
ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATONº 043 /2020

Contrato que entre si celebram, do um lado, à Assembleia

Legislativa do Estado de Sergipe e, do outro, à Firma

FSFTECNOLOGIA S.A.

Pelo presente instrumento particular de contrato, que entre si fazem por ua 6 Mo

melhor forma de direito, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, CNPI sob o nº

13 170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE. neste sto representada pelo seu

Presidente, Deputado Luciano Bispo de Lima, e o Primeiro Secretário, Deputado Jeferson

drade, ambos brasileiros, capazes e residentes nesta Capital; e do ouro, à Firma FSF

TECNOLOGIA S/A(Alo Telecom), estabelecida na Rua Joaquim Nabuco, nº 325, Bairro Farol,

Maceió/AL, CEP: 57.051-410, inscrita no C.N.PJ. nº 05.680.391/0001-56, neste no representadapelo

Senhor Paulo Hiério Azevedo Sá, brasileiro, casado, executivo de negócios, inserfto no CPF sobo nº

SoOLA 485.87, portador do RG 1º 860126 SSPÍSE,residente e domiciliado na Alameda Espanha, nº

145. Edifício Hyde, ap. 1204, Bairro Jardins, AracajuíSE, CEP nº 49026-106, adiante denominada

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de Licitação nº 01543-4/2020

a abseryância àsdisposições contidas nas Leisnº 10.520. de 17 dejulho de 2002, nº 8.078, de 1990

(Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar nº 123, de 14 do dezembro de 2006, e Decreto

ade 05 de setembro de 2007 é legislação correlata, aplicando-se subsidiariamente,a Lei nº

E. 666/93 atualizada. Os CONTRATANTEStêm justos e avençados e celebram o presente Contrato,

Gesatrente do Pregão Presencial nº 017/2020, mediante as cláusulas e condições a seguirestabelecidas:

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

141. 0 presente ajuste objetivaa contratação de empresa especializada para fornecimento de IP dedicado

de acesso

à

internet, com solução de proteção Anti DDOS(lote 1);
12. As especificações técnicas dos equipamentos encontram-se previstas no item 3.1 do Termo de

Referência - Anexo 1 da LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PREGÃONº 017/2020, que faz parte integrante

deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

241. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contadosa parirda data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante Termos

Aditivos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores

   

 

 

CLÁUSULA TERCE) - DO PREÇO E D
REAJUSTE

Lote 01:, T
| Item/ j | | vator Uni- Valor

Ob;| geo| jeto | Qua | rio RS | Mensal RS valorar|

+ |
| 500 (quinhentos) mbpsaces | [ | |

01

|

so à internet, com solução ol

|

R$3950,00

|

R$ 3950,00 | RS 47.400,00

| de proteção AntiDDoS | | | |

 

 Total do Lote 01 por extenso: Quarenta e sete mil e quatrocentos reais
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3.1. Pela perfeita prestação dos serviços contratados, mediante apresentação da fatura/Nota Fiscal, onde

Já estão incluídos os custos diretos, indiretos, transporte, tributos (exceto ICMS, vide anexo do edital),

taxas, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e prev idenciários inerentes ao objeto do Contrato,

oanente atestada pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e encaminhada à Diretoria

de Orçamento e Finanças, será pago à Contratada, até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente, a

quantia mensal de R$3.950,00. (três milsnovecentos € cinquenta reais), perfazendo total global, no

período de 12(d020) meses,R$ 47.400,00. ( quarenta 6 sete mil e quatrocentos reais), observando-se

e eprimento da Resolução TCE/SEnº 208, de 06 de dezembro de 2001;

So O reajuste será aplicado, observado o interregno mínimo de — (um) ano, a contar da data da

apresentação da proposta, que ocorreu em 10 de novembro de 2020, de acordocom IST-ANATEL

erido período, ou outro que por ventura venha substituí-lo. desde que requerido pela Contratada.

LÁUSUL, A-DO PAG,

41.0 pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante

apresentação no protocolo da Contratante, da documentação hábil

à

quitação:

1 Nota fiscalfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da

Informação é encaminhada a Diretoria de Orçamento e Finanças da Contratante,

11 — Cumprimento da Resolução do TCF/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.

42. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC,

desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Pera o efeito deste

item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos

documentosde quitação.

4,5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo

especificadas, sem que isso geredireito à alteração de preços ou compensação financeira:

43.1À fall de atestação pela Contratante, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da

Jicitação, das notas fiscais emitidas pela empresa vencedora.

