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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

CONTRATO no 032/2018 

Contrato por instrumento particular que entre 

si celebram a ASSEMBLEJA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SERGIPE e a Firma VIASERV 

TERCEIIUZAçAO EIRELLI 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na 

Avenida Ivo do Prado Wn°, nesta Capital, doravante denozninada CONTRATANTE, corn 

C.G.C. if 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano 

Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma 

VIASERY TERCEUUzAçA0 EIRELLI, inserita no CNPJ sob no 41.102.641/0001-34, 

sediada na Rua Quinze de Novembro no 114, bairro Pixete, São Lourenço• da Mata - 

Pernambuco, CEP: 54730-320, Inscriçfto Estadual no isento e Inscriçao Municipal no 80.658, 

e-mail:viaserv@hotmail.com,  doravante denominado CONTRATADA, representada pelo Sr 

Enio Amauri de Araujo, brasileiro, casado, major portador da RE. n.° 587.302 SDS/PE e CPF 

n.° 080.291.304-06, resultante do Processo Licitatório if 009/2018 -. PregAc no 007/2018 - 

MENOR PRE(0 GLOBAL, regido pelas disposiçoes contidas na forma da Lei Federal no 

10.520, de 17 dejutho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993 

1993 e pela InstruçAo Nonnativa no 5, de 25 de maio de 2017, especiflcamente artigo 35, 

Anexo WI-A, no que couber, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo 

Decreto Federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual no 26.531, de 14 

de outubro de 2009, e, ainda, Lei Federal if 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de 

Defesa do Consurnidor) e pela Lei Complementar if 123/06 altçrada pela Lei Complementar 

no 147/2014 em sua atual redaçào (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 instrumento tern por objeto contrataçAo de emp sa 

de sewiços de soluçAo em teenologia, modeaçAo admthisfrativa e tecno1/ 
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informacâo destinado a CONTRATANTE, nas quantidades, caracterIsticas e demais 

condiçoes constantes no Anexo I - Ternio de Referenda do ato convoeatório. 

CLAUSULA SEGUINDA - DOS OUANT1TATIVOS E DA 

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 

2.1. Para desenvolvimento e manütençäo dos sistemas, 

administraçao de redes e banco de dados, suporte técnico em redes e mieroinformàlica, serAo 

utilizados Toenico em Informatica nfvel I, Técuico em rede de micro, Técnieo em 

Computacao III e Tecnico em Informática nivel II, nas quantidades, caracteristicas e demais 

condiçoes constantes neste Termo, descritos e especificados na forma abaixo: 

SALARIO 
No DE - 

CARGO QUANT CEO CONVEN AO 
ORDEM 

COLETIVA 
TECNICO EM REDE DE 3 133-05 R$ 1.109,08 

01 29 
• MICRO  

TECMCOEM 3172 R$ 1.609,92 
02 1 

rNFORMATICA NtVEL i 
TECNICOEM 3171-10 R$ 2.056,42 

03 08 
COMPUTAcAO iii  
TECNICO EM 3172 R$ 2.788,79 

04 INFORMATIVAMVEL 04 

I_'I  

2.1.1 Técnico em Rede de Micro: 

1. Digitar e álimentar os sistemas de informaçao; 

2. Digitar e armazenar Cl's e oficios do setor; 

3.Agendar e acompanhar solicitaçôes de serviços; 

4. Realizar atividades relacionadas a rotina de atendimento so usuário; 

5. Ordenar e arquivar docurnentos da unidade; 

6. Executar outras tarefas de mesma natureza e nivel de dificul 

'3 
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7.0 Tdcnico em Redes de Computadores deve ser flexivel e dominar os diferentes aspectos 

tecnológicos e organizacionais relacionados corn as redes de computadores, alérn de 

compreender as necessidades e os processes organizaeionais, visando a impiementaçâo de 

sistemas de comunicaçâo de dados que efetivamente atendazn os requisites de negócio das 

empresas. Pode atuar na execuçAo de projetos desta natureza, desenvolver serviços de 

manutençAo preventiva e reativa, paz-ticipar da elaboraçAo de diagnósticos e da solucào de 

problemas, envolvendo comunicaçao entre computadores e dando, suporte a tomada de 

decisöes estratégicas e taticas associados a redes. 

