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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 031/2020 

Contrato de PrestaçAo de Serviços celebrado entre a 
Assembicia Legislativa do Estado de Sergipe e a 
Firma WS- PRIMTEL TELECOMUNICAcOES 
LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestaçào de Serviços, que entre 
si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legisiativa do Estado de Sergipe, 

c.cic. no 13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada 
pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Prirneiro Secretário Deputado Jéferson 
Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e do outro a firma WS- PRIMTEL 

TFJECoMUN1lCAcOES LTDA, estabelecida na Av. Carlos Burlamarqui, No 615-A, baino 
Centro, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob NO 01.719.104/0001-13, inscriçAo Municipal 054773-9, 
denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor Walter Pereira de Andrade Junior, inscrito 
no CPF sob N° 977.767.425-20, decorrente da LICITAcAO No 012/2020- PREGAO 
PRESENCIAL No 012/2020 DO TWO MENOR PREO FOR GLOBAL, conforme o 
Processo NO 01292-5/2020, de acordo com o que detennina a Lei Federal no 10.520, de 17 dejuiho 
de 2002, e, subsidiariarnente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente 
os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto 
Estadual no 26.531, de 14 de outubro de 2009, e, ainda, pela Lei Estadual n °  6.206/2007, alterada 
pela Lei n° 7.996/2015 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do 
Consumidor) e pela Lei Complementar n° 123/06 em sua atual redacAo (Estatuto Nacional cia 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) observadas as alteracoes posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais, pelas cláusulas e condiçOes do ato convocatOrio. tern justos e 
contratados por este e na meihor forma de direito, o que adiante se segue mediante as clausu.las e 
condiçoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIIt4 - OBJETO 

Objetiva o presente contrato a prestaçAo pela Contratada dos serviços 
de manutenção mensal preventiva e corretiva, quando necessérias, na rede de telefonia, Plataformas 
PABX, Gateways, terminals digitais, terminais analógicos, interfaces GSM, softwares aplicativos, 
todos de marca Leucotron instalados nos gabinetes e em areas administrativas, corn troca peças, do 
edificjo sede e anexos da Contratante. 

01 	ContrataçAo de empresa para prestaçAo de Mês 	R$7.000,00 R$84.000,00 
services de manutençAo mensal preventiva e 
corretiva, quando necessárias, na reck de 

IN 
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telefonia, Plataformas PABX, Gateways, 

terminais 	digitais, 	terminais 	analógicos, 

interfaces GSM, softwares aplicativos, todos 
de marca Leucoiron instalados nos gabinetes 
e em areas administrativas, corn troca peças, 
do edificio sede e anexos cia Contratante nas 

quantidades 	e 	modelos 	abaixo 

discriminadas:  

CLAUSULA SEGUNDA - DA LOCALIZACAO E 

ESPECIFICACAO DOS EOUTPAMENTOS 

Iran Barbosa Soho+ 4 2 3 1 
Gorete Reis Wave 8 2 3 5 

Maria Mendonça Active TDS 9 3 3 6 
Adailton Martins Active TDS 8 2 3 5 

JanierMota Soho± 8 3 - 3 5 

Rodrigo Valadares Wave 8 2 3 5 

CapitAo Samuel Soho+ 4 2 3 1 
Francisco Gualberto Soho+ 8 2 3 5 

Garibalde Mendonça Soho+ 8 2 1 	3 5 

Georgeo Passos Soho+ 8 2 3 5 

Gilmar Carvalho Soho+ 4 2 3 1 
Dilson de Agripino Soho+ 4 2 3 1 
TalyssondeVairnir Soho+ 4 2 3 1 
Jeferson Andrade Soho+ 8 3 3 5 

Luciano Bispo Active TDS 15 8 3 12 
Luciano Pimentel Wave Soho 8 2 3 5 

Maysa Mitidieri Soho+ 8 3 3 5 

Zezinho Sobral Active TDS 6 2 3 3 
Kitty Lima ActiveTDs 6 2 3 - 3 
Doutor Samuel Digitalle 6 2 3 3 

Ibrain Monteiro Active TDS 6 2 3 3 

Vanderbal Marinho Soho+ 4 2 3 1 

DinaAlmeida Soho+ 8 3 3 5 

Zezinho Guimaraes Soho+ 8 2 3 5 

Coordenadoria Geral Mo se aplica 4 4 1 3 
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de Tecnologia da 
InformaçAo ____________  

Coordenadoria de Não se aplica 4 4 3 1 

Acompanhamento e 
Controle de Processos 
Judiciais _______________  
Coord. De EdiçAo de NAo se aplica 1 1 0 1 

Atos Oflciais e de 
Publicaçôes Técnicas  
SecretariaGeralda NAose 2 2 0 2 

Mesa Diretora aplica  
DTIRAD/GAB - NAo se aplica 3 3 2 1 

Diretora Administrativa _____________ 
DIRCOM - Diretoria NAo se aplica 2 2 2 0 

de ComunicaçAo Social  _______________ 
ASTEC!DG - Diretoria Mo se aplica 8 8 3 5 

