ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO N° Oil 12021
Contrato de Prestação de Serviço que entre si
celebram, de um lado, a Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa ZdocTecnologia em Documentos e Sistemas Ltda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na
Avenida Iv° do Prado, s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, com
C.G.C. n° 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, Deputado Luciano
Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretário, Deputado Jeferson Andrade, e, do outro, a
Empresa Zdoc-Tecnologia em Documentos e Sistemas Ltda., com sede à Rua José Ramos
da Silva, n° 228, sala 11, bairro 13 de Julho, Aracaju/Sergipe, CEP 49.020-200, tel.: (79)
3259-0445, e e-mail: contato@zdoc.com.br, inscrita no C.G.C. sob o n° 10.781.723/0001-29,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Sergio Barreto de
Melo Filho, brasileiro, maior, capaz, portador do RG n° 778.582 SSP/SE e inscrito no CPF
sob o n° 532.126.145-87; e/ou pelo Sr. Clóvis Conceição Felizola Leão, brasileiro, maior,
capaz, portador do RG n° 1.029.832 SSP/SE e inscrito no CPF sob o no 776.708.175-34,
decorrente do Processo Administrativo n° 00309-3/2021 — ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N" 01/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO
N° 02/2020, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
SERGIPE — CODISE, devidamente autorizado pelo Ato da Mesa n° 23.334, de 05 de
fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado n° 28.618, de 02 de março de 2021,
regido pelas disposições contidas no Decreto Estadual n.° 25.728, de 25 de novembro de 2008,
e atualizações posteriores; pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e,
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente a Lei
Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); a Lei
Federal no 13,709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); a Lei Complementar n°
123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, em sua atual redação (Estatuto
Nacional da Microernpresa e da Empresa de Pequeno Porte), bem como as cláusulas e
condições do ato convocatório, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito,
o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 55, I, da Lei
II' 8.666/93)
1.1. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, a fim de executar
atividades que contemplam desenvolvimento de sistemas com suporte, importação de dados,
integração de sistemas, diaitalização e indexação de documentos, onde os produtos gerados
serão incorporados ao patrimônio desta Contratante.
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CLÁUSULA SEGUNDA — DA ESPECIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS (art. 55, I, da Lei n° 8.666/93)
2.1. Os serviços a serem executados estão divididos em 3 tipos:
a) Desenvolvimento e manutenção de software;
b) Suporte técnico, segurança e atendimento a usuário;
e) Digitalização e indexação de documentos.
2,1.1. Cada tipo de serviço tem atividades específicas, conforme o detalhamento descrito nos
itens abaixo, contudo o detalhamento dos serviços visa estabelecer critérios mínimos para
composição desta contratação, e não se apresenta como impedimento à Contratante demandar,
nas funções destes serviços, ações não previstas, desde que pertinentes à função e
quantitativos referentes ao serviço especializado contratado;
2.1.2. Todos os serviços devem ser executados dentro do estabelecimento da Contratante, para
o seu respectivo acompanhamento e registro de horas trabalhadas, exceto quando houver
pedido formal da Contratante à Contratada e estabelecido, antecipadamente, os quantitativos
de horas devidamente planilhados e aprovados pela Fiscalização, para a execução de serviços