2.1.2 Ttcnico em informitica nEwel I: 

1.Elaborar pro gramas de computador, conforme deftniçao do analista de inforrnática. 

2. Instalar e confIgmar soitwares e hardwares, orientando os usuários nas especifieacoes e 

comandos necessaries pam sua utilizaçAo. 

3. Organizar e controlar os materials necessários pam a execuçAo das tarefas de operaçAo, 

ordem de service, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. 

4. Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a 

maiha de dispositivos conectados. 

5. Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. 

6. Notificar e inforrnar aos usuários do sistema ou ac analista de iriformática, sobre qualquer 

faiha ocothda. 

7. Executar e controlar as serviços de processamento de dados nos equipainentos que opera. 

8. Executar o suporte tecnico necessario pan garantir o born funcionamento dos 

equipamentos, corn sub stituiçAo, configuraço e instalaçAo de niódulos, partes e componentes. 

9. Administrar copias de segurança, impressao e segurança dos equipamentos em sua &ea de 

atuação. 

10. Executar o controle dos fluxes de atividades, preparaçAo e acompaithamento da faze de 

processamento dos services c/eu monitoramento do fimcionamento de redes de computadores. 

11.Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

12.Controlar e zelar pela correta utilizaçao dos equipamentos. 
9 

13.Ministrar treinamento ern area de scu conhecirnento.  
14. Auxiliar na execuçAo de pianos de rnanutençAo, dos equiparnentos, dos pro 	as

' 

 das 

redes de computadores e dos sistemas operacionais. 
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15. Elaborar, atualizar e mailer a documentaçao técnica necessãria para a operaçAo e 

manutençAo das redes de computadores. 

16.Executar outras tarefas compativeis corn as exigencias para a exerefcio cia firnçAo. 

2.1.3 Técnico em Informática Nivel II 

1-Programar, testar, implantar e documentar sistemas de informaçAo; 

2- Prograrnar, testar, implantar e documentar sites; 

3- Ter conhecimento de programaçâo e linguagem obj eta 

4- Ter conhecimento de Rede de Computadores 

5- Modificar sistemas implantados, conigindo falhas e atendendo sugestOes dos usuários; 

6- Atender necessidades setorials em informatica e solucionar possIveis problemas de 

hardwares, softwares e redes de computadores; 

7- Sugerir mudança de processos de producAo 

8- Treihar pessoas 

9- Organizar o local de trabaiho 

10-Estabelecer comunicacAo oral e escrita 

11-Redigir documentos 

12-Executar outras tarefas de mesma natureza e nIvel de dificuldade 

2.1.4 Técnico em computaçâo III: 

1-Programar, testar, implantar e documentar sisternas de informaçoes; 

2- Programar, testar, implantar e documentar sites; 

3- Ter conhecimento de prograznacAo a linguagem 

4- Ter conhecimento de Rede de 

IN 
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5- Modificar sistemas iniplantados, corrigindo falbas e atendendo sugestôes de usuários; 

6- Atender necessidades setoriais em informática e solucionar possiveis problemas de 

hardwares, softwares e redes de computadores; 

7- Sugerir mudanças de processos de produçAo; 

8- Treinar pessoas; 

9- Organizar o local de trabaiho; 

10-Estabelecer comunicaçAo oral e escrita; 

11-Redigir documentos; 

12-Executar outras tarefas de mesxna natureza e nIvel de dificuldade. 

2.2. Sob solicitação cia CONTRATANTE, a ñinço de 

TECNICO EM INFORMATIVA NIVEL U poderá receber nina bonificaçao mensal de R$ 

1.000,00 (hum mil reals) a titulo de cuinprirnento das metas individuals e em grupo de suas 

atividades, bonificaçAo esta, que nAo seth incorporada ao saWio e poderá ser inserida ou 

retirada a qualquer tempo. 

