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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLELA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 028/2018 

Contrato pan Prestaçao de Servicos que entre si fazem a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma 

Propag Turismo Ltda EPP (PROPAGTUR). 

A ASSEMIRLEL& LEGISLATIVA DO ESTADO BE SERGIPE, situada na Aveni-

da Ivo do Prado s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. no 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e polo 

Primeiro Secretirio Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma Propag Turisino Ltda-EPP , esta-

belecida na Avenida Hermes Fontes no 1109, Bairro Salgado Filho, CEP:49.020-550, inscrita no CNPJ/ 

MF sob o no 13.353.495/0001-84 e InscriçAo Municipal no 005785-5 doravante denominado CONTRA-

TADO, representada pelo Senhor Waldyr Guedes, brasileiro, casado, Admmistrador de Empresas, por-

tadora do CPF No 281.212.108-44 e Carteira de Identidade no 1.198.714/SE, resultante do Processo Li-

citatOrio no 010/2018 - Pregào Presencial no 008/2018 - MENOR pço POR LUTE, regido pelas 

disposiçOes contidas na forma da Lei Federal no 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Federal no 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alte-

rada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redaçao (Estatuto Nacional da Mi-

eroempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal no 8.538/2015, pela Lei Estadual no 

6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 7.996/2015 e regularnentado pelo Ato 

no 22950, de 26 de fevereiro de 2018 e, subsidiariamente pela Lei no 8666, de 21 dejunho de 1993, ob-

servadas as alteraçoes introduzidas nos referidos diplomas legais, a que adiante, segue mediante as cláu-

sulas e condiçäes seguintes: 

CLAUSULA PRJMEJRA - DO OBJETO 

0 presente ajuste objetiva contrataçAo de empresa especializada em prestaçAo de  ser-

vigos de locaçao de transportes terrestre, envolvendo as atividades correlacionadas e de suporte pan a re-

ahzaço do Projeto Vwenciando o Poder Legislatn'o "Parlamentar por inn dia" - 10' Sessao Plené-

it do Estudante, promovido pela ELESE - Escola do Legislativo "Joao de Seixas Dórea" cujo evento 

ocorrerá durante o periodo de 22 a 25 de outubro de 2018., conforme especificaçoes, constantes no Ter-

mo de Referência - Anexo I do Ato Convocatório, independentemente de transcriçAo. 

I,  

CLAUSULA SEGUI'QDA— ESPECHICACAO DOS SERViCOft 

2.1 Os serviços deverao ser prestados nos segmuntes termos 
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CONTRATO No 028/2018 

Contrato pan PrestaçAo de Serviços que entre si fazern a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma 

Propag Turismo Ltda EPP (PROPAGTUR). 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, situada na Aveni-

da Ivo do Prado s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. no 

13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo 

Primeiro Secretario Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma Fropag Turismo Ltda-EPP , esta-

belecida na Avenida Hermes Fontes n° 1109, Bairro Salgado Filho, CEP:49.020-550, inscrita no CNPJ/ 

MF sob o n° 13.353.495/0001-84 e Inscriçao Municipal n° 005785-5 doravante denominado CONTRA 

TADO, representada pelo Senhor Waldyr Guedes, brasileiro, casado, .Administrador de Empresas, pot-

tadora do CPF N° 281.212.108-44 e Carteira de Identidade if 1.198.714/SE, resultante do Proeesso Li-

citatório if 010/2018 - Preg&o Presencial no 008/2018 - MENOR PREO POR LOTE, regido pelas 

disposiçôes contidas na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 dejulho de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alte-

rada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redaçao (Estatuto Nacional da Mi-

eroernpresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n° 8.538/2015, pela Lei Estadual n° 

6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n° 7.996/2015 e regulamentado pelo Ato 

n° 22950, de 26 de fevereiro do 2018 e, subsidiariainente pela Lei no 8666, de 21 dejunho de 1993, ob-

servadas as alteraçoes mtroduzidas nos referidos diplomas legais, o que adiante, segue mediante as elau-

sulas e condicoes seguintes: 

CLAUSJJTLA PR]MEIRA - DO OBJETO 

0 presente ajuste objetiva contrataçAo do empresa especializada em prestaçfto de  ser-

vigos de locaçao do transportes terrestre, envolvendo as atividades correlacionadas e do suporte para a re-

alizaçAo do Projeto Vwenciando o Poder Legislatwo "Parlamentar por urn dia" - lOU SessAo Plena-

na do Estudante, promovido pela ELESE - Escola do Legislativo "Joäo do Seixas Dorea" cujo evento 

ocorrerá durante o periodo de 22 a 25 de outubro do 2018., conforme especificaçoes, constantes no Ter-

rno do Referéncia - Anexo I do Ato ConvocatOrio, independentemente de tranwriçfto. 
4, 

