decreto Estadual n° 26.531, de 14 de outubro de 2009, e, ainda, Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (COdigo de Defesa do Consumidor) e pela Lei Complementar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar n° 147/20 14 em sua atual redação (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte) e pela Lei Estadual no 6.206/2007(Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 
7.996/2015 e observadas as alteraçOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, o que adiante 
segue mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
0 presente instrurnento tern por obj eto Contratação de empresa 

especializada na prestacAo de serviços de segurança integrada, cornposto de vigilância ostensiva 
corn urn quantitative ,  de 60 (sessenta) hornens e sisterna de vigilãncia eletrônica corn 

7Th rnonitorarnento rernoto CFTV, eornposto por 78 (setenta e oito) cârneras, conforrne especificaçöes 
contidas no Edital, alérn de urna sala de rnonitorarnento composta por urna estaçào de visualizaço 
corn video wall, corn 4 TVs full HD e urna estação de visualização simples para operação do 
sisterna de CFTV, conforrne especificaçoes contidas no ato convocatório. 

2.1 .Para execução do objeto do Contrato serão utilizados os seguintes 
quantitativos: 



1.2 .Sistenia de vigUncla eletrdnim.com  unid 
monitorameuto 	remoto 	CFTV 
composto 	ppr 	78 	conjuntos 	de 
eqØpamentos  

2.2. LOCAlS ONIDE SERAOtLCUTMOS OS SERVIcOS DL VIGILANCIA 
OSTENSIVA E ELETRONICA 

RE S UMO 
DISTRIBUIcAO DOS POSTOS DE VIGILANcIA bSTESSIVA E MONITORAMENTO 
ELETRONICO 	 . 

rNSTALAcOEs POSTOS4 VIGILANTES CAMERAS 
NJ24HORAS 

EXlOCONSTRUTOR JO-  NO tV!S1R 06 40 51 
ESCOLA DO LEGISLATIVO [öï 02 06 06 
COLEGIO SÃO SALVADOR 	.. J 02 10 17 
TORR.EIA.NTENA TV ALESE Uj 01 04 1 	04 
TOTAL DE POSTOS 	. 19 11  

QUANT1TATIVO GERAL 	. 	 . 60 - 78 
2.3. DO ARIWAMENTO: 

a) ESPECIE: Rev6lver; 1  
b) CALIBRE: .38 (trinta e oito);/ 
c) CAPACIDADE DE TIROS: 06 (seis); / 
d) FUNCIONAMENTO: Repetiço; / 
e) ACA.BAMENTO: Oxiddp Wou Inoxi4Ivel;  
1) COMPRIMENTO DO CANO: 76 (setenta a sets) Milimetros; / 
g) flPO DE ALMA: Raia4 / 
Ii) SENTIDO: Esquerdo. 7 
2.4. DOS EQUIPAMENTOS DE WGILMC1A ELETRONICA (CFTV): 
2.4.1 SERVIDOR PARA GRAVAcA0 DE JMAGENS 
a) Processador Intel Xeon(g, ou equivalente, coin ao inenos 06 nücleos de processarnento, 
reaas, frequèncza xnnmna de 2,2OH7 08 MB cache L3, arquitetura de 22nm 
b) Memoria minima de 32 GB de rnemória DDIt3 1333 MHz ou 1600 MHz corn ECC (error 
correcting code); 	 . 	. 
c) Interface de Rode: 02 portasEthernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) Full Duplex; 
U) Controladora RAID: Compativel corn polo menos RAID 0, 1, 5 a 6. 
a) Discos: 04 (quatro) discos SATA de 3,5 corn capacidade minima de 06 TB SATA 3.0 Gb/s 
7200 RPM (Discos inciusos); 

Teclado padräo ABNT corn conector USB; 
g) Mouse corn sensor de moviwento por LED, tres botoes (sendo urn o botAc corn fbnçAo de 
rolagem, "scroll") e conex2o USE. 
2,4.2. c0MPuTAD0RPARAvISUAUzAcA0 01 (UM) 	. 	N 
a) Processador Intel Core iS, on superior, frequncia minima: 3,0 0Hz. Deve suportaf 
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computaçäo simultânea de 32 bit e 64 bits; 
1,) Minimo de 02 (dois) interfaces SATA III; 
c) Memória RAM de pelo menos 8 Gbytes; 
d) Memória RAM configurada sob a farina tie dual channel.; 
e) Placa de video corn pelo meitos 1GB corn acelerador gréfico; 
f) ND SATA III de pelo menos 2TB corn velocidade de rotaçâo igual ou superior a 7200 
rpm; 
g) Gravador de DVD; 
h) Fonte do alimentaflo corn poténcia maior ou igual a 450W corn PFC ativo; 
1) Exaustor supletnentar corn monlagem sobre rolarnentos esforicos ou dilinciricos; 
j) Interface Ethernet 10/100/1000; 
k) Teclado e mouse USB 
1) Dois monitores de 22" LCD corn resoluçao minima de 1440 x 900 dpi; 
rn) 0 equiparnento deverá ser entregue corn o sisteina oeracioS Microsoft 
Windows Professional 7 ou 10, pré-instalado, em portuguôs do Brasil. Todos Os drivers this 
respectivas interfaces e componentes devout óstar pré-instalados, permitindo o pronto 
funcionamento do equipamenta. 
2.4.3 COMPUTADOR PAB.A vIsuALIzAcAovIDE0wALL 01(UM) 
a) Processador Intel Core i7, ou superior, frequência minima: 4,0 (3Hz. Deve suportar 
computaço siznuitânea tie 32 bit e 64 bits; 
b) Minimo do 02 (dois) interfaces SATA. III; 
c) Mernôrla RAM tie pelo menos 16 Obytes; 
4) Mernória RAM coniigurada sob a forma tie dual channel.; 
e) Placa tie video corn pelo menos 2GB coin acelerador gráfico e capacidade minima pan 5 
telas full HD; 
f) HD SATA III de pelo rnenos 2TB corn velocidadé tie rotaçâo igual on superior a 7200 