2.3. Os salários acima estAo previstos na Convençao Coletiva 

2018/2018, registrada no MTE sob o no SE000086/20 18 de 29/06/2018 

CLAUSULA TERCEIRA - EXECLJCAO DOS SERVICOS 

3.1 Os serviços serAo prestados nas dependencias e Anexos 

Administrativos deste Poder Legislativo; 

3.2. 0 seu recebirnento Oar-se-a de acordo corn o art 73, inciso 

I, letra "a" e "b" e seus parágrafos cia Lei 8.666/93, corn alteraçoes posteriores; 

3.3. 0 recebimento provisório cu definitivo do objeto 

contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, item a 

perfeita execuçAo do contrato. 11, 
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CLAIJSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATANTE 

4.1. Compete a CONTRATANTE: 

I. Assegurar o line acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se 

fizerem necessarios os serviços; 

II.Acornpanhar através da Coordenadoria Executiva de Teenologia da JnformaçAo e 

fiscalizado pela Djretorja Administrativa da CONTRATANTE, a execuçäo dos serviços; 

ilLAnotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas corn a execuçäo dos servicos 

contratados, deternilnando o que for necessário a regularizaçAo das faitas ou inegularidades 

observadas; 

IV. Efetuar o pagamento it CONTRATADA de acordo corn o estabelecido neste Contrato. 

CLAUSULA OUINTA DAS OI3RIGACOES E DAS 

RESPONSABILIDADES DA CONTIIATADA. 

5.1. Compete a CONTRATADA executar Os serviços objeto 

deste Contrato em estrito acordo corn as disposiçOes do Edital e discriminaçAo da proposta 

e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

I. Minter durante toda a execuçAo do Contrato, todas as condiçôes de habilitaçAo e 

qualificaçAo exigidas na licitaçAo; 

II. Ser responsavel, em relaçAo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execuçAo dos serviços objeto deste Contrato, tais como: 

• Salários; 

• Seguros de acidentes; 

• Taxas, impostos e contribuiçoes; 

• lndenizaçOes; 

• Vales-transporte e aiimentaçao; 	
/ 

• Outras que porventura venharn a ser criadas e exigidas pelo Govc( 
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III. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestaçAo dos serviços, 

corn o fnn de constatar no local a efetiva execuçAo do serviço e verificar as condiçôes em 

ye estào sendo prestados; 

IV. Responsabilizar-se por seus empregados em decorréncia dos serviços prestados, 

respondendo inclusive pela irnediata indenizaçao de danos per eles eventualnente 

causados; 

V. Ser responsável pelos danos causados diretamente a Administraçäo ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execuçAo dos serviços, nAo exeluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

VI. Comunicar a AdrninistraçAo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os .esclarecimentos que julgar necessário; 

VIL Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independenternente de 

justiflcativa por parte desta, qualqüer ernpregado cuja atuacAo, permanéncia e/ou 

comportamento sejarn julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina 

da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Püblico; 

VIII. Apresentar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os comprovantes de 

pagamento dos empregados e o recolliirnento dos encargos sociais; 

IX. Assumir todos os encargos trabaihistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execuçAo do Contrato; 

X. Implantar imediatamente após o recebimento da autorizaçAo de infcio dos serviços, a 

mAo-de-obra no local indicado e nos horarios fixados na escala de serviço, inforinando em 

tempo hábil, qualquer motivo itiipeditivo  ou que o impossibilite de executar os serviços nos 

locais estabelecidos; 

XI. NAo transferir a outrem, no todo ou em part; o Contrato firmado corn a 

CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência; 

XII. Nào realizar associacâo corn outrern, cessAo ou transferéncia total ou parcial, bern como 

a fiisAo, ciso ou incorporacAo, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