CLAUStJLA SEGtINDA— ESPECIFIGACAO DOS SERVICOft 

2.1 Os serviços deveräo set prestados nos seguintes term os:  
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0BSERvAçOES 
Nos Lotes 1 e 2, Vans elou Topic e os Onibus executivos seräo utilizadas para 0 transporte dos alunos e 
coordenadores participantes do respectivo Projeto durante o perfodo de 22 a 25 de outubro de 2018, de 
acordo corn o roteiro de viagem na Clausula Sexta deste instz-urnento contratual 

CLAUSULA TERCEIBA - DAS OBRIGACOES 

I - Cabera it CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento devido pela execuçAo dos serviços licitados, desde que cuuipridas todas as for-

malidades e exigências convencionadas no contrato a ser firmado. 

b)Prestar as informaçôes e os esciarecimentos, pertinentes aos eventos, que venharn a ser solicitados pelo 
preposto da empresa. 
c). Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar, per meio dos 
profissionais, os serviços dentro das nonnas do contrato a ser firmado. 
d). Permitir o acesso dos empregados da empresa As dependências desta Casa Legislativa para execuço 
dos scrviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejani identificados 
corn o cracha da empresa 	 / 
c) Supervisionar e fiscahzar a execuçAo dos serviços objeto do c9çfrjSc ser firmado, sob 0 asjeeto 
qualitativo c quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer o 	qualquer serviço que i*o  es- 
teja de acordo corn as condiçOes e exigéncias especificadas. 
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0BSERvAcOEs: 
Nos Lotes 1 e 2, Vans elou Topic e os Onibus executivos serAo utilizadas pan o transporte dos alunos e 
coordenadores participantes do respectivo Projeto durante o perlodo de 22 a 25 de outubro de 2018, de 
acordo corn o roteiro de. viagern na Qiausula Sextadeste instirnento contratual. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES 

I - Caberá a CONTRATANTE: 

a) Efetuar a pagamento devido pela execução dos serviços licitados, desde que cumpridas todas as for-

rnalidades e exigências convencionadas no contrato a ser finnado. 

b)Prestar as informaçoes e as esciarecimentos, pertinentes aos eventos, que venharn a ser solicitados pelo 
preposto da empresa. 
c). Proporcionar todas as facilidades pan que a licitante vencedora possa desempenhar, por meio dos 
profissionais, as serviços dentro cbs normas do contrato a ser firmado. 
d). Pennitir o acesso dos empregados da empresa as dependéncias desta Casa Legislativa para execuço 
dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejarn identificados 
corn o crachi da empresa. 	 . 	.. 	 / 
e) Supervisionar e fiscalizar a execuçao dos serviços objeto 

doc9Ferqualquer
ser  firmado, sob a asbecto 

qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer oj 	serviço que qo es- 
teja de acordo corn as condiçdes a exigéncias especificadas. 
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. Acompanhar a preparaçäo dos ambientes e a disponibilizacâo dos equiparnentos 6 (seis) horas antes 
da data e hora de realizaçâo do evento. 
g). Rejeitar os servicos executados em desacordo corn as obrigaçOes assumidas pela CONTRATADA, 
exigindo sua correçAo quando possIvel, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sus-
pensAo do contrato firrnado, ressalvados os casos fortuitos ou de força major, devidarnente justificados e 
aceitos. 
h). Exigir o imediato afastamento e/ou substituiçao de qualquer empregaclo da CONTRATADA que no 
mereça confiança no frato dos servicos, que produza complicacoes para a supervisfto e fiscalizaçao, que 
adote postura inconveniente ou incompativel corn o exercIcia das atribuiçoes que the foram designadas. 
I). Solicitar em tempo habil a substituiçAo ou correcäo dos serviços ou equipamentos que nào tenham 
sido cons jderados adequados. 
m). Fiscalizar o cumprirnento das obrigaçOes e acompanhar o andamento dos serviços da CONTRATA-
DA. 
n). Nao permitir que outrem execute os serviços objeto do presente terino, quo se obrigou a CONTRA-
TADA; 
o). A flscalizaçäo e o acompanhamento da execuçào dos serviços caberao diretamente a Dfretoria da Es-
cola do Legislativo Deputado JoAo de Sejxas Doria quo indicará urn gcstor e urn gestor substituto a quem 
competirá verificar corretamente a execuçAo do contrato. 
p). Cornunicar oficialmente a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada corn a execuçAo 
dos serviços e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de .natureza grave. 