remotamente;
2.1.3. Independente do local de execução dos serviços, o teste final para entrega dos sistemas
será executado nas dependências da Contratante e todos os produtos resultados dessas
atividades da Contratada serão de propriedade da Contratante;
2.1.4, A Contratante deve fornecer a infraestrutura de computadores e softwares necessária
para a execução dos serviços de TIC que serão executados internamente nesta Contratante.
Caso sejam necessários recursos de TIC de infraestrutura da CONTRATADA para
determinados serviços previstos neste termo, o serviço poderá ser executado remotamente,
desde que obedeça ao item anterior.
2,2. Desenvolvimento e manutenção de softwares: O desenvolvimento e manutenção de
software devem ser executados por analistas de sistemas e programadores de computador,
conforme as atividades pertinentes a cada especialidade. Os serviços deste item
compreendem, na tabela de serviços como: ANÁLISE DE SISTEMAS, ADMINISTRAÇÃO
DE BANCO DE DADOS, PROGRAMAÇÃO e TESTE de SOFTWARE, sendo suas
principais ações eiencadas a seguir:
a) Gerenciamento de projeto, levantamento e gerência de requisitos, análises, projetos lógicos
e físicos, implementação e implantação de novos sistemas de informação transacionais e
gerenciais e componentes de software, em ambiente cliente-servidor simples;
b) Gerenciamento de sistemas e projetos utilizando metodologias e ferramentas
automatizadas;
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e) Gerência, levantamento e análise de requisitos utilizando Processo Unificado,
Metodologias e ferramenta CASE;
d) Preparação de ambiente de desenvolvimento, testes e homologação para os novos sistemas;
e) Elaboração de documentação de projetos e sistemas informatizados;
1) Integração de sistemas informatizados em plataformas heterogéneas utilizando as
tecnologias de web services e XML;
g) Migração de plataformas de desenvolvimento de sistemas informatizados;
h) Definição, junto com os gestores e técnicos da CONTRATANTE, de padrões de
codificação de programas, banco de dados e visuais, aplicando a funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, acessibilidade e
disponibilização de conteúdo para páginas Internet e Intranet;
1) Desenvolvimento de projetos de sistemas de sites Internet e Intranet;
j) Modelagem de dados e processos utilizando ferramentas automatizadas para os novos
sistemas e componentes de software de forma integrada ao modelo de dados e processos
corporativos da CONTRATANTE;
k) Melhoria continua nos Níveis de Serviço de análise, codificação e testes dos novos
sistemas de infaimação;
1) Implantação de mecanismos de segurança para os novos sistemas de informação:
m) Migração de sistemas e bases de dados entre sistemas ou para os novos sistemas:
n) Definição e implementação de novos modelos dimensionais, rotinas de ETT e configuração
de ferramentas OLAP para acesso e manipulação das informações em Data Warehouse:
o) Refinamento e melhoria das etapas e atividades existentes no processo de análise,
codificação e testes de sistemas em produção;
p) Refinamento e melhoria dos artefatos dos sistemas, para atender a novas situações e
necessidades;
q) Identificação de fontes de retrabalho que ocorrem durante as atividades de análise,
codificação e testes do processo de manutenção de sistemas:
r) Identificação das etapas que concentram maior esforço dos profissionais no processo de
manutenção de sistemas;
s) Estabelecimento de propostas que possibilitem ampliar os níveis de serviço das atividades
de análise, codificação e testes envolvidas no processo de manutenção de sistemas de
infoimação com testes continuos de novos recursos e aplicações;
Proposição de planos de melhorias de sistemas em produção, contendo propostas para a