Geral 
DIROF Naoseaplica 5 5 2 3 
DIREL - Diretoria de Nao se aplica 2 2 0 2 
RelaçOes Institucionais 
DIRCOM - Diretoria NAo se aplica 2 2 0 2 
de ComunicaçAo Social 
- TV Contratante 
GSI - Ass jsténcia Mo so aplica 2 2 0 2 
Militar 
COLIC - Mo se aplica 2 2 0 2 
Coordenadoria de 
LicitaçOes e Contratos 
Cerinionial Mo se aplica 3 3 0 3 
COAP - Coord. de Mo se aplica 2 2 0 - 2 
Assisténcia ao Plenario 
COSAV - NAo se aplica 2 2 0 2 
Coordenacloria do 

Sistema Audiovisual e 
do Controle de 
Votaçôes  
Elevador Social Mo se aplica 2 2 0 2 

SGM - Sec. Geral cia Soho+ 12 3 0 12 

Mesa Diretora  

Li 
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COTAQ - Coord. de 	NAo se aplica - 2 	2 	0 	 2 

Registro e Taquigrafia  

Depósito de água 	Nao se aplica 	1 	 1 	—__0 	 1 

COSEM - Coord. de 	Näo se aplica 	2 	2 	0 	 2 

Serviços e Manutençao  

Geral de Processo 

COGEPLEG - Coord. 	Soho+ 	 4 	2 	2 	 2 

Legislativo  

Procuradoria Especial 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

da Muffler  

Xerox 	 Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

COMAP - Coord. de 	NAo se aplica 	2 	2 	0 	 2 

Material e Patrimônio 	________  

Sala de limpeza 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Anexo do Jurfdico 	NAo se aplica 	2 	2 	0 	 2 

apoio as comissoes e 

COACO - Coord. de 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Orgãos colegiados  

GSI - RecepçAo 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Segurança  

Banese 	 NAoseaplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Copa 	 Näoseaplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Copa 	 Näoseaplica 	1 	 1 	 0 	1 	1 

Copa 	 Moseaplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Elevador Privativo 	Mo se aplica 	2 	2 	0 	 2 

Imprensa Plenário 	NAo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Coordenadoria de 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Serviços e ManutençAo  

Transportes  

Coordenadoria de 	Nao se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

PABX - Telefonista 	Mo se aplica 	4 	4 	0 	 4 

mesa 

Plenariosemfioda 	Naoseaplica 	3 	 3 	 0 	 3 

Coordenadoria do 	Mo se aplica 	1 	 1 	0 - 	1 

Protocolo  

Recepção Sede 	Mo se aplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Sala dechá 	 Naoseaplica 	1 	 1 	 0 	 1 

Serviço 	 Mo se aplica 	1 	 1 	 1 	 0 

MédicofPlenário     
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SonoplastiafPlenário Nao se aplica 1 1 0 1 

Teatro Naoseaplica 1 1 0 1 

DIRCOM - Coord. 
Técnica 

Mo se aplica 1 1 

_____________  

0 1 

DIRCOM - Redaçao Nào se aplica 1 1 0 1 - 

Controladoria Nao se aplica 3 3 0 3 

COQESP - Coord. 
Geral de gestAo de 

Nâo se aplica 

pessoal  

4 4 0 4 

Copa Naoseaplica 1 1 0 1 

Diretoria de AtençAo a Mo se aplica 
SaAde  

2 2 0 2 

ELESE - Escola do Mo se aplica 
Legislativo  

5 5 0 5 

IPLESE Mo se aplica 6 - 6 0 6 
Alinoxarifado NAoseaplica 1 1 0 1 
Coordenadoria do 
Arquivo 

NAo se aplica 1 1 
_____________  

0 1 

Biblioteca Näo se aplica 1 1 0 1 
Publicaçao Mo se aplica 1 1 0 1 
Coordenadoria de 
Material e Patrimonio 

NAo se aplica 1 1 0 1 

Engenharia e 
Arquitetura  

NAo se aplica 1 1 0 1 

Ouvidoria Não se aplica 1 1 0 	- 1 
RecepcAo Escola do Mo se aplica 
Legislativo  

1 1 0 1 

RecepçâoTV 
Contratante 

NAoseaplica 1 1 0 1 

RecepçAo Escola Nao se aplica 1 1 0 1 
Portaria (Segurança) Mo se aplica 1 1 0 1 
Serviços Odontológicos Não se aplica 1 1 0 1 
SindContratante Näo se aplica 1 1 0 1 	p 
TVCONTRATANTE ActiveTflS 12 3 1 11 
TOTAlS 	 1 314 	1  185 89 225 

2.1. Re-sumo dos Equipamentos: 
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• 02 Plataformas de Comunicaçào modelo IP 400 de fabricaçAo Leucotron corn 192 portas, 04 
troncos El [R2D], 01 Software TGCO, 01 Software Tarifador Taritron corn rnOdulo Web e 

licença multiusuário, 02 No Break. 

• 03 Gateways Wave 
• 16 Gateways SoHo+ 06 Gateways TDS, 
• 01 Gateway Digitalle 

• 01 Gateway Wave Soho 
• 14 Interfaces GSM Chip Cell +. 

• 02 Interfaces GSM Well 

• 89 Terminais digitais 

• 225 Terminais analógicos 

• 06 Aparelhos sern fib 

2.1.1. Periféricos 

• Tarithdor 
Sisterna de Tarifaçao Taritron de 500 ramais + modulo Web corn licenciarnento rnultiusuãrio, 

sendo o principal instalado no Servidor do PABX localizado na sala da Telefonista e o Modulo 
Taritron Relatório instalado nos gabinetes dos deputados, ntcleo de telefonia e CPD, perfazendo 28 
instalaçOes. 