U - Caberá I CONTRATADA: 
a) Exeóutar fielmente o contrato a ser firmado, em conformidade corn as cláusulas avençadas e normas 

vigentes de forma a nAo interferir no born andamento da rotina de flincionamento do evento. 

b)Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaçAo por parte da órea técnica responsavel pela organizaçAo 
da ELESE, prestando todos os esciarecirnentos solicitados, de forma clara, concisa e lOgica, atendendo 
prontamente as reclamaçaes formuladas. 
c) Arcar corn as reclamaçOes levadas ao seu conhecimento por pane da fiscalizacfto do contrato a ser fir-
mado, cuidando imediatamente das providéncias necessarjas pan a correçfto, évitando repetiçäo de fatos. 
d) Relatar toda e qualquer irregulandade observada ern fiinçAo da prestacao dos serviços contratados 
e). Assurnir a responsabilidade por todos os encargos previdenciàrios e obrigaçoes sociais previstos na 
legislaçao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldâ-los na ópoca prOpria, uma vez que seus 
empregados nào rnanteräo nenhum vinculo empregaticio corn a CONTRATANTE; 
f). Assurnir, também, a responsabilidade por todas as providèncias e obrigaçoes estabelecidas na legisla-
çâo especIfica de acidentes do trabaiho, quando forem vitimas os seus empregados na execuçAo dos ser-
viços ou ern conexäo corn des; 
g). Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante a realizaçao 
do evento; 
h) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE, 
quando ocasionados pelos empregados da CONTRATADA durante a realizaçäo do evento; 
i) Manter seus ernpregados identificados por crachá e uniforme quando em trabatho, devendo substitul-
los, imediatainente, caso sejam considerados inconvenientes a boa ordem e as nonnas disciplinares; 
j). Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer bfraçao praticada por seus empregados, quando da re-
alizaçAo dos serviços; 
I). Cornunicar ao gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verifleada e 
prestar os esciarecimentos necessários para deliberaçao e mudança dos detaihes durante a fase de plane-
jamento do evento; 
rn). Manter em compatibilidade corn as obrigaçoes a serem assumidas e corn as exigéncias deste Tqimo 
todas as condiçOes de habilitaçAo e qualificacao exigidas no processo, dura 	vigéncia éontratual; 
n). Zelar pela perfeita execuçäo dos serviços, sanando as fallia4pW ' ,rims, >ix6diatamente após suafi- 
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f'). Acompanhar a preparaçäo dos ainbientes e a disponibilizacAo dos equipainentos 6 (seis) horas antes 

da data e hora de realizaçAo do evento. 
g). Rejeitar os servicos executados em desacordo corn as obrigaçoes assumidas pela CONTRATADA, 
exigindo sua correção quando possivel, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sus-
pensão do contrato firmado, ressalvados os casos fortuitos on de força major, devidamente justificados e 
aceitos. 
h). Exigir o irnediato athstainento e/ou substituiçao de qualquer empregado da CONTRATADA que não 
rnereça confianca no trato dos serviQos, que produza complicaçoes para a superviso e fiscalizaçao, que 
adote postura inconveniente ou incompativel corn a exercicia des atribuiçoes que the foram designadas. 
1). Solicitar em tempo hàbil a substituiçäo ou correçAo dos serviços on equiparnentos que nfto tenham 
sido considerados adequados. 
m). Fiscalizar a cumprirnento das obrigacOes e acornpanhar o andamento dos serviços da CONTRATA-
DA. 
n). Näo perinitir que outrern execute os serviços objeto do presente termo, que se obrigou a CONTRA-
TADA; 
o). A flscallzacAo e o acompanhamento da execuçäo dos serviços caberäo diretamente a Diretoria da Es-
cola do Legislativo Deputado Joo de Seixas Doria quo indicará urn gestor e urn gestor substituto a quem 
cornpetirá verificar corretarnente a execuçAo do contrato. 
p). Cornunicar oficialrnente a CONTR.ATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada cam a exeeuçäo 
dos services e quaisquer faihas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

JI—CaberaâCONTRATADA: 
a) Executar flelrnente o contrato a ser firmado, em conformidade corn as clausulas avençadas e normas 

vigentà de forma a näo interferir no born andarnento darotina de funcionamento do evento. 

b)Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaçao por parte da area ticnica responsável pela organizacäo 
da ELESE, prestando todos os esciarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lOgica, atendendo 
prontamente as reclamaçOes formuladas. 
c). Arcar corn as reclarnaçOes levadas ao son conhecirnento por parte da fiscalizaçao do contrato a ser fir-
mado, cuidando iinecliatamente das providências necessârias para a correçäo, evitando repetiçâo de fatos. 
d). Relatar toda e qualquer irregularidade observada em funçAo da prestacäo dos serviços contratados. 
e). Assumir a responsabilidade pOT todos os encargos previdenciários e obrigaçOes socials previstos na 
legislaçao social e trabathista em vigor, obrigando-se a saldI-los na época própria, uma vez que seus 
empregados näo rnanteräo nenhum vInculo empregaticio corn a CONTRATANTE; 
0. Assumir, também, a responsabilidade par todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legisla-
flo especifica de acidentes do trabatho, quando forern vItimas os seas empregados na execução dos ser-
viços on em conexfto corn des; 
g). Providenciar a irnediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante a realizaçao 
do evento; 
h) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE, 
quando ocasionados pelos empregados da CONTRATADA 4urante a realizaçfto do evento; 
1) Manter seas empregados identificados por cracha e uniforme quando em trabaiho, devendo substitul-
los, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares; 
j). Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer infraçfto praticada por sons empregados, quando da re-
alizaço dos serviços; 
I). Comunicar ao gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e 
prestar as esclarecimentos necessários pan deliberaçAo e rnudança dos detaihes durante a fase de plane-
jamento do evento; 
m). Manter em cornpatibilidade com as obrigaçoes a serern assumidas e corn as exigéncias deste Tqnno 
todas as condiçoes de habilitaçao e qualificaço exigidas no processo, duran 	vigencia eontratual;f 
n).Zelar pela perfeita execuçäo dos serviços, sanandoas 