realização de manutenções preventivas sobre os sistemas existentes, envolvendo aspectos
como performance, segurança e aperfeiçoamentos que visem a melhoria da qualidade desses
sistemas;
u) Elaboração e manutenção do modelo de dados e processos corporativos utilizando
ferramentas automatizadas;
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v) Manutenção e evolução dos mecanismos de segurança dos sistemas em produção;
w) Manutenções Corretivas: contemplando a identificação de pontos falhos e eliminação de
defeitos de códigos de funcionalidades de sistemas de informação, bem como a identificação,
proposição e realização de ações de manutenção preventiva, visando prevenir a incidência de
erros e problemas futuros;
x) Manutenções Perfectivas: contemplando à adequação das funcionalidades de sistemas de
informação, visando à melhoria de seu desempenho e qualidade.
y) Manutenções Adaptativas: refere-se à adequação das funcionalidades dos sistemas a novas
regras de negócio, a nova legislação, a novas tecnologias ou melhoria da qualidade dos
sistemas de informação;
z) Manutenções Evolutivas: abrange a concepção e implantação de novas funcionalidades em
sistemas de infounação.
2.3. Suporte técnico, segurança e atendimento ao usuário: Os serviços de suporte técnico,
segurança e atendimento ao usuário devem ser executados por analistas de sistemas, analista
de segurança, técnicos de redes, técnicos de manutenção e técnicos microinformática
conforme as atividades pertinentes a cada especialidade. Os serviços deste item compreende,
na tabela de serviços como: ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SUPORTE EM
MICROINFORMÁTICA, sendo suas principais ações elencadas a seguir:
a) Administração, configuração e manutenção do Active Directory e OpenLDAP;
b) Administração, configuração e manutenção de Políticas de Segurança;
e) Administração, configuração e manutenção do sistema de armazenamento (Storage);
d) Administração, configuração e manutenção, do DNS;
e) Administração, configuração e manutenção, do DHCP;
O Administração, configuração e manutenção de VPNs;
g) Administração do servidor de arquivos;
h) Administração de serviços de autenticação como IAS;
i) Criação, administração, configuração e manutenção de GPO's (Goup Policy Objects);
j) Criação, administração, configuração e manutenção de Servidores em Torre e ern Lâmina;
k) Criação, administração, configuração e manutenção de Servidores Virtuais;
I) Administração, configuração e manutenção de servidores de e-mail;
m) Administração, configuração e manutenção de console de anti-virus;
n) Administração, configuração e manutenção de firewall;
o) Administração, configuração de manutenção de racks de infraestrutura, com switches e
demais ativos de rede;
p) Instalação e configuração dos switches e roteadores presentes na rede LAN e WAN;
q) Atribuição de permissões a grupos e contas de usuários;
r) Manutenção dos pontos físicos da rede lógica de computadores na sede da
CONTRATANTE;
s) Criação de novos pontos de acesso à rede lógica de computadores sob demanda (materiais
e insumos são de responsabilidade da Contratante);
Instalação e configuração de sistemas operacionais em servidores torre e em lâmina;
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u) Monitoramento de links;
v) Instalação e configuração de sistemas operacionais em desktops, notebooks;
w) Instalação de programas diversos em desktops e notebooks essenciais para o
desenvolvimento da atividade-fim da Contratante por parte de seus colaboradores;
x) Instalação física de desktops, notebooks, impressoras e dispositivos diversos nos setores da
Contratante;
y) Configuração de dispositivos diversos nos setores da CONTRATANTE;
z) Suporte em primeiro nível aos usuários da CONTRATANTE, em ferramentas de escritório
e sistemas comuns diversos;
a.1) Suporte em primeiro nível aos usuários da CONTRATANTE, nas ferramentas
específicas de uso da CONTRATANTE.
2.4. Digitalização e indexação de documentos: Os serviços de digitalização e indexação de
documentos, será medido pela quantidade de imagens inseridas no sistema da Contratante,
devidamente indexada e catalogada, para valer como concluído. Os serviços deste item
compreende, na tabela de serviços como: DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE
DOCUMENTOS ATÉ O FORMATO A3, sendo suas principais ações elencadas a seguir:
a) A digitalização e indexação de documentos serão realizadas através da montagem de urn
birô de digitalização de documentos na sede da CONTRATANTE;
b) É responsabilidade da CONTRATANTE ceder espaço físico e mobiliários, tais como
mesas, cadeiras, estantes e ar-condicionado necessários para a instalação do Birô;
e) É responsabilidade da CONTRATADA todos os equipamentos e insumos necessários, tais
como scanners, computadores, máscaras, luvas e demais acessórios necessários para a
realização dos serviços de digitalização de documentos;
d) É responsabilidade da CONTRATADA toda a mão de obra envolvida na operacionalizacão
do Birô;
f) É responsabilidade da CONTRATADA a desmontagem dos volumes contemplando a sua
desmetalização, reparação e limpeza;
g) É responsabilidade da Contratada a remontagem dos volumes digitalizados com a sua
remontagem nos mesmos moldes de arquivamento que o recebido. O Arquivo poderá, em
qualquer tempo, solicitar nova remontagem caso sejam detectados possíveis falhas no
processo de desmontagem e remontagem. A CONTRATADA está obrigada a refazer o
trabalho e remontagem até o aceite do setor competente;
h) É responsabilidade da Contratada fornecimento de insumos de escritório para remontagem
dos documentos, tais como clipes, grampos, bailarinas e aspirais;
i) Serão digitalizados documentos até o formato A3, nos quantitativos deste Contrato;
j) Sobre o software de digitalização, deverá, obrigatoriamente, dispor:
*
•
•
•
•