432, Na hipótese de estarem com a validade expirada as certidões elencadas nareferida resolução, o

pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não

cabendo a Contratante nenhumaresponsabilidade sobre o atraso no pagamento.

433, Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a

Contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus eréditos, o Contrato será rescindido

unilateralmente pela Contratante, ficando assegurado à Contratante, tão somente, o direito so

recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados

€

atestados.

44. A Contratante poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA -DAS CONDIÇÕES DE

RECEBIMENTO

5.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, os serviços e

as peças objeto do presente Contrato serão recebidos da seguinte forma: f

5.1.1. Provisoriamente, pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação, mediante termg cir-

stanelado,assinado pelas partes em até 15 (quinze) diasapós comunicação da contratada da conelu-

são do objeto dalicitação;
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jamente, após o recebimento provisório, quando da verificação da implementação, trans-

Ferência do ambiente atual para o novo ambiente,testes e consequente aceitação, será lavrado o termo de

recebimento,assinado pela Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e pela Contratada;

5121, A Contratada deverá executar o objeto destecontrato em até 90 (noventa) dias, a partir da entre-

ga da ordem de serviço, podendo ser esse prazo prorrogado, desde que devidamentejustificado e com-

provada a imperiosa necessidade pela contratada;

53, Recebidos os serviços nos termos acima, se a qualquer tempo durante a “ta utilização normal, vier a

do constatar incompatibilidade com as especificações solicitadas, proceder-se-á o seu refazimento

imediato, após à comunicação da irregularidade pela Contratante;

43, O resebimento definitivo dos serviços,objeto deste Contrato, não exclui a responsabilidadeda Con-

atada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Alese,

nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

E, Para os fins do disposto no item anterior,o recebimentodefinitivo dos serviços consistirá na lavra-

tura do termo derecebimento definitivo;
5.5. Após o recebimento definitivo,a nota fisca/fatura será atestada, pela Coordenadoria Geral de Tec-

nologia da Informação, ou por outro servidor designado para essefim:

26, Se houver erro na nota fiscaifatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento

definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a Contratada interromper à

execuçãodo contrato até o saneamento das irregularidades;

57. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por

culpa da Contratada, não incidirá sobre a Contratante qualquer ónus, inclusive financeiro;

5.8. Os serviços imprestáveis ou que não atendam àsespecificações constantesda solicitação da Coorde-

nadoria Geral de Tecnologia da Informação ou ainda executados em desacordo com o estipulado meste

Contrato e na proposta da empresa vencedora serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme 0 caso;

5.9. O representante da Contratante anotará, em registro próprio,todas as ocorrências relacionadas com

à execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falas ou defeitos observa-

dos.

   

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhadae fiscalizada pela Coorde-

nadoria de Tecnologia da Informação, como também a fiscalização do fiel cumprimento da prestação

dos serviços de que trata o objeto e as especificações constantes neste termo, bem comoo atesto no cor-

po daNota Fiscal/Fatura; e a gestão caberá à Diretoria Administrativas
6.2. A fiscalização de que trataesto item não exonera a Contratada de suas responsabilidades contraru-

ais, especialmente pelos danos causados a Contratante ou

a

terceiros, resultante de ação ou omissão,cul-

posa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

63. Durante a vigência do Contrato, a Contratada deve manter preposto, aceito pela Contratante, para

representá-la sempre que for necessário:
6.4. A Contratadadeclara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspe-

ção, verificação e controle adotados pelafiscalização, obrigando-sea fornecer todos os dados, eigmentos

e esclarecimentos solicitados; f

6.5. A atestação de conformidade na execução do objeto cabe aotitular dosetor responsável pêlafisc:

zação do Contrato ou à outro servidordesignado para esse fim;
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6.6. À FISCALIZAÇÃOcompete,entre outras atribuições:

661. Encaminhar à Diretoria Administrativa para conhecimento é à Diretoria de Orçamento e Finanças

o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada;

662, Solicitar à Contratada, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências neces-

sárias ao bom andamento dos serviços contratados;

663. Verificar a conformidade da execução contratual com às normas especificadas e se os procedi

mentos empregados são adequados para garantir a qualidade dos serviços:

6.644, Anotar, em registro próprio, todas às ocorrênciasrelacionadas com à execução do Contrato, deter-

úintndo o que for necessárioà regularização das falhas ou defeitos observados,

668, Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo de execução, indicando as ocorrên-

cias de indisponibilidade dos serviços contratados.