TGCO 

Software do Terminal Grafico de Supervisao, Controle e Operaçäo, instalado no Terminal cia 
Telefonista. 

Tarifador 
A manutençâo do Software Tarifador Taritron corn rnódulo Web e licencianiento rnultiusuârio 

ser sernanal corn otimizaçAo do Banco de Dados, acompanharnento do ranial card e inipressAo dos 
relatorios de gastos da conta telefonica dos diversos ramais, atualizacao dos degraus e tarifhs 
sempre que houver alteraçao pelas Operadoras. 

• Interfaces Celulares 
Manutençào preventiva e corretiva de 14 (quatorze) interfaces celulares modelo Chip Cell +2 

(duas) Icell de thbricação Leucotron, corn atualizaçAo do sisterna de Call Back sempre que for 
necessário e solicitado pela CONTRATANTE. 

• Cabos de interligaçAo do Prédio Sede corn os 02 anexos da Contratante: 	 /1 
Existem dois cabos CTP-APL 40x50 pares que interligam a sede corn os anexos. Devei4 ser 

executada manutençao quando houver qualquer tipo de problema nestes dois cabos. Deverá es ta 
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inciulda nesta manutençAo toda a rede interna dos dois anexos. 

CLAUSULATERCEIRA— DAESPECIFICACAO DOS 

SERVICOS 

3.1 Manutencäo: 

E o conjunto de atividades exercidas corn o objetivo de assegurar plena capacidade e condiçOes de 
funcionamento continuo e confiável ao Sisterna e seus equipamentos e rede interna de telefonia, näo 
se incluindo nesta denominaçäo serviços de ampliacAo ou modificacAo do projeto original; 

' 	3.2 Do Programa de ManutençAo: 
Consiste no piano de trabaiho elaborado para cada equiparnento ou para cada componente do 
sisterna on para a rede interna de telefonia, seguindo determinada metodologia, corn discriminaçAo 
pormenorizada dos serviços de manutençâo e suas respectivas etapas, fases, sequâncias ou 
periodicidade e corn previsao das atividades de coordenaçao para execuçào desses serviços; é de 
exciusiva responsabilidade da CONTRATAADA manter identificados os quadros DGs prirnarios e 
secundarios corn identificaçào de linhas cia Central Püblica e ramais do PABX; 

3.3 Manutençâo Preventiva: 
A manutençAo preventiva consiste no conjunto de açOes desenvoividas sobre o Sisterna e seus 
equipamentos e rede interna de telefonia, corn programação antecipada e efetuada dentro de urna 
periodicidade através de inspecoes sisternáticas, detecçOes e de medidas para evitar faihas, corn o 
objetivo de mantê-lo em perfritas condiçOes operacionais; 
a) entende-se como preventiva a série de procedirnentos destinados a manter e conservar em 
condiçOes de operaçAo inixterrupta a rede teleffinica, e os apareihos telefônicos; 
b) a manutenção preventiva será realizada mensalmente, ern dia ütil, no horario de expediente e 
eonsistirá: 

• verificaçAo tecnica nos equipamentos/softwares que compOem o sisterna; 
• execuçAo dc ajustes e testes de funcionarnento dos equiparnentos/sofiwares; 
• verificaçào nos aparelhos de alimentaçao de energia elétrica 
• verificaçao das baterias; 

• e serAo efetuados todos ajustes necessários, reparos e substituiçOes de peças, sern onus 
adicionais aqueles estabelecidos em sua proposta 

c) semanairnente, obedecerá cronograrna de trabaiho eiaborado pela CONTRATADA e aprovada 
pela Coordenadoria de Serviços e Manutenção; 

d) para execuçAo dos serviços de rnanutençAo preventiva os equipamentos serào disponibilizados 
por perlodo de 08 (oito) horas Ateis de acordo corn o cronograma aprovado; 
d.l) em easo de perlodo superior ao discriminado, a CONTRATADA deverá justificar as razôes que 
determinararn a extrapoiacão do prazo e somente deferirá o pedido desde que os serviços äo 
interfiram nos trabaihos em andamento. 
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3.4 ManutençAo Corretiva 

ManutençAo Corretiva consiste no tipo de manutençAo mobilizada após ocorréncia de defeitos ou 
faihas no funcionarnento do sistema ou nos equiparnentos e rede interna de telefonia; 

a) entende-se pot rnanutençAo corretiva a série de procedimentos necessarios a correçäo de todos e 

quaisquer defeitos apresentados na rede telefonica, e nos apareihos telefonicos; 

b) a manutençào corretiva tern pot finalidade corrigir os defeitos apresentados na rede telefônica e 

apareihos, restabelecendo no rnenor tempo possivel; 
c) a rnanutençAo corretiva seth realizada corn toda a presteza no prazo maximo de 02 (duas) horas 
contadas a partir do chamado que venha a receber diretamente da Coordenadoria de Serviços e 
ManutençAo, responsavel pelo acompanhamento dos serviços, objeto deste termo de Referência 

d) apareihos telefônicos que apresentarem defeito, e precisarem set retirados do local para 
rnanutenção, deverAo ser consertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