Auto Deske-w (alinhamento automático da imagem);
Noise Removal (filtro de remoção de ruído);
Remoção de bordas;
Advanced Dynamic Threshold (ajuste automático de brilho e contraste);
Auto Cropping (recorte do tamanho exato do documento);
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e
•
•
•
•

ou 180';
Permite rotacionar os documentos em 0', 90',
Blank Page Removal (remoção de páginas em branco);
Criação automática de novos documentos por separador em pilha de documentos;
Remoção de furos;
Ajuste de CONTRATANTE e brilho frente e verso independente.

k) É responsabilidade da Contratada a importação dos documentos digitalizados no sistema
legado da CONTRATANTE:
1) É responsabilidade da Contratada a indexação dos documentos na solução de Gestão
Eletrônica de Documentos fornecida;
m) A indexação dar-se baseada em Indices previamente estabelecidos pelos setores aos quais
os documentos digitalizados são pertinentes;
n) Sera previsto indexação manual de até 4 Indices para cada tipo de documento;
o) A indexação poderá ser via base de dados já existente, corn inserção de apenas um índice
identificador, extraindo assim indices mais consistentes;
p) A Contratada deverá garantir um Birô com estrutura minima para digitalizaeão de até
100.000 documentos por mês.
CLÁUSULA TERCEIRA. — DO PRAZO DE EXECUÇÃO
(art. 55, IV, da Lei n° 8.666/93)
3.1. Para a prestação dos serviços de TI a serem exécutados, serão contabilizados em horas de
serviço técnico (HST) trabalhadas; e a digitalização de documentos contabilizados através de
quantidades de imagens digitalizadas e indexadas por demanda e descritas em etapas,
conforme abaixo:
Função

Unidade

Qtde.

Análise de Sistemas

Horas

3.000

Administração de Banco de Dados

Horas

2.016

Programação

Horas

4.032

Teste de Software

Horas

9.016

Administração de Redes

Horas

4.032

Suporte em Microinfomiática

Horas

4.032

N° de imagens

1.000.000

Digitalizaç'ão e Ind.exação de Documentos até Formato A3

3,2 Todos os serviços devem ser demostrados através de planilha de medição, por meio de
abertura de chamados, e/ou por entregáveis conforme o tipo de serviço, os quais deverão ser
atestados pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação e pela Assessoria
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Técnica da Diretoria-Geral da Contratante;
3.3 0 total de horas de cada atividade poderá ser utilizado por um técnico isoladamente ou
por mais de um técnico em conjunto, dependendo da demanda;
3.4 Cada uma das atividades previstas neste Contrato poderá ser realizada separadamente, o
que significa que os profissionais alocados poderão variar, pois são alocados em função de
sua especialização;
3.5 Cada atividade/demanda integrante do objeto do presente Contrato deverá ser executada
pela Contratada com a devida imediatidade e celeridade que o caso requer, de modo a evitar
qualquer prejuízo ao regular funcionamento da Contratante, sendo resguardado a esta a
possibilidade de fixar prazos para o cumprimento da demanda eventualmente solicitada.
CLÁUSULA QUARTA — DAS CON DICÕES DE
RECEBIMENTO (art. 55, IV, da Lei n° 8.666/93)
4.1. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Em conformidade com os artigos 73 a 76 da
Lei 8.666/93, com alterações posteriores, os serviços objeto do presente Contrato serão
recebidos da seguinte forma:
4.1.1. Provisoriamente, pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação e pela
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias após a apresentação pela Contratada da planilha de medição prevista
no item 3.2. do presente Contrato;
4.1.2. Definitivamente, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, mediante a lavratura do termo de recebimento,
assinado pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, pela Assessoria Técnica
da Diretoria-Geral e pela Contratada;
4.2. Recebida a solução nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização
normal vier a se constatar incompatibilidade com as especificações solicitadas, proceder-se-á
o seu refazimento imediato, após a comunicação da irregularidade pela Contratante;
4.3. 0 recebimento definitivo da solução objeto deste Contrato não exclui a responsabilidade
da Contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90);
4.4. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo da solução consistirá
na lavratura do termo de recebimento definitivo;
4.5. Após o recebimento definitivo, a nota fiscal/fatura será atestada conjuntamente pela
Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação e pela Assessoria Técnica da
Diretoria-Geral;
4.5.1. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o
recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a
Contratada interromper a execução do contrato até o saneamento das irregularidades;
4.5.2. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da Contratada, não incidirá sobre a Contratante qualquer ônus, inclusive
financeiro;