• 	rpm; 
' -Th 	g) (iravador tie DVI); 

Ii) Fonte de alimentaçfto corn potencia maior Cu igual a 650W com PFC ativo; 
i) Exaustor suplernentar corn rnontagem sobre rolamentos esféricos ou ciiindncos; 
j) Interface Ethernet 10/100/1000; 
it) Teclado e mouse USB 
1) Quatro TV's do 40" Full$D corn resoluçAo minima tie 1920 x 1080 dpi; 
rn) Monitor 22" LCD corn resoluço minima dej 440 x 900 dpi; 
n) 0 equip arnento devera ser entregue corn o sistema operacional Microsoft 
Windows Professional 7 ou 10, prd-instalado, em portuguès do Brash. Todos os drivers das 
respectivas interfaces e componentes devern estar pre-mstalados, perrnitmdo o pronto 
ftincionamento do equipamento 
2.4.4 SISTEMA DE MONITORAMENTO 
0 sisterna tie rnonitoramento dove ser capaz tie atender a todo o projeto, operando as 78 
cameras disponiveis, incluindo a conexào corn urn NVR remote. 0 sisterna devera s$r 
capaz de operar ilimitados monitores, ter suporte a multi-stream, ser capaz tie gravar tod$ 
as cameras par, no minirno, 30 dias tie acorda corn gravaçAo por movimento consideran4 
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75% cia movimento total. 0 sisterna deverá ser capaz de analisar, automaticamente, de 
acordo corn regras pM definidas, as imagens. e cia eventos gem a necessidade de 
monitoramento visual cia urn operador. '0 sistèma deverá set eapaz de set executado em 
urn servidor redundante (backup) funcionando, assiin, ininterruptamente. ,Z 
Caracterfstjcas mmnirnas do sistema .7 
a) Acesso rernoto via cliente aBrowser; /• 
b) Possibji.dade cia acesso individual a cat camera, devidamente protegido através de 
senhas; / 
C) Permitir Funçôes do alarmes tipo seuspres e relés;t 
ci) Backup em formato AVI, JPG, etc; / 
a) Backup em HDD, CD-RW, DVI), ate; / 

Texto na tela descrevendo cat èámera contendo seu nome e informaçoes de locaiizaçao;V 
g) Funçoes para mudança cia forma do apresentaçAo cia teia, com 1, 2, 4, 8 ou mais e4meras/ 
h) Sistema de compresso configuravel em verbs niveis; /' 
1) FuuçAo cia detecçAo cia movimento multi zona para cada câera e para todos os canals; 
j) (lravaçAo pot agenda (cia a han); 
k1 Possibilidade de exibl$o sob a forma do varredura corn tempo cia exibição ajustavel, 
1) Possibilidade cia busea autoSiic4 do cameras iástaiadas., 
2.4.5 CAMERAS IP TIPO DOME -40 (QUARENTA) / 
Cameras do tipo IP também conhecidas wino ''Internet Camera Server" com as seguintes 
caracteristicas: 
a) Comunicaçäo TCP/IP sobre Ethernet 10/100, Auto-Sensing; 
b) Opcionahnente eomunicaco TCP/IP sobre802.1lg; 
c) Sensor cia 1/3" ou superior; 
ci) Resoluçao de pelo menos 1280x960 pixels, ou 1.3MP; 
e) Taxa de quadros (frame rate) de polo rneno 20 (vinte) quadros per segundo; 
1) IR inteligente cia pelo menos 20 metros; 
g) Controle tie ganho a balance de branco autoznáticos; 
li) Niveis tie compressâo seiecionáveis par software: palo menos 5 (cinco); 
i) Capacidade cia espeihamento da imagern tanto vertical quanto horizontal; 
j) CornpressAo do irnagern H264; 
k) A cAmera dove pernilS alimentaçAo. PoE conforme padrAo IEEE 802.3af sern uso cia 
equiparnentos adicionais. 
2.4.6 CAMERAS IP TIPO BULLET - 37 (TRINTA E SETE) 
CAmeras do tipo IP tambérn cothecidas como "Internet CAmera Server" corn as seguintes 
earacterIsticas: 
a) ComunieaçAo TCP/IP sobre Ethernet 10/100, Auto-Sensing; 
b) Opcionalmente comun1eaçe TCPIIP.sebre 802.1 Ig; 
c) Sensor do 1/3" ou superior, 
ci) Resoluflo tie pe10 menos 1280x960 pixels, Pu.  i . 3M2; 
a) Taxa do quadros (frame rate) do pelo manes 20 (vinte) quadros par segun 
f) IR inteligente de palo menos 30 metres; 
g) Controle de ganho e balanco tie branco autornáticos; 

4 



I.." 
ERM  14i0wIitka . 