falhr5i 
 diatamente após suaXerifi 
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o).A CONTRATADA devera manter preposto responsável pela execuçAo do contrato, aceito pela CON-
TRATANTE, durante o perlodo de vigéncia do contrato para representá-la sempre que for preciso; 
p). Manter por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que Ihe 
sejam fornecidos. 
q). Realizar todas as transaçOes comerciais necessérias I execuçAo dos serviços contratados exciusiva-
mente em seu próprio nome. 

CLAUSTJLA QUARTA - DO VALOR DO CONTRALTO 

4.1 A CONTRATAT4TE pagará I CONTRATADA, mediante apresentaçfto Nota Fiscal/Fatura, devi- 
damente atestada pelo Diretor-Geral elou Diretor da Escola do Legislativo, o valor global de 14$ 
24.100,00 (VINTE E QUATRO MIL E CEM REAlS), inclusos todos os impostos, seguros, transpor-
to, pessoal, e demais despesas decorrentes da execuçäo do objeto deste Contrato; 

CLAUSULA OIJTINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. 0 pagarnento será efetuado, após a conclusao dos serviços, no prazo de ate 30 dias cia apresentaçAo, 
no protocolo da CONTRATANTE, cia Nota Fiscal devidamente atestada, polo Diretor-Geral e/ou Dire- 
tar da Escola do Legislativo, acompanhada da Certidao de Regularidade Fiscal corn a Fazenda 
Estadual ,Municipal, Certidôes de FGTS, INSS e CNDT, conforme dispôe a Resoluçao n° 208/2001, do 
Tribunal do Contas de Sergipe. 

5.2 A CONTRATANTE, através da Diretoria Geral dispora de 03 (trés) dias consecutivos a contar da 
data do entrada no protocolo, Para analisar as documentacoes hábeis, referentes I quitacào das despesas 
Para aferi-la corn a efetiva execuçAo dos serviços ou devolvSla no caso do irregularidades I CONTRA- 
TADA; 
5.3 Na contagem do prazo Para a efetivaçAo do pagamento pelo CONTRATANTE, seräo deduzidos os 
dias decorridos por responsabilidade da CONTRATADA, tais como as ocasionados pela sua demon na 
apresentacão do documento hábil de cobrança, ou em substitui-lo, quando emitido corn erro. 
5.4. 0 pagamento obedecera ao disposto na ResoluçAo n° 296/2016 do Tribunal de Contas de Sergipe 

5.5. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaçao do INPC, desde 

a data final do perlodo do adimplernento, ate a data do efetivo pagamento. Pan a efeito deste item, nfto 

serAo computados Os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes di nAo aprovacao dos documentos 

do quitacäo. 

5.6. Dc acordo cam a art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado do Sergipe, aquele que participar do 

licitacao neste Estado e que adquirir rnercadorias de outras unidades da federaçao, recolherá o irnposto 

correspondente I diferença entre a alIquota interna e a interestadual. 

CLAIJSULA SEXTA - DA VIGENCL4JALTERACAO 

6.1 VIGENCIA: 0 presente contrato vigorará a partir cia data da sua assinatura ate a concluslo dos 5cr-
viços , podendo ser prorrogado confornie conveniência da CONTRATANTE de acordo com a disposto 
no caput do art. 57, 11th Lei n° 8.666/93, em sun atualredaçäo. 

6.2 ALTERAcAO CONTRATUAL: Podera, através de prexio aj$2 'om a CONTRATADA sej al- 
terado a quantitativo, ora contratado, a depender da necess 	cia CONTRATANTE, não dev ndo 
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o).A CONTRATADA deverá manter preposto responsavel pela execuçAo do contrato, aceito pela CON-
TRATANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato pars representá-la sempre quo for precise; 
p). Manter par si, per seus prepostos e empregados, irrostrito e total sigila sabre quaisquer dados quo the 
sejam fornecidos. 
q). Realizar todas as transaçOes comerciais necessárias a execucAo dos serviços contratados exciusiva-
monte em seu próprio norne. 