Xffl. A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer empregado que, do ponto de vista da CONTRATANTE, nAo esteja atendendo suas 

necessidades. Em caso de falta ou auséncia legal e férias, a CONTRATADAybtIga-se a 

substituir o faitoso no pra2o de 02 (duas) horas cia cornunicaçAo feita pela CO}jXftATANTE; / 

XIV. Pazer corn que os empregados contratados cumprana as seguintes exi9iC-&s: 	45 
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a) compareçaxn limpos e asseados para a execuçAo dos services; 

b) obedeçarn aos horarios estabelecidos pela CONTRATANTE; 

c) portem crachás de identificaçAo individual, quando em serviço. 

CLAUS1JLA SEXTA - DA VIGENCIA. GARANTJA DO 

CONTRATO E ALTERACAO CONTRATUAL 

6.1. VIGENCIA: 0 presente Contrato vigorará a partir da 

assinatura do contrato/ernissAo da nota de empenho, per 12 (doze meses), podendo ser 

prorrogado por igual e sucessivos periodos, respeitado o limite de lei, de acordo corn a 

conveniéncia adnlinistrativa; 

6.2. BA GARANTIA: 

6.2.1 - Para cumprimento do objeto do Contrato será exigido no ato 

da assinatura do respectivo Termo de garantia no valor correspondente a 1% (urn por cento) sobre o 

valor global do contrato, ficando a CONTRATANTE autorizada a deduzir o valor correspondente de 

eada fatura mensal na hipotese do nâo recolhimento prévio da cauçAo; 

6.2.2 -Essa garantia devera ser efetivada em nome da 

CONTRATANTE e podera ser efetuada em uma das modalidades previstas no "caput" e paragrafo 1° 

do artigo 56, cIa Lei if 8.666/93, ern sua atual redaçAo e terá seu valor atual izado nas mesmas 

condiçOes do contrato; 

6.2.3. Os TItulos constantes da ailnea "a" acima, deverAo ser 

ernitidos sob a forma escrithral, rnediante registro ern sisterna centralizado de liquidaçAo e de 

custOdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme defrnido pelo Ministério da Fazenda. 

6.2.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada 

findo a vigéncia do contrato, apOs a cornprovação de que a CONTRATADA pagou todas as 

verbas rescisórias Irabalhistas decorrentes da contrataçAo, ate o tim do segundo rnês após o 

encerrainento da vigéncia contratual, sob pena do valor da garantia ser utilizada para o 

pagamento dessas verbas trabaThistas, conforine estabelecido na legislacâo que rege a 

rnatéria.(RedacAo dada pela InstniçAo Normativa no 4, de 19 de rnarço de 2015). 

CONTRA 

in 	

sej a em 

restit  

6.2.5. Caso .a garantia prestada pela 

dinheiro, a mesma seth atualizada monetariamente, quando cia sua 
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6.2.6. A garantia respondera polo inadiniplemento das 

condiçoes contratuais, pela iS conclusAo ou conclusAo ineompleta dos serviços e pelas 

eventuais niultas aplicadas, independentemente de outras cominaçöes legais, quando for o 

caso. 

6.2.7.A garantia Seth completada ins mesmas bases, sempre que 

houver variaçAo do valor contratual por sous reajustes ou por necessidade de axupliaçao do objeto do 

contrato; 

6.2.8.Nâo serAo aceitos instrumentos do garantia quo contenham 

clausulas conflitantes corn dispositivos contratuais ou ate mesmo restrinjam-Ihe a cobertura ou a sna 

eflcácia 

6.3. ALTERAçA0 CONTRATUAL: No interesse da 

CONTRATANTE, o objeto do presente Contrato poderá sofrer acréscirnos on supressOes, ate 

a litnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contrataçAo, nos 

termos do artigo 65, §§ 1 e 20, da Lei n° 8.666/93 e alteraçôes posteriores; 

6.3.1. Nenhum acréscimo on supressào podera exceder a limite 

estabelecido no item anterior, exceto as supressôes resultantes do acordo entre as partes. 