h) NIveis de compressâo selecionéveis por software: pelo menos 5 (cinco); 
1) Capacidade de espeihamento da imagem tanto vertical quanto horizontal; 
j) Compressão de imagern 11264; 
k) A camera deve permitir alimentacao PoE conforme padrao IEEE 802.3a1 scm usc de 
equipamentos adicionats. 
2,4.7 CAMERA IP TWO SPEED DOME DE ALTA DEFINIcAO (FULL HD) 
INFRAVERMELHO ALCANCE 100 METROS 
a) Sensor Cmos; 
b) 1920 lthhas horizontais; 
c) Controle do ganho; 

r d) Cornpensação de luz de fundo e balanço de.branco; 
e) Corn opflo de mascaras de privacidad; 
1) Zoom Optico de 20x; 
g) Zoom digital de 4x; 
h) JR. de 150 metros; 
i) Controle PTZ corn Pan: 0 a 360 gratis e Tilt: Wa 90 gratis; 
j) Corn funçAo Preset; 
Ic) Proteçâo contra inflltraçao 1P66; 
1) Deve possuir caracterfsticas de uso interno e externo; 
m) Deve acompanhar suporte cia fixa$o; 
ii) A camera deve pernritir alimentaflo PoE oonforrne padrào IEEE 802.3a1 scm uso de 
equipamentos adicionais; 
o) Deve incluir mesa confroladora corn display LCD, comunicaço via P.345, joystick corn 3 
eixos de velocidade variável, zoom e aiimethEQAo. 
2.4.8 NVR - (3ravador Digital de Video em Rede de Alta Definiçâo (HD) 
a) 04 canals de entrada 
b) Saida de video HDMI c VGA; 
c) Cornpressäo de video 11.264; 
4) Modo de gravacäo: continuo, agendada, deteccao de movirnento e alarme; 
e) ConexAo de rede RJ45; 
f) Conexo simuitanea para ust*ios; 
g) Corn espaço de armazenamento de 1 disco rlgido de, no minjrno, 4 terabytes; 
ii) Corn 2 portas USB e 1 portaRS485; 
2.4.9 NOBREAK -01 (UM) 
a) Tensac nominal de entrada 110 a 120V; 
b) Tensâo nominal de saida 110 a 120V; 
c) Intervalo datens&o de entrada: 88 a 148V; 
4) Saida protegida por filtro de linha; 
a) Proteço contra surtos de no rninimo 420 Joules; 
I) Potência igual ou superior a 1,5 KVA; 
g) MOdule de bateria supietnentar; 
h) Minimo de 06 (seis) tomadas de salda do riobreak; 
i) Minimo de 02 (duas) tomadàs apenas corn protàcAo contra sUrtos; 
j) Tempo de autonomia maior qua 1 hora e 40 minutos; 
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k) Forma de onda senoidal pura; 
1) Software de gerenciaxnento pam o Sistema Operational Windows 7 ou superior. 

2.4.10 NOBREAK -02 (P015) 
a) Tengo nominal de entrada 110 a 120V; 
b) Tensào nominal de safda 110 a 120V; 
c) Intervalo da tensAo de entrada: 88 a 148V; 
d) Saida protegida por filtro de linha; 
e) ProteçAo contra surtos de no minima 420 Joules; 
f) Potència igual ou superior a 3,2 KVA; 
g) Modulo de bateria suplementar; 
h) Minimo de 06 (seis) tomadas de saida do nobrealç 
i) MInimo de 02 (duas) toniadas apenas corn proteçäo contra surtos; 
j) Tempo de autonomia major quo 1 hora .e 40 minutos; 
ic) Forma do onda senoidal pura 
1) Software de gerenciament 

3.1 Os servis serAo prestados nas depeñdèncias e Anexos Adininistrativos deste Poder 
Legislativo; / 
3.2. 0 seu recebimento dar-se-á de acordo ëohy d•. art.73, inciso .1, letra "a" e "b" e seus parágrafos 
cia Lei 8.666/93, corn alteraçôes posteriores;/ 

3.3. PAIR.AMETROS PARA A CONSECUcAQ DOS SERVIOS 
3.3.1. Os seryiçOs a seremprestados compreendern a realjzaçAo tie segurança corn emprego 
de vigilantes armados, nos postos retromeneionádos, corno tambOm, o r9enitoramento 
eletrônico atravésde CFTV, a serimpiantado nas unidades da Contratante.t 
3.3.2. Consoante o que dispOe o Art. 7 1  da Lei n. 10.826, do 22/12/2003, as armas de fogo 
A .serem utilizadas pelos vigilantes deverâo pertencer a empresa contratada, observando-
se amda ascondi9Oes do uso e armazenagem estabelecidas pela Assistência Mthtar da 
Contra 	cc  
3.3.3. Em casos excepcionais, ocasiôes solenes on outros motivos relevantes no interesse 
do serviço, a Contratante se reserva o direito do requisitar a prestaçAo de serviços 
extraordinários ou auniento do contingente do vigilantes, mediate a<lavratura deaditivo ao 
contrato original, nos termos do Art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/911/ 
3.3.4. Deverá ser substituido imediatamente, sempre quo exigido pela flscalizaçao do 
contrato (Assistêucia Militar da Contratante) e independentemente de qualquer justificativa 
por parte desta, qualquer vigilante cuja atuaçäo, permanSncia no serviço e/ou 
cornportamento sejam ,julgqdos inadequados, prejudiciais, meonvementes ou 
insatisfatorios a disciplina apheada ao mteresse do Service Publico / 
3.3.5 Manter funcionando na sede S Contratante todo b equipamento de vigilancà 
eletrônica necessario para o futicionamento do urn circuito de CFTV conlorme detaTha4o 
no Item 8 deste projeto básico. Todo este equiamento dfie ser de propriedade 
contratada que também será responsavel pela sua xnanutençâo/ 
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3.4.. ATmBuIcOES DOS VIGILANTES 

3.4.1.yiirnprir as horârios e a periodicidade para a execuço dos serviços fixados através 
das/ 
ESCALAS DE sER.vIco. 
3.4.2. Executar o Piano de Segurança cia Ccntratante, corn observância dos dernais 
encargos e responsabiidades cablveis./' 
3.4.3. Fazer constar. em fermi.iWio especifio a entrada e salda de servidores e/ou 
visitantes fora do horéric cia expediente, bern como nos feriados e finais-de-semana, 