CLAUSULA OUARTA - DO VALOR DO CONTRATO 

4.1 A CON1'RATANTE pagará a CONTRATADA, mediante aprosentacào Nota Fiscal/Fatura, devi-
daniente atestada polo Diretor-Geral 0/au Diretor da Escola do Legislativa, o valor global do U 
24.100,00 (VINTE E QUATRO MIL E CEM REAlS), inclusas tedos as impostos, seguros, transpor-
to, pessoal, e dernais despesas decorrentes da execuflo do objeto deste Contrato; 

CLAUSULA OUTNTA - DO PAGAMENTO 

5.1. 0 pagamento será efetuado, após a conelusAo dos services, no prazo de ate 30 dias da apresentacAo, 
no protocolo da CONTRATANTE, cia Nota Fiscal devidamente atestacla, polo Diretor-Geral 0/eu Dire-
tar da Escala do Legislativo, acompanhada da: Certidaa de Regularidade Fiscal cam a Fazenda 
Estadual ,MUnicipal, Certidoes de FGTS, INSS e CNDT, conforme dispoe a ResoluçAo if 208/2001,. do 
Tribunal de Contas de Sergipe. 

5.2 A CONTRATANTE, através da Diretoria Goral disporã do 03(trés) dias consecutivos a contar da 
data do entrada no pratocalo, pan analisar as documentaçôes hábeis, referentes a quitaço das dospesas 
Para aferi-la corn a efetiva execuçäa dos serviços au devolve-la no case do irregularidades I CONTRA-
TADA; 
5.3 Na contagern do prazo Para a efetivaçao do pagamento polo CONTRATANTE, serãa deduzidos os 
dias decorridos por responsabilidade da CONTRATADA, tais coma os ocasionados pela sua demora na 
apresentacAo do documento habil do cobrança, on ern substitui-lo, quando emitido corn erro. 
5.4. 0 pagainento obedecerâ ao disposto na Resoluçao if 296/2016 do Tribunal do Contas do Sergipe 

5.5. Havenda atraso do pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaçAo do INPC, desde 

a data final do perloda die adimplemento, ate a data do efetivo pagamenta. Pan a efoito doste item, n.o 

serâo computados os atrasos atribulveis a contratada e os decorrentes da nAo aprovaçAo dos documentos 

do quitaçäo. 

5.6. Do acordo cam a art. 185 do Regulamonto do ICMS do Estado do Sergipe, aquole quo participar do 

licitaçäa neste Estado e quo adquirir mercadorias do outras unidades. da federaço, recolherá a imposto 

conespandonte a diferença entre a aliquota interna e a intorestadual. 

CLAUSILLA SEXTA - DA VIGENCLAJALTERACAO 

6.1 VIGENCIA: 0 presente contrato vigorará a partir da data da sua assinatura ate a conclusäo dos ser-
viças , j,odondo ser prorrogado conforme conveniência da CONTRATANTE do acordo corn a disposto 
no caput do art. 57, II da Lei n° 8.666/93, em sua atual redaçao. 

6.2 ALTERAçAO CONTRATUAL: Poderá, através depré,4a a)42om a CONTRATADA 4 al- 
terado a quantitativa, era contratado, a depender da necess 	,clá CONTRATANTE, nàa dev ndo 
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exceder o limite estipulado em Lei, nos casos previstos no artigo 65, da Lei no 8.666/93, em sua atual 
redaçao, sempre através de Termo Aditivo, numerados em ordem crescente. 

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS 
7.1 ROTEII4O DE YIAGENS 

7.1.1. A CONTRATADA se compromete a atender os serviços elencados no Lotes Ole 02, colocando a 
disposicAo cia CONTRATANTE, 5(cinco) Van e/ou Topic e 7(sete) Onibus pan o transporte dos estu-
dantes é Coordenadores e Diretores dos Colegios participantes do Projeto Vivenciando o Poder Legislati-
vo "Parlamentar por um dia" - Øa Sessào Plenária do Estudante, de acordo com o roteiro de viagens 
abaixo: 



ESTABO DL SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATJVA 

exceder o limite estipulado em Lei, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, em sua atual 
redaçao, sempre através de Termo Aditivo, numerados em ordem crescente. 

CLAUSUTJA SETIMA - PA EXECUCAO DOS SERVICOS 
7.1 ROTEIRO BE VIAGENS 

7.1.1. A CONTRATAIJA se compromete a atender os serviços elencados no Lotes Ole 02, colocando a 
disposiço da CONTRATANTE, 5(cinco) Van e/ou Topic e 7(sete) Onibus pan o transporte dos estu-
dantes é Coordenadores e Diretores dos Colégios participantes do Projeto Vivenciando o Poder Legislati-
vo "Parlamentar por urn dia" - 101 Sessào Plenaria do Estudante, de acordo corn o roteiro de viagens 
abaixo: 
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7.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a: 
Pan os Lotes 1 e 2 -TRANSPORTES: 
a) Oferecer Vans dotados de ar-condicionado, tacografo, cinto de segurança, capacidade minima pam 14 
pessoas, ano/modelo de fabricaçao näo inferior a 2015; 	 p 
b) Oferecer Onibus dotados de ar-condicionado, ta 	a o, cm de segurança, e capacidade mini 4 para 
46 pessoas. 	 k 	 U 
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7.1.2. A CONTRATADA flea obrigada a: 
Para os Lotes 1 e 2 -TRANSPORTES: 
a) Oferecer Vans dotados de ar-condicionado, tacégrafo, einto de segurança, capacidade minima pan 14 
pessoas, ano/modelo de fabrieaçao näo inferior a 2015; 

b) Oferecer Onibus dotados de ar-condicionado, tape tfo, cm de segurança, e capacidade min n4 pan 
46pessoas. 
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c) Apresentar a DireçAo de Escola do Legislative, relação nominal de todos os motoristas que executarfto 
as viagens de acordo corn cada destino, nñmere cia CNH bern como e némero do Celular para facilitar a 
comunicação e a segurança de todos, corn antecedéncia minima de 24 h da data prevista no roteiro de vi-
agem. - 

