
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 022/2019 

Termo de Contrato de Prestagao de Servigos que 
entre si celebram a Assembleia Legislativa de 
Sergipe e a Firma COMPETENCIA EM FOCO TREI-
NAMENTOS LTDA 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 

orgao integrante da Administragao Publica Direta do Estado de Sergipe, inscrita no CGC/ 
MF sob o n.° 13.170.840/0001-44, corn sede e foro na Avenida No do Prado, s/n.° , nesta 
capital, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por pelo seu 
Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e seu Primeiro Secretario, Deputado Jefer-
son Andrade , ambos brasileiros, residentes nesta Capital, e a FIRMA COMPETENCIA 
EM FOCO TREINAMENTOS LTDA, pessoa juridica de direito Privado, inscrita no CNPJ/ 
MF sob n° 34.483.745/0001-70 , sediada na Av. Murilo Dantas, NO 881, Farolandia, Aracaju/SE. 
CEP: 49.032-490 ,Fone: (79) 99892-2940, representada pelo Senhor Elias Soares Souza. 
brasileiro, solteiro, advogado, portador do R.G n° 40596013-SSP/SP e CPF n° 363.268.268-29 , 

esidente e domiciliado na Avenida Empresario Jose Carlos Silva no 1700, Bloco Coq, 
ap.301, Condominio Mar de Aruana, Bairro Sao Conrado, CEP:49042-190, Aracaju/Sergi-
oe. doravante denominada de CONTRATADA, em conforrrmidade ao Processo de Inexi-
gibilidade de Licitacao n° 008/2019 e corn base no Artigo 13, inciso VI, combinado corn o 
artigo 25, inciso II da Lei no 8.666/93, em sua atual redagao, tern justos e contratados por 
este e na melhor forma de direito, o que adiante se segue mediante as clausulas e condi-
g6es seguintes: 

CLAUSULA i — DO OBJETO 

Este Contrato tern por objetivo a Contratagao de 
profissionai especializado para desenvolver o curso de capacitagao "Direitos humanos do 
traba!hador, cidadania e os impactos da reforma trabalhista e da nova lei de terceirizagao 
na administragao publica", a ser promovido pela Escola do Legislativo Deputado Joao 
Seixas Doria (ELESE). 

CLAUSULA II- ESPECIFICACAO DOS SERVI- 

Cs 

0 curso de capacitarao "Direitos humanos do tra-
baihador, cidadania e os impactos da reforma trabalhista e da nova lei de terceirizagao na 
administragao publica" tera uma carga horaria de 15 horas, sera ministrado no turno da 
manhq, na Escola do Legislativo Deputado Joao Seixas Doria (ELESE), em periodo a ser 
definido e tera por objetivo oferecer urn panorama geral dos Direitos Humanos do trab 
chador, da nogao de cidadania e analisar em que medida a Lei 13.467/17 (reforma tra a- _' 
Ihista) altera as direitos da pessoa - trabaihador; Anaiisar a nova proposta de reform tra- 
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bathista presente na MP da Uberdade econâmca; Discorrer sobre a terceirizacao corn en-
fase no setor püblico após a reforma trabathista; Analisar a responsabilidade dos Entes 
PübUcos na terceinzacao e em que medida a reforma trabaihista impacta os empregados 
pUbhcos e a Administracao PUblica em geral. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTACAO 
COMPLEMENTAR 

Os servicos ora contratados obedecerão ao dis-
posto neste Contrato, bern como as disposicoes constantes nos documentos adiante enu-
merados, e que independentemente de transcricao fazem parte integrante e complemen-
tar deste Contrato: 

Justificativa de Iriexigibilidade de Licitaçao n° 
008/2019 
Proposta Comercial 

CLAUSULA III— DA VINCULACAO AO INSTRU-
MENTO CON VOCATÔRIO 

A Contratante e a Contratada vinculam-se plena-
mente ao Processo de Inexigibilidade de Licitacao n° 008/2019, bern como a proposta da 
Contratada 

CLAUSULA IV - DAS OBRIGACOES DA CON-

TRATANTE 

A Contratante se obriga a: 

- 	 a) Uberar os funcionários para participacao do 
curso nos dias e horários preestabelecidos pe!a Escola do Legislativo; 

b) Disponibitizar o espaco no prôprio local de tra-
batho nos horários preestabetecidos. 

c) Divulgar o Curso junto aos seus funcionários, 
incentvando-os a uma ativa participacao. 

d) Fornecer dados funcionais necessários subsidi-
em a execução do curso: 

e) Especificar o grupo de funcionários beneficia-
dos peio curso e respectivos nCjrneros. 

f) Acompanhar e fiscalizar, sob a responsabilida-
de da Escota do Legislativo, a execucao dos serviços; 

h) Efetuar o pagamento a Contratada de aco4 
corn o estabelecido neste Contrato. 	 / / 
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CLAUSULA V - DAS OBRIGACOES DA CON-
TRATADA 