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
4.6. 0 pagamento obedecerá ao disposto na Cláusula Nona do Presente Contrato;
4.7. Os serviços imprestáveis ou que não atendam às especificações constantes da solicitação
da Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação elou da Assessoria Técnica da
Diretoria-Geral ou ainda executados em desacordo com o estipulado neste Contrato e na
proposta da Contratada serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso;
4.8. 0 representante da Contratante anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas corn a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA DOS
SERVICOS (art. 55, inciso VI. da Lei n° 8.666/93)
5.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, a ser previamente integralizada antes da assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro-Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fiança Bancária, a critério da Contratada;
5.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Coordenadoria de
Licitações e Contratos — COLIC, até a data da assinatura, do contrato;
5.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro-garantia deverá estar em
vigor e coberta até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato;
Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a
Garantia de Execução, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual:
5.5. A garantia ern espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, indicada
pela Contratante;
5.6. A não integralização da garantia representa in.adimplência contratual, passível de
aplicação de multas e de rescisão, na forma que prevê a legislação;
5.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou
renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados;
5.8. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o
reccbimento provisório do objeto contratado;
5.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato:
b) Prejuízos diretos causados à Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
e) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; e
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d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
Contratada, quando couber.
CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE (art. 55, inciso VII. da Lei n°
8.666/93)
6.1. Compete à Contratante:
a) indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;
b) peírnitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da prestação dos serviços desde que
observadas as normas de segurança;
c) Realizar os pagamentos tempestivamente, desde que a Contratada apresente a
documentação necessária nas condições pactuadas;
d) Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços
contratados;
6,2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Contrato, bem como
por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGACÕES DA
CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei no
8.666/93)
7.1. Compete à Contratada:
a) Executar os serviços nos padrões estabelecidos pela Contratante, de acordo corn o
especificado no Termo de Referência e neste Contrato, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida;
b) Comunicar antecipadamente a data e horário da execução dos serviços, não sendo aceito o
serviço, que estiver em desacordo corn as especificações, a Contratada terá prazo de 48 horas
para entregar os serviços em acordo com as especificações constantes no Teimo de
Referência, sem direito a quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de
perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à Contratante, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do presente instrumento;
d) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante a execução do serviço,
conforme Contrato, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste instrumento;
e) Prover todos os meios necessários à garantia da plena prestação do serviço, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de
fornecimento;
O A prestação do serviço, cuja execução incumbe a CONTRATADA não poderá ser alegado
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como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;
g) Possibilitar à Contratante efetuar vistoria nas instalações da Contratada. a fim de verificar
as condições para o atendimento do objeto contratado;
h) Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no contrato social,
endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de
correspondência;
i) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas reguladoras e pertinentes;
j) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será
exercida pela Contratante;
k) Indenizar terceiros elou a Contratante mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância as exigências das autoridades
competentes e as disposições legais vigentes;
1) Substituir eiou reparar os serviços, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos,
sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes neste Contrato;
Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente
identificados com crachá subscrito pela Contratada, no qual constará, no minim(); sua razão
social e o nome completo do empregado;
n) Arcar corn as despesas para a execução do serviço, após a contratação;
o) Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente
contratado, servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na
proposta vencedora;
p) Manter, durante toda vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste:
q) Solicitar à Contratante, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que
julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto contratual:
r) E vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido neste Contrato,
bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da Contratante.
7.2. São Responsabilidades da Contratada:
a) todo e qualquer dano que causar à Contratante ou a terceiros, ainda que culposo, praticados
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da Contratante;
b) qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da execução do
serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos
casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Contratante de qualquer
solidariedade ou responsabilidade.
7.2.1. A Contratada autoriza a Contratante a descontar o valor correspondente aos referidos

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a
prévia defesa;
7.2.2. A ausência ou omissão da fiscalização da Contratante não eximirá a contratada das
responsabilidades previstas neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA. DA
FISCALIZA ÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1. VIGÊNCIA (art. 55, IV da Lei n0 8.666/93): o prazo de vigência deste Contrato será de
12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme
conveniência da CONTRATANTE, de acordo corn o disposto no capu_t do art. 57. II da Lei n°
8.666/93, em sua atual redação.
8.2. DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei no 8.666/93): A fiscalização e o acompanhamento
do Contrato será feito pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Infotmação e pela
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, com autoridade para exercer, como representante da
Administração desta Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento
e fiscalização da execução contratual e o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura e a gestão
competirá à Diretoria Geral;
8.2.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa contratada pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, resultante de ação ou
omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
8.2.2. Durante o período de vigência deste Contrato a empresa contratada deverá manter
preposto, aceito pela Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.
8.2.3. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:
I. Encaminhar à Diretoria geral e de Orçamento e Finanças desta Contratante, documento que
relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à empresa contratada;
IL Solicitar a empresa contratada e seus preposto.s, ou obter da Administração da Contratante,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao born andamento do Contrato;
III. Verificar a confoimidade da execução contratual corn as normas e serviços materiais;
IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
8.2.4. Ao GESTOR do contrato compete:
8.2.4.1. o auxílio na revisão das cláusulas contratuais;
8.2.4.2. o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução
contratual:
8.2.4.3. a aplicação de penalidades à Contratada.
8.3. ALTERAÇÂO CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93): Este instrumento poderá
ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei n° 8.666/93,
desde que devidamente comprovados;
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8.3.L A Contratada flea obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §10 da Lei if
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
8.3.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforme o
art. 65, §2°, II, da lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA — DO PAGAMENTO (art. 55, inciso III,
da Lei n° 8.666/93)
9.1. Pela perfeita e integral execução deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada o valor
global de R$ 1.106.968,00 (hum milhão, cento e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais),
discriminados da seguinte forma:
Unidade

Qtde.