• -m anotando o name, registro ou matricula, cargo, lotaçAo, horários de entrada e saIda./ 
3.4.4. Fazer corn que nenhuni volume, objeto ou equipamento perteneente 4 Contratante 
seja retirado do interior <las instalaçôes, sern que seu portador esteja munide de autorizacAo 
de saida, cuja cópia seth retida polo vigilante e encaminhada ao setor cornpetente./ 
3.4.5. Exigir, sern que tal aço seja enten4i4a  come constrangirnento, a abertura de 
embruihos ou volumes paq.conferência de scu conteudo, retendo as que apresentarem 
quaisquer irregularidades. ' 
3.4.6. Relatar imediatamente a Assistôn,eiw Militar cia Contratante, toda e qualquer 
irregularidade, anotando a devida ocorréncia e .colhendo todos as dados e circunstáncias 
julgadas necessérias ao seu eseiarecixnentoj 
3.4.7. Verificar por ocastho das rondas regulares nas instalaçôes cia Coniratante, a 
existéncia de objetos abandonados (pacotes, ernbrulhos, etc.) e, urna vez considerados sus-
peitos, adotarem as proyidências prventivas dc segurança, reco.mendadas pelas normas 
internas cia Instituiçao. / 
3.4.8 Efetuar controle do entrada e saida de pessoas, veiculos e bens materials ins unidades 
da Contratante, quando tal controle no estiver sendo realizado polo serviçofie portaria do 
pródio, a exemplo dos finals tie semana ou em horérios bra do expedi(nte./ 

- 3.4.9. Comparecer, sempre, ao pasta de serviço devidamente uniformizado, corn a 
armamento, equipamento e apetrechos de --o individual fornecidos pela empresa a oath 
profissional, conforme descrito a seguir:/ 
a) Umforme completo, consoante a padrAo utihza4o pela empresa (dais conjuntos), 
b) Bone corn emblena e/ou logotipo cia empresa! 
o)Capadechuva; I 	 . 
ci) Cracha de identificaçfto corn name e foto do usuário, 
e) Revolver c$ibre 38 e muruço apropriada (para os pastes que necessitam de 
armamento); / 
1) Coldre e porta caytuchos; 
g) Lanternas a bate rip cia 6 V on 04pilhas grandes, corn boo cia longo alcance (para o 

• 	periodo noturno). / 
3.4.10. Observar a movimentacào cia individuos suspeitos ins imediaçoes dos respectivos 
pastes de serviço, adotando as medidas de segurança conforme orientaçâo rpcebida da 
Assisténcia Militar cia Contratante, bern como ãquelas qua eEtender oportunas./ 
3.4.11. Repassar para a vigilante quo assurnir a pasta tie servico, no momenta da troca d4 
tuna, todas as orientacöes recebidas, bern coma, eventual irregularidade observada na4 
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instalaçoes e/ou em suas ixzzdiag6es. 
3.4.12. Proibir a aglomeraçâo de pessoas junto •ao• posto de seryico, cornunicando o fato a 
Assisténcia Militar cia Contratante, no caso tie dsobediência./ 
34.13. Proibir a utilizaçäo do posto tie serviço para guardar objetos ou bens pertencentes a 
servidores, prestadores de servlços ø/øü terceirosvisitantes./ 
3.4.14. Permanecer no posto de serviço, nAo devendo afastar-se de seus afaz9xes, 
principalmente pam atender a cbamados ou cumprir tarefas solicitadas per terceiros. 
3.4.15. Exercer vigfláncia em todas as á±óas internas e externas das unidades cia 
Contratany'corn rondas programadas em todas as dependéncias, vias de acessos, garagens 
epátios/ 

•'m, 3.4.16. Vistoriar as unidades cia Contratante,, ao final do expedient; verificando o 
fechamento de portas e janelas ligando cm desli,gändo, conforme a neeessidade, cliaves de 
circuitos elétricos, luzes e aparellios em gerai.1' 
3.4.17. Promover o recolbimento de quaisquer objetos on valores encontrados nas 
unidades da Contratante, providenciando )ógo que possivel, a remessa desses bets a 
Assisténcia Miiitar, corn o devido registro.' 
3.4,18. Veriticar as condicôes de flincionarnerito dos equipamentos e sistemas essenciais 
A manutençAo das atividades degenvolvidas nas unidades da Contratante, em especial 
aqueles destinados Ørotecao contra incndio, abastecimento de água e ao fornecimento 
de energia elétrica. 
3.4.19. Organizar filas, impedinde a entrada de pessoas que se apresentarem de mode 
inconveniente, orientar o trAfego de ,,pessoas, nao permitir a oeupacAo total ou parcial dos 

• 

	

	halls, corredores e outras 4reas,4ornuns que deem acesso a extintores de incndio, 
hidrantes e saldas de emergencia/ 
3,4.20. Intervir prontamente, sernpre que se verificarem quaisquer incidentes ou 
desentendimentos ins éreas sob vigjância, Interns, e externa. nas filas tie espera,nos 
setores de atendimento ao püblico, durante ott fora do borário normal de expediente,/ 
3.4.21. Providenciar a hasteamento e arriamento cia Bandeira ljacional nas datas 
apropriadas, observando a disposto na Lei it0. 5.700, de 01/09/1971. 7 

4.1. Compete a Cotratante: 

I. A segurar a Uvre acepo des empregados cia Contratada a todos os locals onde se fizerem 
necessários as serviços/ 
II Acompanbar e fiscalizar, a execuço dos servtcos atraves da Assistncia Mihtar 
III Anotar em registro proprto todas as ocorrèncias relacionadas corn a execuçAo dos services 
contratados, 4&ermmando o que for necessáno a regulanzaçao des faltas oq  iregu1aridades 
observadas;/ 	 V 
IV. Efetuar a pagamento .à contratada de acordo corn o estabelecido no Contra 
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5.1. Compete a Contratada executar Os servicos objeto deste Contrato 
em estrito acordo corn as disposiçöes 9o. Editai e discriniinaçao cia proposta e ainda conforme as 
responsabilidades dispostas a seguir:/ 