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO SERVICO 

7.1. Pela perfeita execuçAo do obj eto contrato, a 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mensalmente, mediante a apresentaçAo da 

nota fiscal do serviços, devidamente atestada pela Coordenadoria Executiva do Tecnologia da 

JnformacAo e/ou polo Diretor Administrativo, a quantia do R$ 180.926,09 (Cento e oitenta 

mil, novecentos e vinte e sets reals e nove centavos), perfazendo urn total global de itS 

2.171.113,08 (Dois rnilhôes, auto e seteuta e urn mil, auto e treze reals e otto centavos); 

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO F 

REAJUSTE 

8.1.0 pagamento seth efetuado mensalmeiite pela 

CONTRATANTE, ate 10 (dez) dias áteis do rues subsequente, apes a apresentacào da ,4ta 

Fiscal/Fatura, atestada pela Coordenadoria Executiva do Tecuologia cIa 

Informac?/u  polo/ 
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Diretor Administrative, quo após cornprovacAo do recoihimento das contribuiçOes soeiais 

relativas a mao do obra empregada no contrato (OR do POTS e GRPS do INSS), 

correspondente ao znês da ültirna competéncia vencida, bern como a respectiva folha cit 

pagamento e estando aihda condicionado a apresentacAo das certidôes vélidas, encaminhará a 

Diretoria Financeira; 

8.2 A CONTRATADA, apresentará pam fins cit pagamento e 

fiscalizaçào, concomitante a nota flscallfatura, documentacAo apta a comprovar a regularidade 

trabaihista e previdenciária dos empregados disponibilizados para a execuçào dos services: 

a) Folha de Pagatnento e comprovante dos pagamentos (recibo do depOsito em coin 

corrente), aix cópia do contracheque devidamente recebido pelo empregado; 

b) Pro-labore quando so tratar de sócio cia empresa; 

c) protocolo de envio cit arquivos emitido pela Coneetividade Social; 

d) relaçAo dos trabaihadores constantes do Arquivo SEFIP - UFIP, transmitidas pela 

conectividade; 

e) Guia cia Previdéncia Social (UPS) corn autenticaçao mecánica ou acomparthada do 

comprovante do recolbirnento bancário, ou o comprovante emitido quando o recoihimento for 

efetuado pela internet; 

F) Uuia de Recolhimento do POTS corn a autenticaçAo mecãnica ou acompanhada do 

comprovante de recoihimento bancário ou o comprovante emitido quando a recolliirnento for 

efetuado pela internet; 

g) Certidao Negati'va de Débito relatives as contribuiçôes previdenciárias e as de terceiros 

(CND); 

h) CertidAo Negativa do Débito relativos aos tributos federals a a divida ativa da UniAo; 

1) Certificado do Regularidade do.FGTS; 

j) CertidAo negativa do Débitos Trabaihistas; 

k) além do outras legalmente exigiveis. 

8.3. Do Valor Bruto cia Nota Fisc&/Fatura do prestaçAo cia 

Serviço, a CONTRATANTE reterá 11% (onze par canto) a recolherá a irnportância ate o dia 

02 (dois) do mês subsequente a emissac do respective documento, em nome cia Contratada, 

em GRPS1-Guia de Recolhimento cia Previdência Social on GPS Guia do Previdênc ocial 

do acordo corn as oñentaçôes etabe1ecidas no Manual do Preenchirnento/ewando/ 
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obrigatoriamente as instruçoes contidas in Ordem de Service N.° 203 de 29/01/99, editada 

pelo DAF do INSS; 

8.4. Quando da emissAo Nota FiscallFatura a CONTRATADA 

deverá destacar o valor da RetençAo a titulo de "RETENcAO PARA A SEGURIDADE 

SOCIAL"; 