Valor
Unitário RS

Total por Item
RS

Análise de Sistemas

Horas

3.000

55,00

165.000,00

Administração de Banco de
Dados
Programação

Horas

2.016

55,00

110.880.00

Horas

4.032

51,00

205.632,00

Teste de Software

Horas

2.016

22.00

44.352,00

Administração de Redes

Horas

4.032

48,00

193.536,00

Suporte em Microinformática

Floras

4.032

49,00

197.568,00

N° de
imagens

1.000.000

0,19

190.000,00

Função

Digitalização e Indexação de
Documentos até Formato A3

VALOR TOTAL A SER A ERIDO POR EXTENSO: (HUM
MILHÃO, CENTO E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E
OITO REAIS)

1.106.968,00

9.2. 0 pagamento será efetuado mensalmente pela Contratante. até o 5' dia útil do mês
subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da documentação
hábil à quitação:
— Nota Fiscal/fatura, acompanhada do relatório de comprovação dos serviços,
devidamente atestados pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da informação e pela
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral e encaminhada à Diretoria de Orçamento e
Finanças;
II — Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidões de
FGTS, INSS e CNDT.
9.3. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à Contratante dos
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documentos de cobrança, acompanhado dos seus respectivos anexos. de forma clara,
objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração por esta Contratante;
9.4. Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão
- ontratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram
devolvidas à C
sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação;
A Nota fiscal/Fatura deverá destacar o valor dos impostos ou informar a isenção, não
incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do
imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente à natureza do bem ou serviço;
9.6. Caso a CONTRATADA seja optante do SIMPLES, deverá apresentar, acompanhado da
Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor;
9.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
9.8. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
9,9. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima;
9.10. Havendo atraso de pagamento, será atualizado segundo a variação do INPC, desde a
data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste
item, não serão computados os atrasos atribuíveis à Contratada e os decorrentes da não
aprovação dos documentos de quitação;
9.11, A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada nos termos do Contrato;
9.12. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;
9.13. Nos preços já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários para a
perfeita prestação dos serviços objeto do presente Contrato, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes. seguros.
deslocamento de pessoal, transporte, materiais e acessórios de instalação, 'garantia
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Contrato 'constante da
proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em
separado, com exceção do disposto no item 9.5 desta Cláusula Contratual:
CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTE (art. 55. III. da Lei
n° 8.666/93)
10.1. 0 Contrato poderá ser reajustado em relação aos custos dos insumos e materiais, bem
como para manter o equilíbrio econômico-financeiro, por meio de Termo Aditivo, desde que
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta
da Contratada, utilizando como índice o IPC-A, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo;
10.2. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregna minim° de 01 (um) ano será
contado da data de início dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento ocorrido;
10.3. 0 reajustamento de preços será precedido de requerimento da Contratada; .
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10.4. Os reajustes a que a Contratada fizer jus deverão ser solicitados até a data da
prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito, conforme Acórdão n°
1.828/2008 — TCU/Plenário e art. 36 da Po-rtaria-TCU n°444/2018;
10.5. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento quando este for requerido após
a extinção do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS FONTES DE
RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, V,
da Lei n° 8.666/93)
11.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
As despesas com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Função — Sub Função - Programa de Governo - Projeto ou Atividade:
01101.01.126.0062.0374 — Modernização Administrativa e de Tecnologia da Informação;
Categoria Económica - Grupo de Despesa- Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 - Despesas de
Capital — Investimentos -Aplicações Diretas, Elemento de despesas e item de gasto:
4.4.90.40.09 — Serviços Técnicos Profissionais de TIC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS (art. 55, inciso VII. da Lei n° 8.666/93)
12.1. Com fundament° no artigo 7° da Lei no 10.520/2002, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa, a licitante e a
adjudicatária que:
12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
12.1.2. deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório e contrato;
12.1.3. apresentar documentação falsa;
12.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
12.1.5. não mantiver a proposta;
12.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto;
12.1.7. comportar-se de modo iniclôneo;
12.1.8. fizer declaração falsa;
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12.1.9. cometer fraude fiscal.
12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. multa de:
a) V" (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não
cumpridos;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o
consequente cancelamento de empenho ou documento equivalente.
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;
12.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a administração da Contratante;
12.4. 0 valor da multa será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos
devidos pela Contratante ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.
12.5. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO (art.
55. inciso VIII, da Lei no 8.666/93)
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula
anterior, ensejara a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art. 79 da
mesma Lei;
13.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal;
13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
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assegurados o contraditório e a ampla defesa;
13,4. A rescisão deste Contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,
bem corno da garantia prestada, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, bem como
na assunção dos serviços pela Contratante, na forma que determinas.
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA — DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso
IX, da Lei no 8.666/93)
14.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, desde
já, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei n° 8.666193.
14.2. Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos
decorrentes para a Contratante;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DISPOSICÕES
GERAIS
15.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, no que for
adequado ao presente caso, as disposições constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 01/2020, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2020, DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE — CODISE,
assim corno o Edital, corn seus anexos, e a proposta elaborada pela CONTRATADA, que ela
expressamente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral;
15.2. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte
alguma deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação so serão admitidas corn o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa
execução do CONTRATO.;
15.3. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e
comerciais resultantes da execução do Contrato;
15.4. A Contratada deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela
Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções estabelecidas por esta
Contratante;
15.5. Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a
Contratante, e nenhuma subordinação aos gestores Contratante.
15.6. A inadimplência da Contratada corn referência aos encargos estabelecidos nesta
Cláusula, no que lhe couber, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO (Art. 55, .2(),
Lei n° 8.666/93)
Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato.
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que seguem subscritas por 02 (duas)
testemunhas.
Aracaju, Lde