I. Manter durante toda a execuØo do Contrato, todas as condjçôes 4e habilitaçAo e 
..—m 	qualificacAo exigidas na licitacao;/ 

TI. Ser responsavel, em relaçAo aos sew empregados, pn, todas as despesas deconentes cia 
execuçAo 4p serviços objpto deste contrato, this corno: / 
•Salarioj 	/ 
• Seguros de acidentes; 
• Taxas, impostos/ contribuiçôes 	. 
•Indenizaç5est 
• Vales-transporte e aUmentaçfto; 
• Outras que porventura vetham a ser criadas e exigiclas pelo ooverno./ 
III Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestaçAo dos serviços, corn 
o fun cia constataro local a efetiva execuçAo do serviçb e verificar as condiçôes em aye estAo 
sendo prestados; of 
IV. Responsabilizar-se par seus einpregados em decorrencia dos serviços prestados, respondendo 
inclusive pela ijnediata indenizaçAo do danos per  éles eventualmente causados; 
V Apresentar e manter pus empregados em serviço devidamente unifornnzados, correndo as 
despesas por sua conta/ 	. . 
VI. Manter Os seus empregados devidarnente identificados por crachá, devendo substituir 

-. 	imediatamente todo e qualquer urn ft'eles julgados inconvenieites a boa ordem e as norinas 
disciplinares do CONTRATANTE;/ 
VIII. Ser responsável pelos danos causados diretamente A Administraco ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execuçäo dos servicos,)?ñ excluindo: ou reduzindo 
essa responsabiidade o acompanhainento pelo CONTRATANTE; I 
VIII. Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer infraçAo, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados quando da exeouçAo dos serviços objet94este Contrato; 
IX. Comunicar a Administraçào do CONTRATANTE, por escritqualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;f 
X. Substituir iniedifiamente as . empregados e .prepostos em serviço, mediante solicltaçâo do 
CONTRATANTE( 
XI. Apresentar, sempre que solicitada pelo CONTRATANTJ$, os comprovantes de 
pagamento dos ernpregados e o re,cothimento dos enoargos sociais;f 
XII. Assumir, ainda, a responsØilidade pelos encargos sociais, flscais e corneciais resultantes 
daadjudicaçAodesteContrato(  
XIII. Manter, durante toda a execuçäo do Contrato, em compatibilidade co4ijk obrigacOes 

abb ond c as assumidas, to
.d.  

as 	
içoes ........ 

Ie th.taçào a qualiflcaçâo exigidas na licitaçAo ...............H 	. 
JL 
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XIV. Comprovar, quando solicitado, a formaçAo Monica especifica da mao de obra 
oferecida, através de Certificado de Cursol do Fprrnacào de Vigilantes, expedido por 
instituiçôes devidarnente habilitadas e reconhecidas;t 
XV Implantar, imediatamente após o recebimento da autorizacAo do inicio dos serviços, a 
mao de obra no,respectivos Postos relacionados no Termo de Referenda, informando, em 
tempo habil, qyØqüer motivo impeditivo on que a impossibilite do assumir o Posto conforme o 
estabelecido; 
XVI. Fornecer uniformes e seus complementos a mao 4e obra envolvida, conforme a seguir 
descrito, de acordo corn o eliniyda regiAo e coin a disposto no respectivo acordo, convençAo on 
dissidio coj4vo de trabaiho:' 
•Calça;" 
• Camisa de mangasdcompridas e curtas; 
•Cinto de nylon; / 
• Sapatos; / 
'Meias;/ 
• Quepe corn emblems;' , 
• Jaqueta do Mo ou'japong 
• Capa dephuva; / 
• Crachá; 
• Colete; / 
• Revolver calibre 38, corn muniçAo, capacidade do 06 tires, corn repeticâo, corn acabamento 
oxidado e/ou inoxidãvel, corn comprimento: do cane do 76 mm, tipo de alma raiada, sentido 
esquerdo, cinte corn eoldre e baleiro; 1  
• Distintivo tipo broche;/ 
• Livro do ocorrências; / 
•Cassetete; / 
• Porta eapetete/ 
•Apito;f 
•CordAo.deapito;/ 
•Lanterna3pithas;e/ 
• FilMs para lanterna/ 
XVII. Apresentar a CONTRATANTE a relacao do armas e copias autenticadas dos 
respectivos "Registro do Aims" e "Porte de Anna", quo serAo utilizadas pela mAo do obra nos 
Postos em consonância corn a legislacão vigente; 
XVIII. Oferecer municäo do procedência do fabricante, nAo sendo permitido em hipótese 
alguma o uso de muniçoes recarregadas; 
XIX. Prover toda mao do obra necessária para garantir a operaçâo dos Postos, nos regimes 
contratados, obedecidas as disposiçes da iegislaçao trabalbista vigente; 
XX. Apresentar atestado do antecedentes civil e criminal de toda a mAo do obra oferecida pan 
atuar nas instalaçoes da AdministraçAo; 
XXI. Efetuar a reposiçâo da mAo do ob.ra ties Postos, em caráter imediato, em evenftal 
ausência, nAo sendo permitida a prorrogaçAo dajorpada de trabalho (debra); 	 f \ 
XXII. Manter disponibilidade do efetivo dentro dos padroes desejados, para atender event  
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acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, hem como impedir que a mao de obra que 
cometer falta disciplinar, qualificada come do natureza grave, seja mantida ou retorne As 
instalaçOes da mesma4 
XXIII. Atender do imediato As solicitacôes qunto a substituicoes do mAo de obra, qualificada 
ou entendida como inadequada para a prestaçAo dos serviços; 
XXIV. Instruir ao seu preposto quanto A necessidade do acatar as orientaçôes da 
CONTRATANTE, inclusive quanta ao .curnprlmento this Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 
XXV. Relatar a CONTRATANTE tot e quaiquer irrogularidade observada nos Postos das 
instalaçôes onde houver prestaçffo dos serviços; 
XXVI. Inspecionar, obrigatorianwnte, per interrnédio dos supervisores da CONTRATADA, os 
Postos no nilnimo 01 (tuna) vez por sernana, em Las e perfodos altemados; e . 
XXVII. Usar arma somente em legitirna dofesa, propria ou die terceiros, e na salvaguarda do 
patrimônio da Adrninistraçäo, apes esgotados todos as outros meios pan a sbluç&o do eventual 
problema. 

