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ESTADO DE SERGIPE 	 C-C) 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA :J 	c-J 0119. 
CONTRATO No 010/2019 

Termo de Contrato de Prestaçao de Serviços de Telefonia 
Fixa Comutada(STFC) local e longa distância nacional que 
entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergi-
pe e o ConsOrcio 01 composto pelas empresas Telemar Nor-
te Leste S/A, Brasil Telecom Comunicaçao MultimIdia 
Ltda., Oi Movel S/A, Oi S/A. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de PrestaçAo de Serviços, que 
entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, em adesao a ata de Registro de Preços 
ii°  007/2018 oriunda do Pregao Presencial para registro de preços no 003/2018 da Prefeitura 
de Santo Amaro/BA, devidarnente autorizada e processada em consonkcia ao artigo 8° do 
Decreto Federal 3.931/2001 e demais dispositivos legais, a Assembleia Legislativa do Esta-
do de Sergipe, C.G.C. n'13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pela seu Presidente, Deputado Luciano Bispo de Lima e o Primeiro 
Secretário Jeferson Andrade , ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital, 
e do outro, o CONSORCIO 01 composto pelas empresas: Telemar None Leste S/A, Oi 
Mével S/A, Oi S/A e Brasil Telecom ComunicaçOes MultimIdia LTDA., CNPJ no 
33.000.118/0001-79; 05.423.963/0001-11; 76.535.764/0001-43 e 02.041.460/0001-93 res-
pectivamente, contudo como essa contrataçâo refere-se apenas a serviços de telefonia fixa 
Comutada (STFC) local, longa distãncia nacional e longa distfincia internacionEl, através de 
urn sisterna integrado de telefonia, o presente contrato será celebrado com as Firmas Cbn 
sorciadas que possuem concessão da ANATEL para exploracAo de tais serviços, deñominE-
da CONTRATADAS, representada pelos Senhores: José Cláudio de Oliva Tourinho, bra-
sileiro. casado, administrador, portador da R.G. n. °  3030919-SSP/BA, C.P.F. n.° 
4'31.808.175-34 e Ricardo Freire de Oliveira Menezes, brasileiro, casado, engenheiro ele-
tricista, portador do R.G. n° 06353183-69 - SSP/BA inscrito no CPF sob n° 898.150.175-00 
tern justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante 
as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 0 presente ajuste objetiva a Prestaçäo de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) 
focal, longa distância nacional e longa distância internacional através de urn sistema integra-
do de telefonia, bern como, a instalaçao, fornecimento e manutençAo de link de internet, con-
forme especificaçOes técnicas constantes na Ata de Registro de Preços n° 007/2018, oriunda 
do Pregao Presencial no 003/2018 da Prefeithra de Santo Amaro/BA que a CONTRATANTE 
aderiu, os quais deverAo observar o padrao de qualidade exigido, e, ainda, o disposto nos 
Anexos do ato ConvocatOrio e proposta que fazern parte integrante da Ata, para atender as 
dernandas da Contratante. 

JNDA - DESCRTMINACAO  



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLE1A LEGISLATIVA 

CONTRATO No 010/2019 
2.1 0 serviço a ser prestado é o telefonico fixo cornutado (STFC), nas inodalidades local e 
longa distãncia nacional e longa distfincia internacional, através de urn sistema integrado de 
telefonia, discriminado da segninte forma: 

scRIçAo 	UNID. 	QUANTIDADE VALOR TiM- 	VALOR TO- 
______ ESTIMADA TARIO 	TAL 

naturade 	Acesso 3 - R$600,00 R$1.800,00 
)rlcamentos 
tais (30 ca- 

natura de 	Módulo 12 R$0,00 R$0,00 
ulo DDR 50 
L'S 

;so El - 	 Minute 	20.000 R$0,04 R$800,00 
go Local - 

çôes Fixo- 

so El - 	 Minute 	2.500 R$0,51 R$1.275,00 
go Local- 

çOes Fixo- 
elVCl 

so El - Minute 2.500 R$0,07 R$175,00 
goLDN- 

çöes Fixo- 

3.1 As despesas corn a presente contrataçAo correrão per conta cia seguinte dotaçao orçamen-
lana: FunçAo - Subfunçao - Prograrna de Governo - Projeto oii Atividade: 
01.031.0026.0461 - Coordenaçao da AçAo Legislativa: Categoria Eeonômica - Grupo de 
Despesa - Modalidade de Aplicaçao: 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes - Outras Despe-
sas Correntes - Aplicaçôes Diretas. 

CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO 

4.1 0 presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir cia assinatura docoi$ato, 
podendo ser prorrogado per iguais e sucessivos perlodos, a critério e eonveniência da,ON-
TRATANTE. ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, incise II d 1%ILei no 
8.666/93 em sua atual redaçAo. ( / 
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ESTAOO DE 5ERGWE 
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CONTRATO No 010/2019 
PAR GRAFO UNICO: Podera a CONTRATANTE acrescer ou suprimir a quantitative ora 
CONTRATADO, a depender de sua necessidade, nâo devendo exceder ao limite estipulado 
em Lei, podendo exceder esse lirnite se houver supressào resultante de acordo celebrado en-
ire os Contratantes, observando-se ao disposto no artigo 65, inciso I, II da Lei n° 8.666/93, 
cm sua atual redaçao. 

QLAUSULA OUINTA - DO VALOR, DO PAGAMEN-
TO E REAJUSTE DO CONTRATO 

5.1 0 valor mensal estirnado a ser contratado é de ate R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta re-
ais), totalizando urn valor global anual estimado de ate R$48.600,00 (quarenta e oito mil e 
seiscentos reais). 
5.2 As mencionadas quantias são apenas estirnativas de gastos, nâo podendo ser exigidas, 
nem consideradas corno valores para pagamentos minirnos. Tais estimativas poderAo softer 
acréscirnos ou supressôes, sem que isto justifique motivo pam qualquer indenizaçAo. 
5.3 0 paganiento da fatura será efetuado, mensalmente, pela CONTRATANTE através de 
côdigo de barras em ate 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal pelo Coordenador de Ser-
viços e ManutençAo para autenticaçAo de docurnentos e obedecera a ResoluçAo no 296 do 
Tribunal de Contas de Sergipe. 
5.4 0 reajuste ocorrerá anualmente de acordo corn o Indite de serviços de telecornunicaçoes 
(1ST) a ser fornecido pela Anatel. 

5.5 A CONTRATADA compromete-se a fornecer na prirneira ernissão da fatura as certidOes 
de Regularidades de Débitos, Certidoes de Regularidade corn FUTS, JNSS, CNDT, e 
Fazendas e a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentaçao 
apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condiçôes de contrataçAo, bern 
come as quo comprovem a sua compatibilidade corn as obrigaçOes assumidas. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES PA CONTRATA-
DA 

6.1 Obriga-se a CONTRATADA: 

a) Fornecer Os bens/serviços de acordo corn as especificaçOes técnicas constantes no instru-
mento convoeatOrio e no presente contrato, nos locais determinados, flog dias e nos tumos e 
horários de expediente da CONTRATANTE; 
b) Zelar pela boa e completa execuçAo do contrato e facilitar, par todos Os rneios ao seu al-
canoe, a ampla açào fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE. atenden-
do prontamente as observaçaes e exigéncias que the forem solicitadas; 
c) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anorrnalidade que interfira no born andarnento 
ao contrato; 
d) Arcar corn todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado a CONTRA-
TANTE e terceiros, por sua culpa, ou ern consequência de enos, impericia própria on d au-
xiliares que estejarn sob sua responsabilidade, bern corno ressarcir o equivalente a to 44s as 
danos decorrentes de paralisaçao ou interrupçào do fomecimento contratado, exceto q€ando 
isto ocorrer per exigências da CONTRATANTE on ainda par caso fortuito ou f'orça I3ior, 

L 	3 
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CONTRATO No 01012019 
PARAGIZAFO PRIMEIRO - 0 valor das multas seth, obrigatoriarnente, deduzido do paga-. 
niento do objeto entregue corn atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, 
eventualmente existentes. 
PARAGRAFO SEGUNDO - As inultas previstas nesta cláusula nào tern caráter cornpensa-
tOrio e o seu pagarnento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e da-
rios decorrentes das infraçOes cornetidas. 

PAR&GRAFO TERCEIRO - RetençAo de pagamento enquanto perdurarern quaisquer pen-
dCncias do CONTRATADO, junto a CONTRATANTE. Durante ease periodo nào incidirá 
atualizaçäo monetária. 

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO 

10.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensej ará a sua rescisão, corn as consequên-
cias contratuais e as previstas na Lei Federal n.° 8.666/93. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão poderá ser deternainada pot ato unilateral e escrito 
da CONTRATANTE nos casos enwnerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
Federal ti.0  8.666/93. 
PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisAo ocorrer corn base nos XII a XVII do art. 78 
da Lei Federal ti.°  8.666/93, scm que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcido dos 
prejuizos regularrnente comprovados que houver sofrido, na forma do § 20  do art. 79 do 
mesrno diploma. 
PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE poderAo rescindir, no todo on em pane, 
o presente instrumento, mediante aviso escnito, corn antecedencia minima de 30 (tninta) dias. 
Neste caso, a CONTRATADA perceberá apenas e exciusivamente o valor dos services 
et'etivamente realizados ate a data da rescisào. 
PARAGRAFO QUARTO - COBRANA JUDICIAL - As importâncias devidas pela 

- CONTRATADA senAo cobradas através de processo de execuçäo, constituindo este Contrato, 
tItulo executivo extrajudicial. ressalvada a cobrança direta, mediante retençäo on compensa-
ção de créditos, sempre quo possivel. 