Deputado LUCIANO 13ISPO DE LIMA
Presidente -•Contratante

de 2021.

Deputado JEFERSON ANDRADE
ia Secretário —Contratante

ZDOC- TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA.
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:

Noma: JEEERSON LUIZ DE ANDRADE
CE'E: 997S510559
Cêntato: RfdARDDAGARCEZ@SMAIL.COM
Data: 19/05/2021 11:14:35

Name: LIJ,QANO SISK./ DE UMA
07731659504
Cptgatc: MARÇOSR@AILSE.00V.8R
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

2021NE000368

11/05/2021

1 UNIDADE GESTORA EMITENTE:
I

; ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

1 ENDEREÇO DA UG:

GESTÃO:

CNPJ:

011011

00001

13.170.840/0001-44

U.F.:

CEP:

SE

49.010-050

ARACAJU
1-ZDOC
TECNOLOGIA
EM
DOCUMENTOS
E
SISTEMAS
LIDA - ME
CREDOR: RAZÃO SOCIAL

----

NOME FANTASIA -ZDOC - TECNOLOGIA

-

1 ENDEREÇO DO CREDOR:

I CÓDIGO U.O.:

PROGRAM

01.126.0062.0374.0000

I

CNPJ:

10.781.723/0001-29
-

I AVENIDA DOUTOR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ
DE TRABALHO:
1 01101

1 / 1

UG:

CIDADE:

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO

'

FOLHA:

DATA DO EMPENHO: NÚMERO:

NOTA DE EMPENHO

CIDADE:

U.F.:

ARACAJU

SE
-

T-N-kr. IDA DESPESA: -

FONTE

49.080-190
IMPORTÂNCIA:

737.978,64

0101000000

4.4.90.40

CEP:

--,

1 IMPORTÁNCIA POR EXTENSO:

I SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA:

r2021.011011.00001.0101000000.44000000.753 - INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS
' REF-ERÊNCIA:
-o DE-O-E
TO-AN.E. DE
-S-P-ES-AT-------- N
E EMP
-ENHO-:--r-Fip
1 -1V1
-0DA-L
-IDADE-D-*--*
1 - NORMAL
2- ESTIMATIVO
,
2..
EICITAÇÃO:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

1 0110112021000057
- ..:
,..;...

10- PREGÃO ELETRÔNICO
,.