XXVIII F'omecer os equiparnentos do vigil&wiaeletrônica 

6.1. vlGENcL4: 0 presente Contrato vigozará a partir da 
assinatura do contrato/exnissAo da nota die en2penho par doze meses, podendo 5er prorrogado par 
igual esucessivps periodos, respeitado a hrnite do lei, die acordo corn a convemência 
administrativa; / 

6.2. DA GARANTIA: A CONTRATAD4 apresentará a 
CONTRATANTE no ato da assinatura do respectivo Termo die garantia no valor correspondente a 
1% (urn por cento) sobre a valor global do cOntrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a 
deduzir o yalor correspandente de cat fatura niensalna hipótese do nfto recoUt ento prévio da 
cauçAo. V 

6.3. ALTERAcA0:.coNTw4TuAL: Poderã, através de prévibajuste 
corn a CONTRATAI)A ser alterado a quantitativo, on Jicitado, a 4ppender da necessidade cia 
CONTRATANTE, nâo devendo exceder o limiteestipulado em Lei;/ 

CLAUSIJLA SflIMA - VALOR DO SERVICO 

7,1. Pela perfeita exeeuç&o do abjeto contrato, a CONTRATA4TE 
pagaró. a CONTRATADA, mensaimente, mediante a apresentação cia nota fiscal de ser4os, 
devidarnente atestada pela polo Chefe da Assisténcia Militar ou ,Adjuiflo e Diretoro 
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Departan3ento de MministraçAo, a quantia de KS 313.014,63 (trezentos e treze mil quatorze reals 
e sessenta e trés centavos), perfàzendo urn total global tie KS 3.756.175,56 (trés milhoes, 
setecentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e cinco reals e cinquenta e seis centavos); 

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAiMTENTO E REAJ1E 

8.1 .0 pagatnento sera' efetuado mensalmente pela Contratante 
ate 10 (dez) dias Uteis do més subsequente após a .apresentaçâo cia Nota FiscailFatura, atestada 
pelo Chefe da Assisténcia Militar ou Adj unto e Diretor do Departamento de Admirnstraçao, e 

rm após comprova$o do recoihirnento das contribuiçôes sociais relativas a mao de obra empregada 
no contrato (OR do POTS e GRPS do lNSS), correspondente ao més da ültima competéncia 
vencida, bern coma a respectivafg1ha de pagamento e estan4o ainda condicionado a 
apresentacäo da CND e GRE válidos; / 

8.2 A CONTRATADA, apresentará pam fins de pagamento e 
fiscalizaçao, concomitante a nota fiscal/fatura,. doournentacao apta a comprovar a regularidpde 
trabaihista e previdenciaria dos empregados dispombilizados Para a execuço dos serviços ' 

a) Foiha de Pagamento e comprovante dos pagamentos (recibo deftpósito em conta-corrente),/ 
on cópia do contracheque devidazneáte reebid&peloyftipregado; 
b) Pro-labore quando se t.ratar de sócio daeülpresa;f . . 	/ 
c) protocolo de envio de arquivos eniitido pela Conectividade Socialj 
d) relação dos trabathadores constantes do Arquivo SEFIP - GriP, 
e) Ouia da Previdencia Social (OPS) corn autenticaçao mecânica ou acompanhada do corn-
provante de recolbimento bancário, on o comprovante emitido quando o recoihimento for 
efetuado pela Internet; 

Guia de Recoihimento do FGTS corn a autenticaçao mec8nica on acompanhada do 

- 	comprovante de recolhimento baacário ou a comprovante emitido quando o recoihirnento for 
efetuado pela internet; 
g) CertidAo Negativa de Débito relativos as contribuiçäes previdenciárias e as de terceiros 
(CND); 
h) Certidao Negativa de Débito relatives acs tributos federais e a divida ativa da Umào, 
i Certiflcado de Regularidade do POTS; 
j) Certide negativa de Dthitos Trabathistas, .. 
k) além de outras legalinente exigiveis. 
8.3. Do Valor Brute cia Nota Fiscal/Fatura de prestacao de Servico, a Contratante reterá 
11% (onze por cento) e recolherá a importancia ate o dia 02 (dais) do més subsequente a 
emissào do respectivo documento, em norne dalContratada, em GRPS1-Ouia de Recolhimento 
cia Previdéncia Social ou OPS -Gina de Previdéncia Social de acordo corn as orientaçOes 
estabelecidas no Manual de Preenchimento e observando obrigatoriamente as instruçoes 
contidas na Ordem de Serviço N.° 203 de 29/01/99, editada pelo DAF do INSS; 	 A 