e) as pecas necessárias a correçäo de defeitos reclarnados, eventualmente ern falta nos locais de 
atendimento, serão providenciadas pela CONTRATADA no prazo rnximo de 24 (vinte e qualm) 
horas contadas a partir do diagnóstico oferecido palo tecnico; 
1) na exeeuçAo dos serviços serAo utilizadas peças sobressalentes originais e, nos trabalhos de 
limpeza e reparos serão empregados somente materiais, acessórios e ferrarnental recomendados pelo 
fabric ante 
g) flea estabelecido como procedimento da manutençAo corretiva o conceito de "excesso de 
defeito"; 

g.1) Seth considerado "excesso de defeito" a oeorrência de 03 (trés) charnadas técnicas para 
coneçAo de eventos da mesma natureza, ern uma mesma unidade, dentro do periodo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do primeiro chamado; 
h) a cada atendimento a CONTRATADA apresentará ao usuãrio urn documento de ORDEM DE 
sERvIço, onde constará a hora do chamado, norne de pessoa que o recebeu, hora do inicio 
término do atendimento, identiflcaçAo da unidade, defeito apresentado, providencias adotadas e, 
ainda quaisquer outras anotaçOes pertinentes; 
i) a retirada pela CONTRATADA de qualquer unidade ou componente, obrigatoriarnente seth 
precedida de autorizaçao por escrito da Coordenadoria de Serviços e Manutençao, responsável pelo 
acornpanhamento dos serviços. 

3.5 DefiniçOes: 
3.5.1 Defeito: e anormalidade no sistema ou num equipamento que não impede o desenvolvirnento 
desuafrmçAo; 
3.5.2 Faiha: é anormalidade no sisterna ou num equiparnento corn interrupçào da capacidade de 

desempenhar sua funçào; 
3.5.3 Situacao de Emergência: e a ocorrência de defeitos ou faihas nurn equipamento ou no 

sistema ou na rede de telefonia, que resulte na paralisacâo parcial on total do flincionarnento jdo 
sistema. E,sta situaçAo demanda manutençäo corretiva de emergência, pan o imediato retonio do 

H 
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equiparnento ao serviço; 

3.5.4 Ocorréncia: é qualquer acontecimento não previsto na rotina dos programas de ManutençAo 

Preventiva on de operaçAo normal; 
3.5.6 Equipe de Manutenção: sào profissionais empregados da CONTRATADA, corn objetivos de 

execuçäo direta dos serviços sob a sua responsabilidade. Será constitulda pot profissionais 

especiflcarnente especializados; 
3.5.7 Relatório Mensal de Manutençao: é o instrumento de apresentaçao dos serviços de 

rnanutençao preventiva e corretiva desenvolvido pela CONTRATADA; 

3.5.8 ManutençAo Corretiva de Emergência: é o tipo pela qual a CONTRATADA, 

imediatarnente após recebida a comunicaçao, tentará sanar o problema corn o técnico, mobilizando, 
em paralelo, todo seu potencial técnico de trabaiho, para soluçAo. Quando a emergéncia ocorrer fora 
do horário de expediente e em fins de semana ou feriados, deverá ser cumprido o prazo máximo 
estabelecido; 
3.5.9 DOS CIL4MADOS: 

Os chainados para manutençAo corretiva feito pela Coordenadoria de Serviços e ManutençAo a 
CONTRATADA, deverào ser atendidos quantas vezes forem necessárias e o técnico deverá 
comparecer nas dependéncias cia Contratante em urn perlodo máximo de 02 (duas) horns para 
lmciar os serviços de manutenço, exceto nos casos em que esta manutençAo, exceto nos casos em 
que esta manutcnçAo possa set feita remotamente; 
3.5.9.1 Quando cia solicitaçAo cia nianutençAo corretiva, através de e-mail, ou telefone, a Contratante 
fonecera a CONTRATADA, para efeito de contagem do prazo indicado item 4.4"c" as seguintes 
informacoes: local onde a assisténcia técnica devera ser prestacla e o defeito apresentado; 
3.5.9.2 0 término do reparo corn a disponibilidade do equipamento pan uso em prefeitas condiçOes 

Th de funcionarnento no local onde esta instalado, dat-se-a no prazo méximo de 06 (seis) horas. A 
partir deste prazo a CONTRATADA estará sujeita as penalidades previstas em Contrato, exceto em 
razAo de circunstAncias excepcionais; 

3.5.9.3 Os chamados para manutengao corretiva de emergéncia feitos pot telefone pela Coordenari a 
de Serviços e ManutençAo a CONTRATADA, deverao ter alta prioridade. 
3.6 FERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 

A Contratada fornecerá todas as ferramentas, instrurnentos e equipamentos necessários a perfeita 
execuçào do serviço, sem onus adicional para. a Contratante, assumindo inteira responsabilidade 
pelo seu uso, guarda e conservaçAo, indenizando todo e qualquer dano e prejuizo pessoal elou 
material que dela possam advir, direta on indiretarnente. 
3.7 DAS PEAS 

3.7.1 Caso se constate na rnanutençAo a necessidade de retirar quaisquer peças para conserto, estas 
deverAo ser imediata e provisoriamente substituida pela contratada, ate que seja efetuadpc seu 

conserto on a substituiçAo definitiva; 

3.7.2. As peças a serern substituldas serAo pecas novas, compativeis corn as especificaces do 
fabricante dos equipamentos, vedada a utilizaçAo de itens recondicionados; 
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3.7.3 Na impossibilidade de fornecimento do componente original e antes de realizar qualquer 
alteraçAo da especificacao técnica a ser substitulda, deverá set elaborada uma Justificativa dirigida 

ao Departamento de Administraçâo, informando os motivos que levaram a necessidade de alteracfto 

cia configuraçao original; 

3.7.4 A CONTRATADA somente efetuará retirada de quaisquer coniponentes da Central 
Telefônica on outros equipamentos para manutençâo fora das dependências cia Contratante após 
autorizaçAo formal, devendo responsabilizar-se pela sua remoção, adequando acondicionamento e 
devoluçao ao local em que deve ser instalado, bern como, pelas despesas operacionais decorrentes. 