8.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a 

retençao oportuna a regular sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, no's 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 esta falta considerada 

como infraçâo ao parágrafo primeiro do art. 31 cia Lei 8.212/91, corn a redaçäo dada pela Lei 

9.711(98; 

8.6. 0 no recoihirnento this importâncias retidas, no prazo 

legal, configura, em tese, crime contra a Seguridade Social nos termos cia alfnea "ci" do art. 95 

da Lei 8.212/91; 

8.7 0 pagamento obedecerá ao disposto na Resoluçào if 

296/2016 do Tribunal cia Contas de Sergipe 

8.8. Todos os documentos cia cobrança deverào ser 

apresentados no protocolo geral cia CONTRATANTE e encaminhados, através de oficio 

especifico, aos cuidados do Departamento Financeiro desta Assembleia, acompanhado da 

CertidAo Negativa de ISS cia Prefeitura sede da Licitante. 

8.9. Fara parte integrante do Contrato a ser assinado corn a 

CONTRATADA a proposta corn todas as condiçOes estabelecidas referentes a preço e forma 

de pagamento, 

8.10. DO REAJUSTE: 0 reajuste pam o tocante ao pessoal, 

obedecerá a legislaçAo especifica do Governo Federal para os &ncionários regidos pela 

Consolidaçao das Leis Trabaihistas, obedecendo ao piso salarial estabelecido in ConvençAo 

Coletiva de trabaiho objeto deste Contrato, enquanto que o tocante a equipamentosydemais 

itens podera ser reajustado de acordo corn IRCA-IBUE do referido periodo 91'1 2(doze) 

mesas, on outro que pot ventura venha substitui-lo. 
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CLAUSULA NONA - DA.DOTACAO ORCAMENTABIA 

9.1.As despesas decorrentes da contrataçAo oriunda desta 

licitaçAo correrAo por conta da seguinte dotaçAo orçamentária: 

a)FunçAo —Sub Funçâo- Prograrna de Governo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461 - 

Coordenaçao da Açäo Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa —Modalidade de 

AplicaçAo: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicacOes Diretas 

e foi procedida a reserva do recurso orçamentário pan custea-la. 

CLAUSTJLA DECIMA— flAtS PENALIDADES 

10.1. Corn flindamento nos artigos 86 e 87 da Lei fl.0  8.666/93, 

a Contratada ficara sujeita, no caso de atraso. injustificado, assim considerado pela 

AdrninistracAo, inexecuçäo parcial ou inexecuçâo total da obrigaçAo, sern prejuIzo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e anipla defesa, as seguintes 

penalidades: 

10.1.1. Adverténcia pot escrito; 

10.1.2. Multa de: 

a) 0,5% (cinco decirnos por cento) ao tIM sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entregue corn atraso, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, 

por perlodo superior a 15 (quinze) dias; 

c) 30% (trinta pot cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçAo total da 

obrigaçAo assumida; 

10.1.3. SuspensAo temporária do direito de participar de 

licitaçAo e impedimento de contratar corn a CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) 

anos; 

10.2. As sançOes de multa poderao ser aplicadas a 
juntarnente corn a de advertencia, suspensAo temporaria para licitar e copl 

	
corn a 

administraçâo da Contratante. 
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CLAUSULA DECIMA - PRIMLIRA - DA GESTAO E DA 

FLSCALIZACAO 

11.1. A gcstAo do contrato caberá ao Diretor do 

Departamento de Administracao e o aàompanhamento dos servicos seth exereido pela 

Coordenadoria Executiva da Teenologia da InformaçAo, cabendo a fiscalizaçAo a Diretoria 

Administrativa, que: 

11.1.1. Enearninhara a Diretoria Financeira o documento que 

relacione as ocorréncias que impliquem em multas a serem aplicadas e ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços eontratados A CONTRATADA; 

11.1.2. SolieitaráA CONTRATADA e seus prepostos, tod.as as 

providèncias neeessárias ao born andatnento dos serviços; 

11.1.3. Acompanhar e atestar mensalmente a execuçao dos 

serviços, encaminhando ao Departamento Financeiro pam proceder ao pagamento; 

11.2 Poderá solicitar A CONTRATADA, scm que entender 

necessário, relacAo dos empregados,bem como, os respectivos pagainentos de salArios e 

encargos sociais. 