CIJAIJSIJLA DECIMA PRIMFIRA - DAS DISPASI- 

1 1 .1 Independente de sua transcriçAo farAo parte do presente Contrato todas as condiçoes as-
tabelecidas no Edital referente ao Pregao Presencial n° 003/20 18 e a Ata de Registro de Pre-
ços 007/2018 da Prefeitura de Santo Amaro/BA, incluindo as condiçOes ali estabelecidas a 
as correçôes e eselarecirnentos feitos durante o processo licitatório, a, no que couber, na pro-
posta da CONTRATADA, qua per adesAo efetuarnos a presente Contrataçâo. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE nAo respondera por quaisquer comproL 
missos assuinidos polo contratado corn terceiros, ainda qua vinculados a execuço do presen-
te Contrato. 
PARAGRAFO SEGUNDO -0 CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a/execu-
çAo do Contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes ora assumidas todas ascond/'cOes de 
babilitaçao a qualificaçao exigidas no Edital. 
PARAGRAFO TERCEIRO - 0 presente Contrato nAo podera set objeto de subcQfrjFataçAo, c 
cessão ou transferencia, no todo ou em parte. 

-. 	 V 



ESTADO DE SEGIPE 
ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

CONTRALTO No 010/2019 
PARAGRAFO QUARTO - Na interpretacao das disposiçôes deste Contrato e integraço 
das omissOes, desde que compativeis corn os preceitos de Direito PUblico, alérn da necessária 
invocaço as normas prescritas na Lei Federal n.° 8.666193. 
PARAGRAFO QUINTO - 0 CONTRATADO respondera par todos as danos e prejuIzos 
decorrentes de paralisaçoes in execuçAo do fornecimento do objeto contratado, salvo na 
ocorréncia de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, ou nas 
possibilidades previstas pela ANATEL, apurados na forma da legislacao vigente, quando co-
municado a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou or-
dem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
PARAGRAFO SEXTO - Apos o 100  (décimo) dia de paralisaçao do fornecimento do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por urna das seguintes alternativas: 
a) promover a rescisâo contratual, independentemente de interpelaçAo judicial, respondendo 
o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisAo; 
b) exigir a execuçAo do Contrato, sem prejuIzos da cobrança de multa correspondente ao pe-
riodo total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
PARALGRAFO SETIMO - A CONTRATANTE providenciará a publicaçAo resumida do 
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do Estado de Sergipe, nos terrnos da 
legislaçào vigente. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de Aracaju/Sergipe, corn exclusAo de qualquer 
outro, por mais privilegiado quo seja, pan dirimir as düvidas porventura decorrentes da in-
terpretação ou execuçAo do Contrato. 

F, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (trés) vias do igual teor, em 
presenca das testemunhas abajicb, para quo produzarn os dernais efeitos decorrentes deste ato. 

de Lima 

do •nyr'Q.LLQ 	do 2019. 

1 0  

Ric/SIAirderiveira Menezes 
 senesentante 

CONSORCIO 01 (Telemar None Leste S/A, Oi MOv S/A e Brasil Telecom 
Coinunicaçôes MultimIdia LTDA.) 

CONTRATADA 

Testemunhas: 



GOVERNO DOESTADO DE SERGIPE 

NCTA DE EMP•ENHO DATA DO EMPENHO; 	N0MERO 	 FOLKA: 

23/0512019 	201 9NE000764 	1/2 

UNIDABE GESTORA ENTENTE: ($3: GESTAO: fCNPJ: 

ASSEM2LEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREçO DA UG: CIDADE: U.F.: tCEP: 
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO MACMU SE 149010.050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 

NOME FANTASIA 01 33.000.118/0001-79 

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

RUA DO LAVRADIO RIO DC .JANEJRO Ri 20230-070 

cOoico U.O.: PROGRAMA DE TRABAL,HO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCLA: 

01101 01.031.0026.0461.0090 3-2.90.40 0101000000 29.565,00 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

VINTE E NOW MILE QUINHENTOS E SESSENTA C CINCO REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

201 9.011011.00001 .01 01 000000.33000000.595 - OUTRAS DESPESAS C0RENThS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: r DA N.E. DE REFER#NCIA: 

2- ESTIMATIVO I - NORMAL 

UCITAQAO: MODAtIDADE DAUCITAcAO: NIMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000091 9- PREGAO PRESENCIAL 01464-6/2019 	 . 	 . 

REFERENdA LEGAL 	 . 	 . 	 . 	 . 