3.7.5 EstAo exciuldos deste contrato as peças e os serviços decorrentes de danos causados aos 
equipamentos, produzidos por caso fortuito ou força major, desde que os danos ocorridos em tais 
componentes nAo tenliam sido provocados pelos Thncionarios cia Confratada. 

3.8 Serviços Complementares 

3.8.1 Além dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessarios a contratada 
obrigar-se-á: programar/reprogramar as facilidades disponiveis na Central Telefonica para os 
ramais; refazer jumpers no distribuidor geral quando necessário; o trabaiho seth desenvolvido em 
local e/ou area previamente estabelecida pela Contratante; durante a execuçäo dos serviços, o 
anibiente de trabaiho devera ser mantido em perfeitas condiçOes de higiene e segurança e, após sua 
conclusao, devera set efetuadas a limpeza do local; 

CLAUSIJLA QUARTA - DO ACOMPM4IIAMENTO E 

FISCALLIACAO DOS SERV1OS 

4.1. Durante a vigéncia do contrato, a execuçAo do objeto seth acompanhada e fiscalizada pela 
Coordenadoria de Serviços e Manutençao, a fiscalizaçAo do fiel cumprimento da prestacAo dos 
serviços de manutençäo mensal de que trata o objeto e especificacOes constantes neste termo, bern 
como o atesto no corpo cia Nota FiscallFatun e a gesto a Diretoria Administrativa; 
4.2. A fiscalizaçào de que trata este item, Mo exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais, especialmente pelos danos causados a Contratante on a terceiros, resultante de açäo ou 
omissAo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
4.3. Durante a vigéncia do Contrato, a Contratada deve manter preposto, aceito pela Contratante, 
para representá-la sempre que for necessário. 
4.4. A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condiçOes, rnétodos e processos de 
inspecAo, verificaçüo e controle adotados pela fiscalizaçäo, obrigando-se a fornecer toclos os dados, 

elementos e esciarecimentos solicitados. 
4.5. A atestaçäo de conformidade na execuçao do objeto cabe ao titular do setor responsável pela 
fiscalizacAo do Contrato ou a outro servidor designado para ease fin. 

4.6. A FIscAuzAçAo compete, entre oufras atribuiçoes: 
I. Encaminhar it Diretoria Administrativa para corihecimento e a Diretoria Financeira o doc ento 
que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serern aplicadas a Contratada. 
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IL Solicitar a Contratada, ou obter da AdministraçAo, tempestivarnente, todas as providências 

necessãrias ao born andamento dos servicos contratados, 

III. Veriflear a conf'orrnidade da execuçAo contratual corn as normas especificadas e se as 
procedirnentos empregados são adequados para garantir a qualidade dos serviços. 
IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execuçAo do Contrato, 

determinando o que for necessario a regularizacAo des fhllias on defeitos observados. 
V. Acompanhar e atestar mensalinente o recebirnento defmitivo da execução, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados. 
4.6.1. A ação da FISCALIZAcAO nAo exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

4.7. A gestäo do presente contrato será da Diretoria Administrativa, a quern compete: 
4.7.1 o auxulio na revisAo des cláusulas contratuais; 
4.7.2 o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execuçAo contratual; 
4.7.3 a aplicaçAo de penalidades ao contratado; 
4.7.4 a rescisAo do contrato nos casos previstos e confeeçAo de aditivos. 

CLAUSIJLA OUII4TA - PA VIGENCIA E PROEROGACAO DO 

CONTRATO 

A vigéncia do Contrato, decorrente deste Termo e da licitaçao, será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos periodos ate o lirnite de 60 (sessenta) meses, rnediante Termos Aditivos, nos termos do 
art. 57 da Lei no. 8.666/93, com alteraçOes posteriores. 

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

6.1. 0 pagamento será efetuado mensalinente, ate o 5)  dia ütil do més subsequente, mediante 
apresentaçAo no protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçao habil a quitacão: 

I - Nota fiscallFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços e Manutençao e 
encaminhada ao Departamento Financeiro; 