11.3. A açào da flsealizaçAo nao exonerara a CONTRATADA 

do suas responsabilidades contratuais; 

11.4. A fiscaiizaçAo do quo trata este item, nAo exclui twin 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou 

a terceiros, resultante de açAo on ornissao culposa on dolosa, de quaisquer do seus 

empregados Cu prepostos 

11.5. Cabe A CONTRATADA atender prontamente a qunisquer 

exigezicias da fiscalizaçAo inerentes ao objeto do Contrato, sem quo disso decorra qualquer 

onus para a CONTRATANTE, nAo implicando a atividade da fiscalizaçao em qualquer 

exclusão ou reduçAo da responsabilidade cia CONTRATADA, inclusive perante terceiros, pot 

qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, nAo implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou do seus agentes e prepostos. 

11.6. As decisoes e providéncias queultrapas 	a 

competência do representante deverào set solicitadas, por escrito, a seus 	eJ.__ 
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tempo hábil pan a adoção cbs medidas convenientes, conforme preceitua o §2°, do Art. 67, 

da Lei n° 8.666/93. 

11.7.0 valor das multas aplicadas devera ser recolluido aos 

cofres estaduais, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificaçao, podendo a 

CONTRATANTE descontar o seu valor cbs notas fiscais e/ou faturas pot ocasiAo do sen 

pagarnento, ou cobra-las judicialnente, pelo processo de execuçào fiscal, corn os respectivos 

encargos, segundo a Lei if 6.830/80. 

11.8 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará 

sujeita, ainda, ao cancelarnento de sua inscriçâo no Cadastro de Fonecedores da 

CONTRATANTE, e no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei if 

8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA - DA R1!ISCISAO 

12.1. São motivos pan a rescisâo de presente Contrato, os 

enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei n°  8.666/93. 

12.2. Em caso de rescisac deste Contrato seth obedecido o 

estabelecido nos artigos 79 e 80 da Lei if 8.666/93 

12.3.Os casos de rescisAo contratual serAo formalmente 

motivados nos autos do processo assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4. A rescisão deste Contrato iniplicará .retençào de créditos 

decorrentes cia contrataçào, ate o Iimite dos prejuuzos causados a Contratante, bern come na 

assunção des services pela Contratante, in forma que a mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA 	- DAS 

DISP0SIcOES GERAIS 

Fazern parte Integrante deste Contrato, independente de 

transcriçAo, todas as condiçoes esthbelecidas no Edital referente a LicitaçAo n° 009/2018 - 

Pregao Presencial ii ° 007/2017 e a proposta apresentada pela CONTRATAD , 4ue a 

CONTRATADA expressente declara conhecer, ratificando neste ate sua aintegral; 



H 
ESTADO DE SERGIIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarea de AracajulSergipe, corn 

expressa renUncia a qualguer outro, por mais privilegiado que sej a, para dirimir quaisquer 

düvidas ou questôes oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes 

firrnazn o presente instrumento em 03 (três) vias de igual thor e fomrn para urn so efeito, que 

sçguem subscritas por 02 (duas) testernunhas. 