CLAUSULA OITAVA - BA DOTACAO ORCAMENTAIUA 

8.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos obedeceräo a classifica-

çAo abaixo: Função - Subfunçao - Programa de Governo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461- Co-

ordenacAo da Açäo Legislativa; Categoria Econornica - Grupo de Despesa - Modalidade AplicaçAo: 

3.3.90.00 —Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aplicaçoes Diretas. 

CLAUSTJLA NONA - BA GESTAO E BA FISCALIZACAO 

9.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor Geral e acompanhada pela Diretoria 

da Escola do Legislative - ELESE,, corn autoridade para exercer, em norne cia CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalizaçao dos servicos contratados; 

9.2 A açao fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da contra-

tada pelo perfeito cumprirnento das obrigaçöes estipuladas, nem per quaisquer danos inclusive quanto a 

terceiros, ou irregularidades constatadas. 

9.3 Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigéncias da fiscalizaçAo inerentes ao ob-

jeto do Contrato, sern que disso decorra qualquer onus pam a CONTRATANTE, nao implicando a ativi-

dade cia fiscalizaçao em qualquer exclusäo on reduçao da responsabilidade da CONTRATADA, inclusi-

ve perante terceiros, per qualquer irregularidade e, na ocorrthwia desta, não implica corresponsabilidade 

cia CONTRATANTE on de seus agentes e prepostos. 

9.4 As decisoes e providéncias que ultrapassein a competéncia do representante deverac ser solicitadas, 

por escrito, a seus superiores, em tempo habit para a adoçAo das medidas convenientes, confonne pre-

ceitua o §2°, do Art. 67, cia Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA —BA wtscisAo 
10.1 São rnotivos para a rescisão de presente Contrato, os enurnerados nos artigos 77 e 78 cia Lei no 
8.666/93. 

10.2 Em caso de rescisão deste Contrato será obedecido o estabelecido nos artigos 79 e 80 cia Lei no 
8.666/93. 

10.3 Os cases de rescisão contratual serão formalmente 	nos autos do processo assegurios o 
contraditorio e a ampla defesa. 
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c) Apresentar a Direçäo de Escola do Legislativo, relaçao nominal de todos as motoristas que executarAo 
as viagens de acordo corn cada destino, nUmero da CNH bern coma e nümero do Celular pan facilitar a 
cornunicaçAo e a seguranca de todos, corn antecedéncia minima de 24 h da data prevista no roteiro de vi-
agem. 

CLAUSTJLA OITAVA - BA DOTACAO ORCAMENTABJA 

8J. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos obedecerao I classifica-

çAo abaixo: Funçao - SubfunçAo - Programa de Governo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461- Co-

ordenação da Açao Legislativa; Categoria Econôrnica - Grupo de Despesa - Modalidade Aplicaçko: 

3.3.90.00 —Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aplicaçöes Diretas. 

cLkusaA NONA - DA GESTAO E BA FISCALIZACAO 

9.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor Geral e acornpanhada pela Diretoria 

da Escola do Legislativo - ELESE,, corn autoridade para exercer, em nome da CON1'RATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalizacao dos serviços contratados; 

9.2 A açAo fiscalizadora da CONTRATANTE não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da contra-

tada pelo perfeito cumprimento das obrigaçOes estipuladas, nem par quaisquer danos, inclusive quanto a 

terceiros, ou irregularidades constatadas. 

9.3 Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao ob-

jeto do Contrato, sern que disso decorra qualquer Onus pan a CONTRATANTE, nAo implicando a ativi-

dade da fiscalizaçao em qualquer exclusao on reduçAo da responsabilidade da CONTRATADA, inclusi-

ve perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, nAo implica corresponsabilidade 

da CONTRATANTE on de seus agentes e prepostos. 

9.4 As decisOes e providéncias que ultrapassem a competéncia do representante deverfto ser solicitadas, 

por eserito, a seus superiores, em tempo hábil para a adocAo das medidas convenientes, conforrne pre-

ceitua o §2°, do Art. 67, da Lei n° 8.666/93. 

cLAusuLA ntcmt& —BA RESCISAO 

10.1 São motivos para a rescisIo de presente Contrato, as enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei no 
8.666/93. 