II - Cumprirnento da Resoluçao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
6.2. 0 reajuste podera aplicado, observado o interregno minimo de urn ano, a contar cia data da 
apresentação da proposta de acordo corn IPCA-IBGE do referido periodo, ou outro que par 
ventura venha substituf-lo, desde que requerido pela Contratada, devendo ser comprovado o 
desequilfbrio econômico do Contrato. 
6.3. }iavendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaçao do INPC, 
desde a data final do periodo de adirnplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 

item, não serAo computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da nAo aprovação 

dos documentos de quitaçAo. .- 
6.4. Nenhum pagamento seraefetuado a Contratada, na pendencia de qualquer uma das s9acoes 

abaixo especificadas, sern que isso gere direito a alteração de precos cm compensaçAo finance 
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6.4.1. A falta de atestaçAo pela Contratante, corn relaçAo ao cumprimento do objeto deste Termo e 
da licitaçAo, das notas fiscais emitidas pela Contratada. 
6.4.2. Na hipótese de estarem corn a validade expirada as certidôes elencadas na referida resoluçäo, 
o pagarnento flcará retido ate a apresentacAo de novos documentos, dentro do prazo de validade, 
não cabendo a Contratante nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento. 
6.4.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados cia data em que os pagamentos estiverern retidos, sern 
que a Contratada apresente a documentaçAo hábil para Iiberaço dos seus creditos, o Contrato seth 
rescindido unilateralmente pela Contratante, ficando assegurado a Contratada, tao sornente, o direito 
ao recebirnento do pagamento dos serviços efetivarnente prestados e atestados. 
6.5. A Contratante poderã deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas on 
indenizaçOes devidas pela Contratada, nos terinos do Contrato. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES BA 

CONTRATANTE 

7.1. Para garantir o tilel cumpriznento dos serviços, cabe a CONTRATANTE: 
7.1.1. Proporcionar todas as facilidades que ihes couber on forem possiveis para que os serviços 
sejarn executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e no respectivo contrato. 
7.1.2. Indicar a Contratada os profissionais que ficarao encarregados da fiscalizaçao e 
acompanhamento dos serviços. 
7.1.3. Aprovar, anteriormente a execuçäo dos serviços e o fomecimento de pecas, o orçamento 
repassado pela Contratada. 
7.1.4. Exercer o acornpanhamento e fiscalizaçAo dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro prOprio as faihas detectadas, indicando dia, rnês e ano, hem corno 
o nome dos empregados eventuahnente envolvidos, e encaminhado os apontamentos a autoridade 
competente pam as providéncias cabIveis. 
7.1.5. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente on em desacordo corn as orientacôes 
fornecidas nas Solicitaçôes de fornecimento on serviço expedidas pela Diretoria 
AdnñnistrativajCoordenadorja de Serviços e ManutençAo e solicitar que o serviço rejeitado seja 
refeito. 
7.1.6. Notificar a Contratada pot escrito cia ocorrência S eventuais imperfeicôes no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correçào. 
7.1.7. Efetuar o pagarnento devido pelo fornecimento das peças e pelos serviços de mAo de obo a 
Contratada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo e no respecfvo 
Contrato. L 

CLAUSULA OITAVA - 
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8.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe a CONTRATADA: 
8.1.1. Realizar os serviços de rnanutençào preventiva e corretiva, e fomecer as pecas 0 acessorios 

que so fizerem necessários, de acordo corn a proposta apresentada e corn a constante neste 

instrumento, ficando ao seu cargo todos Os ÔflUS e encargos decorrentes do fornecimento. 

8.1.2. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçAo por pafte da AdministraçAo, prestando todos os 
esciarecimentos solicitados e acatando as reclamacOes forrnuladas. 
8.1.3. Atender aos chamados da Contratante no prazo máxirno de 02 (duas) horas, mantendo em seu 
estabelecimento pessoal teenico habilitado para a execuçào de serviços corretivos para o irnediato 

flincionamento do objeto deste Termo. 
8.1.3.1. Na hipótese da execuçAo do serviço exigir dispêndio material não disponivel no estoque do 
emergéncia, a correção será postergada para o Wa ütil irnediato, durante o horário normal de 
trabalho cia Contratada. 
8.1.4. Fomecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecão individual de caráter 
rotineiro e cumprir e fazer cumprir todas as norrnas sobre segurança do trabaiho. 
8.1.5. Credenciar preposto pan representa-la permanenternente junta a Contratante, corn a 
incumbência de resolver todos os assuntos relativos a execuçAo do Contrato, sempre por escrito, 
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgéncia de cada caso. 
8.1.6. Comunicar imediatarnente a Diretoria Administrativa/Coordenadoria de Serviços e 
ManutençAo qualquer inegularidade ou clificuldade que inipossibilite a execuçAo do Contrato. 
8.1.7. Apresentar, sempre que solicitados, cópia das notas fiscais, bem corno prestar contas e 
esciarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos e serviços realizados, fornecendo toda e 
qualquer inforrnaçao a fiscalizaçAo do Contrato para acornpanhamento da execuçAo deste Termo. 
8.1.8. Manter, durante todo a perfodo de vigéncia do contrato, todas as condiçOes de habilitaçAo e 
qualificaçAo exigidas neste Terrno e na licitaçao, quando da realizacAo do pagainento pela 

Contratante, comunicando, irnediatamente, a superveniência de fato irnpeditivo da rnanutenção 
dessa condiçao, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 
8.1.9. Responsabilizar-se pelo onus resultante do quaisquer açOes, dernandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, 
bern corno por ornissoes on erro na elaboraçao de estimativas de custos que redundern ern aurnento 
do despesa para esta Casa. 
8.1.10. Responder pelos danos causados diretarnente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa on dolo, quando cia execuçAo do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalizaçao ou o acornpanharnento por parte dcste. 
8.1.11 .Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes trabaihistas, sociais, previdenciárias, tributarias e 
as demais previstas na legislacão especifica, cuja inadimpléncia nAo transfere responsabF

sem

e a 
AdniinistraçAo. 