ONTRATANTE 

Ffr4CV TEiA(5L) LLI 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



GOVERNO 00 ESTADO DE.SERGIPE 

NOTA DE EMPE-NHO 
DATA DO EMPENHO: 	NOMERO: 	 FOLHA: 

29/11/2018 	2018NE001780 	1/2 

LJNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREçO DA UG: 	 CrDAOE: UP.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO. SIN - CENTRO 	 ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL VIASERV TERCEIRIZACAO EIRELJ CNPJ: 

NOME FANTASIA VIASERV 41.102.641/0001-34 

ENDEREQO DO CREDOR: 	 1 CIDADE: U.F.: 	CEP: 

RUA JOAQUIM ANTONIO DE MEDEIROS N. 273 	 (OLINDA PE 	53.130-280 

cOoioo U.O.: 1 PROGRAMA DE TRASALHOT 	- 1 NAT.DA DESPESA: 	FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 101.031.0026.0481.0000 	 3.3.90.40 	 0101000000 192.98783 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

CENTO £ NOVENTA E Dots MIL, NOVECENTOS £ OITENTA E SETE REALS E OITENTA E TRES CENTAVOS 

FICHA FINANCEIRA: 

2018.0110l1.00001 .0l01000000.33000000,513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: 	 N' DA N.E. DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 11 - NORMAL 	 . 
LIcITAçAO: MODALIDADE DA LICITAçAO: NUMERO Do PROT000LO: 

0110112018000314 9- PREQAC PRESENCIAL 

REFERENdA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17107/2002 

CONVENIO: 
*0* 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

.JANEIRO: FEVEREIRO: 	 - MARCO: ABRIL: 

0,00 . 	. 	0,00 00 0.00 

MAIO: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 
p 

0,00 0,00 0,00 - 0,00 

SETEMBRO: OUTUBRO: 	 - NOVEMBRO: 	. DEZEMBRO: 
0,00 0,00 12.061,74 180.926,09 

]TENS DO EMPENHO 	 . 

M Pow O DE OPERACAOj 
ONTRATAQAODE 	I 

FMPRESANAPRESTAcAOt 
DESERVIQOSDE 

1 	404137-2 	3.3.90.40,09 	$IIODERNIZAQAO 	 1,00 	 LJNIDADE 192987,8300 192.967,83 
ADMINISTRATIVA E 
TECNOLOGLA DE 
NFORMAcAO. CONFORME 

FROJETO 

OBSERVAcAO 

Conforms Contrato if 032/2018, Lioitação n° 009/2018 a Pragao Presencial n° 007/2018, corn vigSncia de 29/11/I8 a 28/11/19. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAOALVES FII2-iO. ARACAJU - 
	 192.987,83 

.1 Innocc51 - 	1411212018 	 Rasp. Irnpressao: 
	

WASHINGTON LUIZ DE SOIJZA SANTANA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FOLHA: 

29111/2018 	2018NE001780 	212 

Data da Impffessni 	0411212018 	 Reap. lrnpressão: 	WASHINGTON LU1Z OF SCUM SANTANA 
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EXTRATO DO CONTRATO NO 032/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA VIASERV TERCEIRIZAQAO EIRELLI 

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE SERVIOS DE SOLUcAO  EM TECNOLOGIA, 

MODERNIZAQAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICA DA INFORMAQAO, CARACTERISTICAS 

E DEMAI S CONDIçOES CONSTANTES NO ANEXO -1 - TERMO REFERENdA DO ATO 

CON VOCATOR(O. 

VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER 

PRORROGADO FOR IGUAL E SUCESSIVOS PERIODOS, RESPEITADO 0 LIMITE DA LEI, DE 

ACORDO COM A CONVEMNCIA ADMINISTRATIVA. 

DATA DAASSINATIJRA: 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

ARACAJLJ, 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 
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Zhnbra 	 esters@alsedeg.br  

Extrato do Contrato no 032/2018 

De o Maria Ester Dantas Santos 
	

Ter, 18 de clez de 2018 09:32 
<esters@al.seieg.br > 	 l anexo 

Assunto Extrato do Contrato no 032/2018 

Para Valtendra@aLse.qov.br  

Val, 
Segue em anexo a Extrato do Contrato n° 03212018 
Aft 
Ester 

Ex do Contrato 0322018-Firma Viaserv Tercefrizaçâo EireIILodt 
18KB 

https:/iwebmail2.aLseleg.br/hlprintmessage?idC:-23  1 9&tzAmerica/Araguaina 	18/12/2018 