84 Quando da enrisso Nota FiscallFatura a CONTRATADA devera destacar o valor Pda 
Retençào atitulo de "RETENcAo PARA A SEGIJRJPADE SOCIAL'; . 	1 
8.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a retençäo oporthna e regular sobr a 
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valor da Nota FiscallFatwa, nos termos do parágrafo terceiro do art. 31 da Lei 8.212/91. 
conforine disposto na parte final do art. 31 da mesma Lei, assumindo a CONTRATANTE 
o onus decorrente da omisso, sendo esth faita considorada como infraço so parágrafo primeiro 
do art. 31 da Lei 8.212/91, corn a rédaçAo dada pela Lei 9.711/98; 
8.6. 0 it recolhimento this irnporthncias retidas, no prazo legal, configura, em tese, crime 
contra a Seguridade Social nos termos cia almea 4" do art 95 cia Lei 8.212/91; 
8.7. Todos os documentos de cobrança deverAo ser apresentados no protocolo geral cia 
CONTRATANTE e encarninhados, através do o±icio especifico, acs cuidados do Departarnento 
Financeiro da Contratante , acompanhado cia CettidAo Negativa de 155 da Prefeitura sede da 
Contratante. 
8.8 Fará pane integrante do Contrato a ser assinado corn Contratada a proposta corn todas as 
condiçaes estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 
8.9 0 pagamento obedecerá ac disposto na ResoiucAo if 296/2016 do Tribunal de Comas de 
Sergipe 
8.10. )DO 1UIAJIJSTE: 
o reajuste para a tocante ao pessoal, obedeceráa  lègislaçAo especIfica do Govemo Federal para 
os funcionarios regidos pela Consohdaçào das Leis Trabalbistas, obedecendo ao piso salarial 
estabelecido na Convenço coletiva de trabalho objeto deste Contrato, enquanto que o tocante a 
equipamentos e demais itens poderá ser reajustado do acordo corn IPCA-IBGE do referido 
periodo de 12(doze) meses, ou outro quo porventura venha substitui-lo. 

I4USLA NONA ...JJADOTAçAp ORçAMENTARJA 

9 1 As despesas aecorrentes 4a contxataçâo oriunda deste conirato 
correrAc por conta da seguinte dotaço orcentária: 

a)Funçao —Sub FunçAo- Programa do Governo - Proj eto on Atividàde: 
01.031.0026.0461- Coordenacäo da MAo Legislativa; Categoria EconOnñca - Grupo do Despesa - 
Modaiidade .e Aplicaco: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Conentes - 
AplicaçOes Diretas e foi procedida a reserva do recurso orcamentário para custeá4a. 

111 t$1fli)fljY: 	MU31WAflI) 

10.1, Corn ftindaitiento nos artigos 86 e 87 da Lei it0  8.666/93, a 
Contrat.ada ficara sujeita, no caso do atraso rnjustifleaño, assirn considerado pela Adnnnistraçâo, 
inexecuçAo parcial ou mexecuçào total da obrigaçâo, sern prejuizo das responsabihdades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

10.1.1. lAdverténcia par escrito; 
10.1.2. Multa de: 
a) 0,5% (citico décimos par cento) ao dia sabre a valor 
entregue corn atraso, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 
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b) 20% (vinte par cento) sabre o valor adjudicado, em case de atraso na entrega do objeto, por 
periodo superior a 15 (quinze) dias; 
c) 30% trinta por cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuçAa total da obrigaçAo 
assurnida; 
10.1.3. Suspenso temporéria do direito de participar de licitacAo e impedimento de contratar 
corn a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (doS) anos; 

10.3, As sançôes de muita poderâo ser aplicadas a Contratada juntamente corn a de advertncia, 
suspensao teniporária pan licitar e contratar corn a Sxnix3istrac&o da Contratante. 

11.1. A gestão do contrato cabera ao Diretor do Departarnento de 
AdmirnstracAo e a execuçâo sen fiscalizada pela ASSISTENCIA MILITAR DA 
CONTRATANTE, corn autondade para exerc em nome deste Poder, toda e qualquer açAo de 
orientaçao geral, controle e fiscalizaçAo dos Mços contratados, em conformidade ao item 
7Termo de Referência) do ato convocatório 

11.2. A açâe fiscalizadora da Contratante nAo fat-a cessar nem 
dinainuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento des obrigaçOes estipuladas, 
nem per quaisquer danos, inclusive quanta a terceiros, ou irregi1aridades constatadas. 

11.4. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer 
exigôncias da fiscalizaço merentes so objeto do Contrato, sern que disso decorra qualquer onus 
para a CONTRATANTE, no ixnplioando a atividade da fiscalizaçao em qualquer exclusAo cu 
reducao da responsabiidade cia CONTR.ATADA, inclusive perante terceiros, per qualquer 
irregularidade e, na ocoritcia desta, nAo impUct corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos. 

11.5. As decisôes e providMcias que ultrapassem a competéncia do 
representante deverAo ser solicitadas, par escrito, a seus supez'iores, em tempo hãbil pat-a a adocäo 
das medidas convenientes, couforme preceiti* o §2 0, do Art. 67, da Lei no 8.666/93. 

11.6. 0 valor das multas aplicadas dever4 set- recoihido aos coftes 
estaduais, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar cia data da notificaçAo, podendo a CONTRATANTE 
descontar a seu valor des notas fiscais e/ou faturas par ocasiAo do seu pagamento, ou cobra-las 
judicialinente, polo processo do execuço fiscal, corn os respectivos encargos, segundo a Lei no 
6.830/80. 

11.7 Mom des penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujita, 
ainda, ao cancelamento de sua inscriçao no Cadasfro de Fornecedores cia CONTRATANTE, 4 no 
que couber, as dernais penalidades referidas no Cápitulo IV da Lei no 8.666/93. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA REscisAo 
12:1. Sao motives pan a resoisão do presente Contrato, os 

exuimerados nos artigos 77 e 78 cIa UI no 8.666/93. 