LEI10.520 DC 17/07/2002 	. - 	 . 	 . 	 .. . . . .
.. 	 . 

CONVENIO: 	 . 

[!NOGRAMA DEDESEMSOLSO. 	. 	 . 

JANEIRO: FEVEREIRO: •• MARcO ABAIL: 

..•0,00 . 000 

MAIO: JUNHO: 	 :. . JULKO: AGOSTO: 	- 

1.215,00 . .. 	4.050,00 
. 	

..4.050,00 

SETEMBRO: oLmmRo: NOVEMBRO: 	. DEZEMBRO: 

4.050,00 
' . 	 . 	 . 	 4.050,0') .. 	 . 4.050,00 . 	 4.050,00 

ITENS DO EMPENHO 

a-.. 
'SERVICODETELEFONIA 

. 	

. 

CbNTRATAc&O DE 
. 	 . 	 ESA ESPECIALIZADA L PRESTAQAODE 

........ 

. 	 .. . 	 . 	 . 

SERVI000ETELEFONIA 
1. 	418620.6 	3.3,90.40,08 	D(A. (ZMLJTADO (STFC), 7,30 	. MES 

....... 

4.050,00 I 	 .sss,00 
- 	 $ASMODALIDADES  

-0CAL, LONGA DISTANCIA I 
$ACIONALELONGA . . 

ISTANCLA . 

DJTERNACIONAL. 
. . 	 . 	 . 

OBSERVAcAO 	 . 	. 	 . 	 . 	. 	 . 	 ... 

Conrme Contrato Ti0  01012019, oom vigéncia de 23/05/2019 a 22/05/2020. 

LOCALIDADE DC ENTREGA:  

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 	TOTAL (R$) 	 . 	 29.565,00 

fltn rffi Ininrassin: 	2810512019 
	

Reso. Impressâo: 	BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA LINI-LARES 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

RESPONSAVEL. PELA EMISSAO 

BRUNA PRESGRAVE APMEIDA LINHARES 

033.872.995-08 

DATA DO EMPENHO: 	NOMERO: 	 FOLHA: 

23/05/2019 	201 9ME000764 	2/2 

.%SSINATURA DO ORQn1At$R: 	4 

JEFER?f LU!Z DEAN RADE 

"9 .795.105-59 

LUCLANO BISPO DE LIMA 

077.318.555-04 

.4.. i,,,,,-a.,- 	9R/fl5Jfljfl 
	

Rasp. Irnprassao: 	BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA LINRARES 



W.R. 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N O  01012019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: CONSORCIO 01 COMPOSTO PELAS EMPRESAS TELEMAR NORTE LESTE SI 

A, BRASIL TELECOM COMUNICAçAO MULTIM!DIA LTDA, 01 MOVEL S/A, 01 S/A. 

OBJETIVO: PRESTAçAO DE SERVIQOS LIE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LOCAL, 

LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL ATRAVES DE UM 

SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA, BEM COMO, A INSTALAçAO, FORNECIMENTO E 

MANUTENQAO DE LINK DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAçOES TECNICAS 

CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREOS NO 007/2018, ORIUNDA DO PREGAO 

PRESENCIAL No 003/2018 DA PREFEITURA DE SANTO AMARO/BA QUE A CONTRATANTE 

ADERIU, OS QUAIS DEVERAO OBSERVAR 0 PADRAO DE QUALIDADE EXIGIDO, E, AINDA, 

0 DISPOSTO NOS ANEXOS DO ATO CONVOCATORIO E PROPOSTA QUE FAZEM PARTE 

INTEGRANTE IDA ATA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTRATANTE. 

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

PRORROGADO POR IGUAIS F SUCESSIVOS PERIODOS, A CRITERIO E CONVENIENCIA DA 

CONTRATANTE, ATE 0 LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES,NOS TERMOS DO ARTIGO 57, 

INCISO II DA LEI No 8666/93 EM SUA ATUAL REDAQAO. 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666/93 EM SUA REDAcAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 23 DE MAIO DE 2019 

ARACAJU, 30 DE MAIO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 
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Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 010/2019, Extrato do Contrato no 013/2019 

De : Maria Ester Dantas Santos 	 Qui, 30 de mal de 2019 11:36 
<esters@aI.se.leg.br > 	 02 anexos 

Assunto Extrato do Contrato no 010/2019, Extrato 
do Contrato no 013/2019 

Para Valtencira@al.se.gov.br  

Val. 
Segue ern anexo os Extratos dos Contratos n°s: 010/2019, 013/2019 
Aft, 
Ester 

- Ext. do Contrato no 0132019 - Sr. Jose' Antonio Mendes.odt 
20KB 

Ext. do Contrato no 0102019 Consórcio 01 composto pelas Empresas 
7 Telemar Norte Leste SA, Brasil Telecom Comunicaçäo.odt 

22KB 
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