6.6. A ação da FISCALIZAÇÃOnão exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

63. A gestão do presente contrato será da Diretoria Administrativa, a quem compete:

671. o auxílio na revisão das cláusulas contratuais;

672. o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratual;

673. a aplicação de penalidades ao contratado;
ETA,a rescisão do contratonos casos previstos e confecção de aditivos.

 

 

 

CLÁUSULA SETIMA

-

DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATANTE

441. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os serviços sejam

exceutados na forma estabelecida neste Contrato, no Termo de Referência e no respectivo contrato;

52. Indicar à Contratada os profissionais que ficarão encarregados da fiscalização e acompanhamento

dos serviços;
7.3. Aprovar, anteriormente à execução dos serviços, o orçamento repassado pela Contratada.

54, Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, ano-

tando em registro próprio as falhas detectadas,indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empre

gados eventualmente envolvidos, e encaminhado os apontamentos à autoridade competente para às pro-

vidências cabíveis.

7.5. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo com as orientações for-

necidas nas solicitações de fornecimento ou serviço expedidas pela Coordenadoria de Tecnologia da In-

formação e solicitar que o serviço rejeitado seja refeito;
5.6, Notificar à Contratada porescrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos

serviços, fixando prazo para suacorreção:

7.7. Efetuar o pagamento devido pelos serviços à Contratada, desde que cumpridastodas as formalida-

des e exigências deste Contrato:
7.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura interna do ambiente para instalação e execução dos Serviços.

Objeto deste Contratoa saber: rede elétrica

e

aterramento,ficando sob a responsabilidade da Contratada.

laeténto extemo e intemo (fibra ótica), e outras necessárias, para atendimento do abjsto deste

Contrato.
YZ

 

N
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CLÁUSULA OITAVA

-

DAS OBRIGAÇÕES

CONTRATADA

8.1. Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva que se fizerem necessários, de acordo

ora à proposta apresentada e com o constante nesteinstrumento, ficando ao seu cargo todosos ônus é

encargos decorrentes da prestação dosserviços;

82, Sujeita-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestandotodos osesclareci-

aentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;

33, Atender aos chamados da Contratante no prazo máximo de 04 (quatro) horas, mantendo em seu es-

tsbelecimento pessoal técnico habilitado para à execução de serviços corretivos para o imediato funcio-

namento do objeto deste Contrato;

83.1, Nahipótese da execução do serviço exigirdispêndio material não disponível no estoque de emer-

gência, a correção será postergada para o dia útil imediato, durante o horário normal de trabalho da lici-

tante vendedora;
8, Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção indi

cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre segurança do trabalho;

&.5, Credenciar preposto para representá-la permanentemente juntoa Contratante, com a incumbência de

resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendi-

mentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

8.6, Comunicar imediatamente a Coordenadoria de Tecnologia da Informação qualquer irregularidade

oudificuldade que impossibilite a execução do Contrato;

&7. Apresentar, sempre que solicitados, cópia das notas fiscais, bem como presto contas e esclareci-

 

idual de caráter rotineiro e

druDo sobre 8x peças é acessórios adquiridos e serviços realizados, fornecendo toda e qualquer infor-

maçãoà fiscalização do Contrato para acompanhamento da execução deste:

38 Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualifi-

cação exigidas neste Contrato, quando da realização do pagamento pela Contratante, comunicando, ime-

diatamente, a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei

8.666/93 e suas alterações posteriores;
8.9. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos é despesas decorren-

es de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,prepostos e/ou contratados, bem como por

orniseões ou erro na elaboração de estimativas de custos que redundem em aumento de despesa. para &

Contratante;
8.10. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa

ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza-

ção ou o acompanhamento por parte deste;
8.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as de-

mais previstasna legislação específica, cujainadimplêncianão transfere responsabilidade à Contratante;

812, Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia e

expressa anuência da Contratante;
do realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como à fusão,

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência da Contratante:

$14, Responsabilizar.se pelos serviços de implantação do cabeamento extemo € intemo (fibra ótica) e

outros necessários, para atendimento do objeto deste Contrato.