10.2 Em caso de rescisão deste Contrato seth obedecido a estabelecido nos artigos 79 e 80 da Lei n° 
8.666/93. 

10.3 Os casos de rescisão contrathal serão formal men e rn ad nos autos do processo asseurLos o 
contraditorio e a ampla defesa. 
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10.4 A rescisäo deste Contrato irnplicará retençao de creditos decorrentes da contrataçAo, ate o lirnite dos 
prejuIzos causados a Contratante, bern como na assunçäo dos serviços pela Contratante, na forrna que a 
mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 A Contratada total ou parcial inadimplente serAo aplicadas as seguintes sançOes legais 

a.) advertência por escrito; 

b).multade: 

b.1) 0,5%(cinco décirnos por cento) ao dia sobre a valor adjudicado caso os serviços sejarn executados 

corn atraso, limitada a incidncia a 15 (quinze) dias; 

b.2) 20%(vinte par cento) sobre o valor adjudicado, ern caso de atraso na prestaçAo dos serviços, por pe-

riodo superior a 15 (quinze) dias; 

b.3) 30%(trinta por cento) sabre a valor adjudicado, em caso de inexecuçao total da obrigaçfto assurnida; 

11.2 SI4spenso temporária do direito de partjcipar de liçitaçao e irnpedimento de contratar corn a As-

sernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 

11.3 As sançoes de rnulta poderAo set aplicadas a CONTRATANTE juntarnente corn a de adverténcia, 

suspensão ternporária para licitar e contratar corn a administraçao da Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe. 

11.4 Declaraçào de inidoneidade pan licitar e contratar corn a AdministraçAo Püblica, enquanto perdura-

rem os motivos determinantes da punicfto on ate que seja prornovida a reabilitaçao na forma da Lei on 

perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.5 Em qualquer das hipóteses previstas nesta Clausula, seth assegurado a CONTRATADA a direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA mscrsAo 

Pelo descumprimento total on parcial do presente Contrato, ensejará a sua rescisAo, 

observando-se o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93 e Lei no 9.648/98. 

CLAUSIJLA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAlS 

Independentemente de sua transcriçào, farao parte do Contrato todas as condiçoes es- 

tabelecidas no Edital referente a Licitação if 010/2018 - Pregac Presencial n° ocs /2018 e, no que con-

ber, na proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SV,,gompetente pan dirirnir quaisquer4vidas 

oriundas do presente Contrato. 
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10.4 A rescisAo deste Contrato irnplicará retençAo de créditos decorrentes da contrataçâo, ate o limite dos 
prejuizos causados a Contratante, bern corno na assunçäo dos serviços pela Contratante, na forma que a 
mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDA])ES 

11.1 A Contratada total on parcial inadimplente seräo aplicadas as seguintes sançoes legais 

a.) adverténcia por escrito; 

b). multa de: 

b.1) 0,5%(cinco décirnos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os serviços sejarn executados 

corn atraso, lirnitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b.2) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestacão dos serviços, por pe-

riodo superior a 15 (quinze) dias; 

b.3) 30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigaçAo assurnida; 

11.2 SuspensAo temporária do direito de participar  de Iicitaçfto e irnpedimento de contratar corn a As-

sernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 

11.3 As sançbes de rnulta poderAo ser aplicadas a CONTRATANTE juntarnente corn a de adverténcia, 

suspensão temporéria pan licitar e contratar corn a adrninistraçAo da Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe. 

11.4 DeclaraçAo de inidoneidade pam licitar e contratar corn a AdministraçAo Püblica, enquanto perdura-

rem os motivos detenninantes da puniçfto on ate que seja prornovida a reabilitaçao na forma da Lei on 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

115 Em qualquer das hipoteses previstas nesta Clausula, será assegurado a CONTRATADA o direito ao 

contraditório e it ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMIA SEGUNDA - DA RESCISAO 

Pelo descumprirnento total ou parcial do presente Contrato, ensejará a sua rescisAo, 

observando-se o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93 e Lei no 9.648/98. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAlS 

Independenternente de sua transcriçào, farAo parte do Contrato todas as condiçoes es-

tabelecidas no Edital referente a Licitaçao if 010/2018 - Pregao Presencial if 008 /2018 e, no que cou-

ber, na proposta da CONTRATADA. 

CLAUS1JLA DECIMA OUARTA - DO FORO 

Pica eleito o foro da cidade de Aracaju/S 	ompetente para dirirnir quaisquer d?vidas 

oriundas do presente Contrato. 	 PV 
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E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em trés vias de igual 

teor, as, quais foram lidas e achadas conforme, vai devidamente assinada na presença das testemunhas 

abaixo. 

de 90 de 2018. 

Deputado Jeferson Andrade 
11 Seeretirio 

Waldyr Gytfes 

CPF N°46.212.108-44 

Firma PROPAG T1JRISMO LTDA-EPP 

TESTEMUNHAS: 
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B por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em trés vias de igual 

teor, as, quais foram lidas e achadas conforme, vai devidamente assinada na presenca das testemunhas 

abaixo. 

de 90 de 2018. 