8.1.12. Nào transferir a outrern, no todo ou em parte, a Contrato firmado corn a Contratante 
prévia e expressa anuência do Contratante; 	 k 

CA 
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8.1.13. NAo realizar associaçào corn outrem, cessào on transferência total on parcial, bern como a 
thsAo, cisäo on incorporaco, sem prévia a expressa anuência do Contratante; 

8.1.14. A Contratada devera obrigatoriamente apresentar uma declaraçao do Fabricante que é 
concessionaria / revenda / franquia Autorizada pan cornercializaçAo e prestaçAo de serviços de 
rnanutençAo, indicando o minimo de 02 tecnicos treinados nas linhas de equipamentos descritas 
neste terrno de referéncia. 

CLAUS1ITLA NONA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO 

DOS SERVICOS E PECAS 

9.1. Em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei 8 .666/93, corn alteraçOes posteriores, os 
serviços e as pecas objeto do presente Termo, da licitaçao e do Contrato, serào recebidos da 
seguinte forma: 
9.1.1. Frovisoriamente, pela Diretoria AdministrativalCoordenadoria de Serviços e ManutençAo, 
assirn que forem executados os serviços e fomecidas as pecas de reposiçAo, para efeito de posterior 
veriflcaçao da conforrnidade corn as especiflcaçOes exigidas neste Termo e na lieitaçao. 
9.1.2. Definitivamente, após o recebimento provisOrio, quando cia verificaçAo da qualidade, 
caracterIsticas e especificacao dos serviços e peças solicitados, e consequente aceitação, quando a 
nota fiscal será atestada e remetida para pagamento. 
9.2. Recebidos os serviços/pecas nos terrnos acima, se a qualquer tempo durante a sua uti1izaço 
normal, vier a se constatar incornpatibilidade corn as especiflcaçoes solicitadas, proceder-se-á o sen 
refazirnento irnediato, após a comunicaçAo da irregularidade pela Contratante. 
9.3. 0 recebimento definitive dos serviços/peças, objeto deste Termo de Referéncia, nAo exclui a 
responsabilidade da Contratada quanto aos vfcios ocultos, on seja, so rnanifestados quando da sua 
normal utilizaçao pela Contratante, nos termos do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei no 
8.078/90). 
9.4. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços/peças consistirá 
no atesto da nota fiscallfatura, pela Diretoria AdministrativalCoordenadoria de Serviços e 
Manutençào, on por outro servidor designado para esse fin. 
9.5. Se houver erro na nota flscallfätura, on qualquer outra circunstância que desaprove o 
recebimento definitive, o rnesrno ficara pendente e o pagamento suspenso, nAo podendo a 
Contratada interromper a execuçAo do contrato ate o saneaniento das irregularidades. 
9.6. Durante o perlodo em que o recebirnento deflnitivo estiver pendente e 0 pagamento suspense 
por culpa da Contratada, nào incidirá sobre a Contratante, qualquer onus, inclusive financeiro. 
9.7. Os serviços/pecas irnprestáveis ou que não atendam as especificaçoes constantes da solici1taçào 

da Diretoria AdniinistrativalCoordenadoria de Serviços e ManutençAo on ainda executads em 
desacordo corn o estipulado neste Tenno e na proposta cia Contratada serAo rejeitados, par4ial on 
totalmente, confonne o case. 	 tO 

II 
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9.8. 0 representante da Contratante anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execuçAo do objeto, determinando o que for necessário a regularizaçao das faltas ou defeitos 

observados. 

CLAUSTJLA DECIMA - VALOR DO SERVICO 

Pela perfeita execuçAo dos serviços, objeto do presente, a 
Contratante pagará a Conintada, mediante a apresentaçAo da fatura, nota fiscal de serviços 
acompanhado do relatório tecnico de inspeçAo devidamente assinado por preposto credenciado, ate 
o 5° Util do més subsequente, o valor mensal de 14$ 7.000,00(sete mil reals), perfazendo urn total, 
no interstIcio de 12(doze) meses, de 14$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reals). Incluindo-se todos 
os impostos, taxas, encargos sociais incidentes. 

As despesas oriundas do objeto desta licitaçAo, conforme consta dos 
autos, obedecerao a classificaçAo abaixo: FunçAo - SubfunçAo - Programa de Governo-Proj eto ou 
Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - Coordenaçao cia AçAo Legislativa; Categoria Econômica - 
Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicaçao: 33.90.00 —Despesas Correntes- Outras Despesas 
Conentes- AplicaçOes Diretas. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PIENALIDADES 

12.1. A contratada, total ou parcial inadimplente, serao aplicadas as seguintes sançOes legais: 
a) Advertencia 
b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da inftaçAo não excedendo em seu total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulável corn as dernais sançOes; 
c) Rescisao contratual ou Suspensao temporária de participaçAo em licitaçAo e impedimento de 
contratar corn a admlnistraçao por prazo nAo superior a 02 (dois) anos; 
d) DeclaraçAo de inid.oneidade para licitar e contratar corn a Administraçdo PUblica, enquanto 

perdurarem os rnotivos determinantes da punicao ou ate que seja prornovida a reabilitaçAo na forma 
cia Lei ou perante a própria autoridade que aplicon a penalidade. 