A Contratada se obriga a: 
- Executar o serviço objeto deste Contrato em 

estrito acordo corn as disposicoes e discriminacao da proposta, obedecendo todo seu 
conteido prograrnático e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

a) Ministrar o curso aos Servidores inscritos, 
cumprindo toda a carga horária estabelecda; 

b) Manter durante toda a execucao do Contrato, 
todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitaçao; 

c) ResponsabUizar-se pelos encargos trabaihistas. 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execuçao do Contrato: 

f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a 
Contrato firmado corn a Contratante, sem prévia e expressa anuência; 

g) Não reaiizar assocacao corn outrem, cessão 
ou transferência total ou parcial, bern corno a fusäo, cisao ou incorporacao, sem prévia e 
expressa anuência do Contratante; 

h) Apresentar no encerramento de cada turma a 
reiacäo dos capacitados e frequências; 

CLAUSULA VI - DA ViGENCIA 

0 prazo de vigência da prestacao dos serviços e 
ae ate sessenta dias a partir da assinatura do contrato. 

CLAUSULA V11 -  DA DOTACAO ORCAMENTA-
RIA 

As despesas oriundas da presente contratacao 
correrão por: Funçao- Subfuncao - Programa de Governo-Projeto ou Atividade 
01.031.0026.0461; Coordenacao da Açáo Legislativa; Categoria Econôrnica - Grupo de 
Despesa-Modalidade de ApUcacao: 3.3.90.00- Outras Despesas Correntes-AplicaçOes Di-

retas. 

CLAUSULA VIII— DO PRECO E FORMA DE PA-
GAMENTO 
i -o valor do Contrato será de R$ 9.000,00 (nØie 

milreais) e será pago mediante apresentaçao da nota fiscal/fatura, devidarnente ate tada 
peia Dftetora da ELESE, atestando a prestaçao dos servicos, objeto deste Contraty( 
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CLAUSULA IX - DA FORMA DE PAGAMENTO 

- 0 pagarnento será efetuado mediante apresen-
tacãc da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Diretora da ELESE, atestando a 
prestaçao dos servicos, objeto desta Licitaçao. 

Ii - Todos Os docurnentos de cobrança deverão 
ser apresentados no protocolo geral da Contratante e encaminhados através de oficlo es-

pecIfico aos cuidados da Escola do Legislativo para ateste e posteriormente a Diretoria 

Financeira da Contratante. 

III - A Contratante, através da Escola do Legislati-
vo e Diretoria Financeira, disporá de 03 (très) dias consecutivos da data de entrada no 
protocolo da docurnentaçao hébil, a quitacäo das despesas para aferi-la corn a efetiva 
execucao dos servicos e devolve-la, no caso de irregularidades, ao emitente. 

IV. Os documentos de cobrança nao aprovados 
serao devolvidos corn os respectivos indicativos de correcao a serem efetuados, e neste 
caso, a data de sua reapresentacao será a data de inIclo para a nova contagern de prazo, 
que disporá a Contratante para efetuar o pagarnento; 

V. Os perlodos de atraso por culpa da Contrata-
Ca, e aqueles decorrentes da não aprovaçâo ou de devoluçào de documentos de cobran-
ça devido a incorreçaes, ou ainda, da näo aceitacao dos servicos, nao serão computados 
para efeito de atualização rnonetária; 

VI. Havendo atraso de pagamento, ensejaré na-
dirnpiência, que será paga pela Contratante, pela variação do INPC entre a data que de-
veria ter sido paga, ate a data do seu efetivo pagamento. 

Vii - Não haverá reajuste de preco. 

CLAUSULA X - DA FISCALIZACAO 
A execuçao do presente Contrato será fiscalizada 

peia Escola do Legisiativo. 

PARAGRAFO UNICO - Os responsavels anota-
rão, em registro prôprio, todas as ocorrências relacionadas corn a execuçao do Contrato, 
determinando o que for necessário a regularizacao das folhas ou defeitos observados. 

CLAUSULA Xl— DAS PENALIDADES 

0 atraso no cumprirnento de qualquer obrigaçao 
assumida sujeitarâ a contratada ac pagarnento de muita de mora no valor de 1% (hum 
por cento) por dia de atraso. Em caso de inexecucao total ou parcial do contrato, a cop'- 
tratada será penalizada na forma prevista pelo Art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alteraçes 
e a valor das multas corresponderá a gravidade da infracao, ate o máximo de 10°,4/(dez - 
por cento) do valor do contrato, em cada caso. / 

S.- 
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CLAUSULA XII - DOS CASOS DE RESCISAO 
0 presente Contrato será rescindido: 

a) ordinariamente, por completa inexecucao; 

b) excepcionalmente, por qualquer dos motivos 
dispostos no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas afteraçoes. 

PARAGRAFO UNICO - Em caso de rescisao ad-
ministrativa, decorrente da inexecucao total ou parcial do Contrato, a Contratada não terá 
direito a nenhurna especie de indenizag5o, sujeitando-se as consequencias contratuais e 
legais, reconhecidos as direitos da Assembleia. 

CLAUSULA XUt - DOS RECURSOS 

Dos atos administrativos decorrentes da aplicaçao 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracoes, cabern os recursos dispostos em seu Art. 109. 