IT 
 ANTE 

Waldyr 

CPF N°281.212.11 

Firma PROPA'G TURJSMO LTDA-EPP 
:tONTTADA 

Deputado Jeferson Andrade 
1a Seeretário 

TESTEMUNHAS: 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

www NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENNO: 	NOMERO; 	 FOLHA: 

18/10/2018 	2018NE001527 	112 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: US: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIALEGISLATIVA 011011 00001 13.170.64010001.44 

ENDEREç0 DA US: CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - GENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL PROPAG TURISMO LTDA-EPP CNPJ: 

NOME FANTASIA PROPAGTUR 13.363.495/0001-64 

ENDEREçO DO CREDOR: i CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA HERMES FONTES (ARACAJU SE 49.015-350 

CODIGO U.O.: PROGRAMA DE TRAEALHO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.33 0101000000 24.10000 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

VINTE E QUATRO MIL GEM REAlS - 
FICHA FINANCEIRA: 

2018.011011 .00001.0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES- OUTRAS DESPESAS CthgNTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DEDESPESA: N° DA N4 DE REFERENdA: ' 
- ORDINARIO I -NORMAL 

LICITAcAO: MODALIDADE DA LlcrrAçAo: NUMERODO PROOLO: 

0110112018000284 9- PREGAO PRESENCIAL 

REFERENdA LEGAL  

LEI 10.520 DE 1710712002 .. 	 . 
CONVENIO: 

(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

0,00' 0,00 	 0,00 0,00 

MAIO: JUNHO, -- JULHO: AGOSTO: 

0,00 . 0,00 	 0,00 0,00 

SETEMBRO: OUTUBROV - NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

0,00 , 	' 24.100,00 	 0,00 0,00 

TENS DO EMPENHO 

2T41t i 
SERVICO DE LOCAcAO DE' 
ONIBLJS - DEFORMA 	. 
EVENTUAL 00 TIPO VAN. 
NO MAX MO DOIS ANOS 
'DE USO, COM M0TORISTA,: 

414102-4 	3.3.90.33,05 1,00 	 UNIDADE 
bOMSU 

5.200.0000 	 5.200,00 

MINIMA PARA 14 
PASSAGEIROS,COM AR 
bONDICIONADO,COM 
MANUTENCAO 

REVENTIVAE  
SERVICODELOCACAODE 
ONIBUS- DE FORMA 

tVENTUAL DO TIPO 
NIBUS EXECUTIVO, NO 

MAXIMO 0015 ANUS 08 
USO, COM MOTORISTA, 

2 	414101-6 	3.3.90,33.05 rIDALETE,SERVIC0 DE 
tORDO, C( 

1,00 	 UNIDADE 16.900.0000 	 iasoo,00 

OMBUST1VEL,CAPACIDAL 
MINIMA PARA46 

PASSAGEIROS,COM AR 
bONDICIONADO,COM 
MANUTENCAO 	H 
PREVENTIVA  

Data da rnpressao: 	2311012018 	 Resp. Impressao: 	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

4 DATA DO EMPENHO: 	NI]MERO: 	 FOLHA: 

18/10/2018 	2018NE001527 	2/2 

OBSERVA QAO 
Conforme Contrato n° 028/2018, Lioitaçao fl°  01 012018 a Pregao PresenoaI n° 00812018, corn vigenda a partir de 18110/2018. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

LAVENIDA VU DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 
	

TOTAL (R$) 	 24.10000 I 

	

RESPONSAVELELA EMISSA 	 ASSINATURA DO ORDENADOR: 

I  

WASHINOT N 	DE'SOUZPLrgTANA 

	

3370S 	

1 

6375-34 

ON LUIZ 

997.795, 

An Imnrsso: 	23/1 012018 
	

Rasp. Impressâo: 	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 02812018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA PROPAG TURISMO LTDA EPP (PROPAGTUR) 

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAcAO DE SERVIQOS 

DE LOCAçA0 DE TRANSPORTES TERRESTRES, ENVOLVENDO AS ATIVIDADES 

CORRELACIONADAS E DE SUPORTE PARA A REALIZAQAO DO PROJETO VIVENCIANDO 0 

PODER LEGISLATIVO 'PARLAMENTAR POR UM 01K. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DA SUAASSINATURA ATE A CONCLUSAO DOS SERVIQOS. 

DATA DAASSINATLJRA: I8DEOLJTUBRO DE 2018 

ARACAJU, 8 DE NOVEMBRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA vALENcA TELES DE MENESES 



Zimbra 
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antoniaa@al.se.leg.br  

extrato do contrato no 0282018 

De Maria Antonia Mendonça Amaral 	Qul, 08 de nov de 2018 13:24 
<antoniaa@al.se.leg.br > 	 1 anexo 

Assunto : extrato do contrato no 0282018 

Para : valtencira©aI.se.gov.br  

vat, 
Segue extrato do contrato n° 028/2018, para publicaçao 
aft; 
antonia 

Ex do Contrato 0282018- Firma Propag Turismo Ltda EPP 
7 (PROPAGTUR).odt 

18 KB 

I 
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