CLAUSULA DECIMAL TERCEIRA - DAS DISPOSICOES 
FINAlS 

13.1. Independente de transcriçAo, farao parte do presente Contrato todas as condiçöes estabelecidas 
no Edital referente a Licitaçao n° 01212020- Pregao n° 01212020 e, no que couber , na proposta cia 
CONTRATADA. 
13.2. Todos os serviços de revisäo e manutençäo, incluindo reparos, seth executado no hoyario e 
dias normals de trabatho cia Contratante; 	 f 
13.3. Pan a substituiçao de pecas, faz-se necessário a apresentacäo detaThada do mateT a ser 
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substituf do, em forma de orçamento, par aprovação da Contratante, uma vez que as mesmas nâo 
estäo incluldas no valor mensal cia manutençâo; 
13.4. As pecas de reposiçAo terão garantia conforme as nornias impostas pelos fabricantes; 
13.5. A Contratada devera ter em seu quadro funcional tecnicos treinados, mao de obra qualificada 
na execuçAo dos serviços de manutençâo dos equipamentos, objeto do Contrato. 

CLAUSULA DECIMAL QUAIITA - FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe com exclusAo de 
qualquer outro, para dirimir as questOes que possam surgir. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) 
vias de igual teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos 
decorrentes deste ato. 

Testemunhas: 



I  GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

 NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPEN}10; 	NOMERO: 	 FOLMk 

2110712020 	2020NE000629 	I / I 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 	 UG: GESTAO: 	CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATWA 	
011011 00001 	13.170.84010001-44 

tENDEREVODAUG: 	 CIDADE: US.: 	ICEP: 

AVENIDA IVO 00 PRADO, SIN - CENTRO 	 ARACAJU SE 	k9.010.050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL W.S.PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 

NOME 	W.S.PRIMTEL 
01.719.104/=1-13  

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

AVENIDA CARLOS BURLAMARQUI N. 615 	- 	ARACAJU SE 49.010-660 

CODIGO U.O.: 	 _ PROGRAMA DE TRABALHO: _NAT. DA PESPESA: FONTE: 	 IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0276.0000 3,3.90.40 

_ 
0101000000 	137.10000 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

TRINTA E SETE MIL GEM REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2020.011011.00001-0101000000,33000000.673 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: iWO PE DESPESk N°  DA N.E. DE REFERNCIA: 

2- ESTIPMTTVO 11-NORMAL 

LICITAçA0: MOOALIDADE DA LICITAçA0: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112020000109 9-P REGAo PRESENCIAL 01292-512020 

REFERtNCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 1710712002 

CONVENIO: 

[CRONOGRAMA DE DESEMSOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRlL 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MAIO: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

0,00 0,00 2.100,00 7,000,00 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 	 H 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

[TENS DO EMPENHO 

1 	237035-2 	3.390.40.04 	 ;•' 	30 	 MES 	1 	 70000000 	 37.100,00 

CBS ERvAcAO 

ConfQrme ConIrato N' 03112020, 0301 yigenCiS de 21(07/2020320/07/2021. 

LOCALIDADE DE ENTREGk 

AVENIDA IVO 00 PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE 
	

TOTAL (RS) 
	

37.100,00 

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 
	

ASSINATURA DO 

QILSON OLIVEIRA DE FREITAS 

391.325.525-72 

	

LUCIANO 
	

LIMA 

Data as Imprasao: 	22'07J2020 	 Rasp. ropresaSo: 	OLSON OLIVEIRA 06 FREETAS 
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EXTRATO DO CONTRATO No 03112020 

CONTRATMTE: ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DR SERGIPE 

CONTRATADO: WS - PRIMTEL TELEcOMUNIIcAçOE5 LTDA. 

OBJETO: A PRESTAçA0 DOS SERV!OS DE MANTJTENçA0 MENSAL PREVENT! VA E 

CORRETIVA, QUANDO NECESSARTAS, NA REDE DE TELEFONIA, PLATAFORMAS 

PABX, GATEWAYS, TERMINAlS DIGITAIS, TERMINAlS ANALOGICOS, INTERFACES 

GSM, SOFTWARES APLICATIVOS, TODOS DR MARCA LEUCOTRON INSTALADOS NOS 

GABINETES E EM AREAS ADMINISTRATIVAS, COM TROCA PEçAs, DO EDIFiCTO 

SEDE E ANEXOS DA CONTRATANTE. 

YIGENCIA: A PARTIR DE 21 DE JULHO DE 2020. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA PA ASSINATIJR4: 21 DE JULHO DE 2020. 

ARACAJ(J, 27 DE JULKO DE 2020. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 



27/07/2020 
	

Zimbra: Extrato de Contrato 

Buscar 	 WUUarn Medefros Junior 

E-mail 	Contatos 	Agenda 	Tarefas 	Porta•-arquvos 	Preferências 	prorr4qacj cia 

i.-----.1 [ ....................................... 1 ........ V ............I .........- 
Fechar 	Responder 	 deratodos j  Encarninhar J [ Arquivar 	Apagar JJ Spain j 	 AçOes 

Extrato de Contrato 

thamiros Junior 

Para: (vaitencir Santos Andrade) 

Ext do Contra ... LECOMUNICAcOES.odt (19,8 KB) Fazer download I Porta-arqys Remover 

Segue em anexo Extrato de Contrato para publicacao. 

Aft 
William 

Responder - Responder a todos - Encaminhar - Mais açOes 

httpsf/webrnai(2.aLsedeg.br/#9 	 I/I 