12.2. Em caso• de rescisac deste Contrato seth obedecido o 
estabelecido nos artigos 79 e 80 a Lei no 8.666191 

12.3. Os cases do rescisào contratual serão formalmente motiva4os 
nos autos do processo assegurados p contraditOrio e a ampla. defesa. 

12.4. A rescisAo deste Cc, ntratp Implicará retençAo de créditos decorrentes 
cia contrataço, ate o limite dos prejuizos causados a Contratante, bern como in assunção dos 
serviços pela Contratante, in forma quo a mesnrndetenuinar. 

CIAUSULA flCIMA - TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
GERMS H 
Fazern parteIntegrante deste Contrato, independente do transcriçao a 

proposta, apresentada pela CONTRATADA, constante cIa LICJTAAO No 001/2018 - PREGAo 
N° 001/2018, que a CONTRATADA expressamente deciara conhecez ratificando neste ato sua 
aceitaçfto integral; 

Pica eleito o Foro cia Cornarea do Aracu/Sergipe, corn expressa 
renüncia a qualquer outro, pot mais pnvilegiado quo seja, pan dmrnir quaisquer duvidas ou 
questOes oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o 
presente instrurnento em 03 (très) vias do igual tear e forma pan urn so efeito, quo seguem 
subseritas por 02 (dims) testemunhas. 

de: OjQUq do 2018. 

(reLu
no ( Deputai 

ciaidente// 

// 
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Firma Muitseg Sistemas de Segurança LTDA 
Antonio Fernando Pereira de Carvaiho 

CPF n' 236.205.365-20 

TESTEMUNHAS:  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO !MP6NHO: 	NUMEO: 	 FOLIIA: 

02/0412018 	2018NE000509 	1/2 

UNIDADEGESTORA EMITENTE: -  UG: 	j GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 	j 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREc0 DA UG: 	 CIDADE: liE.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO 	 ARACAJU 
j 

49.010-050 

CREDO R RAZAO SOCIAL MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 	 fNPJ: 

NOME FANTASIA MULTSEG SIST.DE SEGURANCA 	 j 04.966.42210001-77 

ENDEREQO DO CREDOR: 	 CIDADE: U.F.: CEP: 

RUAFREI PAULO N. 199 	 ARACAJU J SE 49015-260 

65io UO.: PROGRAVJIA DE TRABALHO: NAt DA DESPESA: - FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031,0026.0461.0000 3.3.90.37 0101000000 2,817.131,67 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO 

0018 MILI-IOES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAlS E SESSENTA E SETh CENTAVOS 

FICHA FINANCEIRA: 

2018.011011.00001.0101000000.33000000.513 - OIJTRAS DESPESAS CORRENTES- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERENdA: 

2-ESTIMATIVO I-NORMAL 

LICITAQAO: MODALIDADE DALICITA9AO: NOMERO DO PROT000LO: 

0110112018000133 9- PREGAO PRESENCIAL ** 

REFEnNCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 1710712002 

CONVENIO: 

CRONOGRANIA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

0,00 0,00 0,00 313.014,63 

MAIO: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

313.014,63 313.014,63 313.014,63 313.014,63 

SETEMBRO: OUTLJBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

313,014.63 313.014,63 313.014,63 313,014.63 

FTENS DO EMPENHO 

frIGILANCIA OSTENSIVA, 
FORMADO FOR POSTO 

1 	404191-7 'IURNO E NOTURNO PARA 3.3.90.37.03 	 1,00 POSTO/ANO 	 2.693.616,2800 	 2.693.616,28 
TENDERAS 

frSSEMBLE1A LEGISLATIVA 
E SERGIPE.,00NFORME 

pROJETO BASICO. 
ERVICO DE SEGURANCA 

ELETRONICA-SISTEMA 
bEvIGILANcIA 

LETRONICA COM 

2 	410612-1 3.3.90.37.03 	A0NITORAMENTO 	 too UNIDADE 	 123.315,3900 111 	 123.315,39 

COMPOSTO FOR 7B 
ONJUNTOS DE 

gQUIPAMENTOS.CONFOR I 

OBSERVAçAO 

Conforme Contrato n° 015/2018, corn vigencia de 02104/2018 a 01104/2019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: fl 
AVENIDA IVO DO PRADO. SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILE-b. ARACAJU 

- TOTAL (R$) 2.617.131,67 

Data da Impressão: 	0310412016 
	

Reap. rnpressao: 	JUCELIA FONSECA MATOS DE OL!VEIRA 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 15/2015 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANQA LTDA. 
'Th• 	

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçAO CE SERVIOS DE 

SEGURANA INTEGRADA COMPOSTO CE VIGILANCIA OSTENSIVA E SISTEMA CE 

VIGILANCIA ELETRONICA 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO/EMISSAO CA NOTA DO EMPENHO 

FOR DOZE MESES PODENDO SER PRORROGADO FOR IGIJAL E SUCESSIVOS PERIODOS. 

DATA DAASSINATURA: 02 DEABRIL DE 2018 

ARACAJLJ, 09 DE ABRIL DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENçA TELES DE MENESES 
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09/04/2018 	 Zirnbra 

Zimbra 	 antoniaa@al.se.govi 

extrato do contrato n°15/2018 da Firma Muitseg Sistemas de Segurança Ltda 

De : Maria Antonia Mendonça Amaral 	 Seg, 09 de abr de 2018 11:46 
<antoniaa@al.se.gov.br > 	 01 anexo 

Assunto : extrato do contrato n 015/2018 cia Firma Muitseg 
Sistemas de Segurança Ltda 

Para : vaItencira@aLseegov.br  

Val, 
Segue extrato do contrato n 015/2018 da Firma Multseg Sistemas de Segurança Ltda,para 
publicação, -, 	
Att; 
Antonia 

Ex do Contrato 0152018- Firma Muitseg Sistemas de Segurança Ltda.doc 
21 KB 