 

 

CLÁUSULA NO DA DOCUMENTAÇÃO |

CON L
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9.1. Faz parte integrante deste Contrato, o Pregão Presencial nº 017/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCI DOS CURSOS

ORÇAMENT s

 

40.1.As despesas com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Função -Sub Função- Programa de Govemo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276 -

Cooidenação da Ação Legislativa; Categoria Econômica — Grupo de Despesa Modalidade de

aplicação: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despests Correntes — Aplicações Diretas

Elemento e Item de Gasto: 3.3.90.40.17 - Comunicação de Dados
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS

41.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,a Contratada ficará sujeita, no caso de

atado injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecução parcial ou inexecução total da

obrigação, sem prejuízo das responsabilidadescivil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às

seguintes penalidades:
41.11. advertência por escrito;
41,1.2. multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado caso o material seja entregue com

atraso, limitadaa incidência a |5 (quinze) dias;

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

superior à 15 (quinze) dias;
3 30%(tinta por cento)sobre o valor contratado, em caso de inexecução total daobrigação assumida;

11.13. suspensão temporária do direito de participar de licitação « impedimento de contratar com à

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,

suspensão temporáriapara licitare contratar com à administração da Assembleia Legislativa do Estado

de Sergipe.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

CONTRATUA]

12.1, Este contrato poderá serrescindido, conforme preceitua

o

art. 77 e seguintes da Lin” 8.666/1993,

é especificamente pela Contratante de forma unilateral com fundamento no inciso II,do art. 58 cic

Meio L do am, 79 da Lei nº 8.666/1993, a qualquer tempo, independente de notificação judicial ou

extrajudicial, bem como no caso de declaração de insolvência dos seus Sócios Gerentes ou Diretorese

fa verificação de imperícia, negligência ou desídia na execução do objeto;

122. Amigável, com fulcro no inciso II, do art.79 daLei nº 8.666/93;

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivadosnosautos do processo,assegurando-

se o contraditório e a ampla defesa;
12.4. Além dos motivos consignados na referida cláusula, a Contratante poderá, a qualquer momento,

dar por rescindido o mesmo contrato, devendo, para tanto, notificar a CONTRATADAcom antecedência

mínimade 30 (trinta)dias. . /
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA - DA SUCESSÃO |

ú
tt
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13.1. O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTESe aos seus sucessores, que nafalta
delas assumem a responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigações contidas no mesmo.

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃ:

14.1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, O presente
instrumento contratual será publicado na formade extrato no Diário Oficial do Estado, como condição
de sua eficácia contra terceiros.

 

CLÁUSULA DÉCI JUINTA - DAS DISPOSIÇÓ)
FINAIS

15.1. É vedadaa subcontratação do objeto deste contrato, no todo ou em parte.

15.2. A Contratante poderá, no momento da entrega ou a qualquer tempo, recusar os serviços,notodo ou
em parte, sempre que não atender ao estipulado neste Contrato ou aos padrões técnicos de qualidade
exigíveis.
15.3, No interesse da Contratante,o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos
termos doartigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas
justificativas.
15.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões
resultantes de acordoentre as partes.
15.5. Nos preços propostos já estão inclusos todos os custos e despesas necessárias à execução do
objeto do presente Contrato, bem como, todos os materiais, impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, instalação, deslocamento de pessoal,
iransporte, mão de obra e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado
constante da proposta, Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em
separado.

  

CLÁUSULADÉCIMA SEXTA-DOFORO

16.1. Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja as partes elegem o Foro da Comarca
de Aracaju, Estado de Sergipe, como competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato, com fundamento no art.55, 8 2º da Lei nº 8.666/93.

  Estando assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, com as testemunhás abaixo nomeadas e a todo ato presente, para que se produzam seus
jurídicos e legais efeitos.

1rcaSD), Ogde deagembruodãe 2020.   

  

; JEFERSON ANDRADE
“Aº SECRETARIO DA AL/SE

SZONTRATANTE
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ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº043/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATADO:FIRMA FSF TECNOLOGIAS.A.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE

IP DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI DDoS.

VIGÊNCIA: SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA

ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS,

ATÉ O LIMITE DE60 (SESSENTA) MESES.

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

DATADAASSINATURA:03 DE DEZEMBRODE2020

 

ARACAJU,07 DE DEZEMBRODE2020

WILLIAM MEDEIROS JÚNIOR



orrizozo Zimbra

  leg.br
 

william.juniorQal.

   

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

 

De : William Medeiros Junior Seg, 07 de dez de 2020 11:54

<williamjuniorQal.se.leg.br> +92 anexos

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Para : Valtencir Santos Andrade <valtenciradal.se.leg.br>

Bom dia!

Segue em anexo EXTRATO DO CONTRATO Nº043/2020 e EXTRATO DO

CONTRATONº 044/2020para publicação.

Att
William

  

- Ext. do Contrato 044-2020 -FIRMA BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA.odt

21kKB

= Ext. do Contrato 043-2020 - FIRMA FSF TECNOLOGIA S.A.odt

* 23KB
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