CLAUSULA XIV - DO FORO 
As partes contratantes eiegem o foro da cidade 

ce Aracaju, capital do Estado de Sergipe para dirirnir as düvidas e ou questoes oriundas 
da interpretag5o e execucao do presente Contrato. 

E por estarem justos e acertados, assinam a pre-
sente Contrato em 03 (trés) vias de igual tear e forma na presença das testemunhas abai- 

de 	 de 2019. 

LUCIAN4IPO(LIMA 	 JEFERhA DRADE 
PRESIE9bA AL/SE 	 PR1MEJ SECRETARIO 

CONTRATADA 

ELIAS SO.ARES S9LQA - PF 0  363.268.268-29 
FIRMA COMFETENCIA EM FOCO TREINAMENTOS LTDA 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NH0 

NOTA DE EMPENHO 
UNIDADE GESTORA EMITENTE: I UG: 	C 

ASSEMBLEIA LEGISL.ATIVA 011011 	0 

ENDEREçODAUG: CIDADE: [L 

AVENIDA Va DO PRADO. SIN - CENTRO ARACAJU S 

CREDORRAZAO SOCIAL COMPETENCLA EM FOCO TREINAMENTOS LTDA 

NOME FANTASIA 

ENDEREcO DO CREDOR: CIDADE: I 

AVEMDAMURILODANTAS ARACAJU 5 

CODIGO U.O.: 	 PROGRAMA DE TRABALNO: - NAT. DA DESPESA: 	FONTE: 

13.3.90.39 101 	 01 031.0026.0461.0000 0101000000 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

NOVE MIL REAlS 

UMERO: 	 FOLHA: 

019NE001319 	1 / 1 

ESTAO: 	CNP,J: 

0001 	13.170.640/0001-44 

CEP: 

49.010-050 

CNPJ: 

34.483.745/0001-70 

CEP: 

49,032-490 

IMPORTANCiA: 	 -- - 

9.000,00 

FICHA FINANCEIRA: 

2019-011011.00001.0101000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	TIPO DE DESPESA: 	 N DA N.E. DE REFERENCIA: 

- ORDINARIO 	 '~ NORMAL  

uclTAcAo: 	 MODALIDADE DA LICITAcAO: 	NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000235 	 i 5-INEXIGVEL 	 03311-8/2019 

REFERENCIA LEGAL 

NEXIGIVEL, ART. 25, INCISO H, LEI 8.666/93 

CON VENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

jANERO: 	 IFEVEREIRO: 	 s MAR-0: 	 ABRIL: 

0.00 	 0,00 	 0,00 

MAIO: 	 JUNHO: 	 I .JUL143: 	 AGOSTO: 

0,00 	 0.00 1 	 0.00 	 o.oc 

SETEMBRO: 	 IOUTUBRO: 	 NOVEMBRO: 	 I DEZEMBRO: 

.I.I.r.I!Iz 	 •!J.! 	 •1'I' 

l4IIII.IIl41[. 

SERVICO CE CAPACITACAO CE PESSOAL. - CUF 
44436-3 	33,90,39.48 REFORMA TRABAU-IISTA - IMPACTOS PARA AS 

EMPRESAS E EMPREGADOS 

OBSERVAçAO 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA WO DO PR.ADO. S/N, PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. AR.ACPJU - SE 

f 

RESPONSAEEA EMI$AO: 

BRURESVE ALME1DA LINHARES 

C33.872.995-08 

15,00 	 HORA 	 600.0000 	 9.00000 

TOTAL (R$) 
	

9.000,00 

Jata Ca Impressão 	19109/2019 
	

Resp. mpress8o: 	BRUNA PRESCRAVE ALMEA LN-IARES 
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 022/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA COMPETENCIA EM F000 TREINAMENTOS LTDA 

OBJETIVO: CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVER 0 

CURSO DE CAPACITAçAO DIREITOS HUMANOS DO TRABALHADOR, CIDADANIA E OS 

IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA E DA NOVA LE! DE TER0EIRIzAcA0 NA 

ADMINIsTRAcA0 PUBLICA" A SER PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATVO 

DEPUTADO JOAO SEIXAS DORIA (ELESE). 

VIGENCIA: E DE ATE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

BASE LEGAL: LEI No 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA 13 DE SETEMBRO DE 2019 

ARACAJU, 25 DE SETEMBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MEN EZES 
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Zimbra 	 antoniaa@al.se . leg. br  

extrato do contrato n 0222019 da firma competencia em foco 

treinamentos Itda 

De : Maria Antonia Mendonca Amaral 	Qua, 25 de set de 2019 09:16 

<antoniaa@aI.se . leg. br > 	
1 anexo 

Assunto : extrato do contrato n 0222019 da firma 

competencia em foco treinamentos Itda 

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br > 

Val. 

Segue extrato do contrato n 022/2019, da firma competência em foco 

treinamentos Itda, para publicaçao, 

Aft; 

Antonia 

Ext. do Contrato no 0222019 da FIRMA COMPETENCIA EM FOCO 

TREINAMENTOS LTDA.odt 

20 KB 

httnc//wphn,ai12.a1.se.1e.br/hJnrjntmessage?jd1  678&tzAmericalAraguaina 	25/09/2019 