-ERL'N-LAA LEGAL
RtF

NÚMERO DO PROTOCOLO:

i 003093/2021

LEI 10.520 DE 17/07/2002
, CONVÊNIO:
-,.....
-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:

MARÇO:

0,00 I
1 MAIO:
t

JUNHO:
-'

0,00

92.247,33

' '‹ OUTUBRO:

92.247,334

2.247,33

-

NOVEMBRO:

92.247,33

0,00

,.......,
q AGOSTO:

JULHO:

92.247,33

SETEMBRO:

ABRIL:

0,00

DEZEMBRO:

92.247,33

92.247,33

92.247,33

ITENS DO EMPENHO
I

M.

1

COCO
- 1
DO1TElvi

404311-1

i

',,,ki
rC

'

E7- ,'_• P E F.1 F ! C' ,IWACi -4-

SERVIC,, U'E OF7ERÁ6A5- CATRÁ iAÇA0 DE'EMPRÈSA r
,JA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
r
SPECIAUZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA
4.4.90.40.09
NFORMAÇAO PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE
bOCUMENTOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE
'SERGIPE
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92.247,3300

737.978,64

OBSERVAÇÃO
Conforme Controlo N 011/2021, corn vigência de 12/05/2021 a 11/05/2022.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE

TOTAL (R$)

737.978,64

ORDENADOR(ES) DE DESPESA
JEFERSON LUIZ DE ANDRADE
997.795.105-59

Data da Geração, 13/05/2021

LUCIANO BISPO DE LIMA
077.316.555-04

Reap. pela soI icitação. GLADSON ALVES COSTA

Rasp. Geração: GLADSON ALVES COSTA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2021

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE.
CONTRATADO: EMPRESA ZDOC-TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, AFIM DE EXECUTAR ATIVIDADES QUE CONTEMPLAM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM SUPORTE, IMPORTAÇÃO DE DADOS,
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS,
ONDE OS PRODUTOS GERADOS SERÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTA
CONTRATANTE.
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL.
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DA SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COMO DISPOSTO
NO CAPUT DO ART. 57,11 DA LEI N°8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11 DE MAIO DE 2021.
ARACAJU, 17 DE MAIO DE 2021.

WILLIAM MEDEIROS JÚNIOR

Zimbra

17/05/2021

Zimbra

william.junior@al.se.leg.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

De : William Medeiros Junior
<william.junior@al.se.leg.br >

Qui, 06 de mal de 2021 11:49
anexo

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.leg.br >
Bom dia!
Segue em anexo EXTRATO para publicação. CONTRATO N° 005/2021.
Atenciosamente
William Medeiros Júnior.
Ext. do Contrato no 005.2021 FIRMA PARAÍSO DAS FLORES.doc
25 KB

https://webmail2.al.se.leg.br/h/printmessage?id=7029&tz=America/Araguaina
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MaiNEMENEI
DEFENSORIA PUBLICA

ATO N.° 006
DE 17 DE MAIO DE 2021
Exonera, a pedido, Secretário-Geral
da Delensoria Pública do Estado de
Sergipe, &mix,lo CCE-08.
O Defensor Público-Geral, fazendo uso das atribuições
legais conferidas pela Lei Complementar Estadual n. 183 de 31
de março de 2010, resolve
EXONERAR, A PEDIDO,
ALMO BATALHA BRITTO, RG n.° 335.595-SSP/SE,
CPF n.' 201.902.715-15, do cargo em comissão de SecretárioGeral, Símbolo CCE-08, da Defensoria Pública do Estado de
Sergipe, a partir de 01 de junho de 2021.
De-se ciéncia. publique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE. lide maio de 2021; 2000 da Independência
e 133° da República.
JOSÉ LEO DE CARVALHO NETO
Defensor Público-Geral

ATO N°007
DE 17 DE MAIO DE 2021
Nomeia Secretárlo-Geral da
Delensoria Pública do Estado de
Sergipe, Símbolo CCE-08.
O Defensor Público-Geral, fazendo uso das atribuições
legais conferidas gala Lei Complementar Estadual n.' 183 de 31
de março de 2010. artigo 44, parágrafo único, resolve
NOMEAR
LUCIANO GOMES DE MELLO JÚNIOR, RG n.°
1.132.094 - SSP/SE, CPF n.' 962.983.725-15, no cargo em
comissão de Secrelario-Geral. Simbolo CCE-08, da Defensoria
Pública do Estado de Sergipe, a partir de 01 de junho de 2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Aracaju/SE. lide maio de 2021: 200° da Independència
e 133° da Republica.
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JOSÉ LEO DE CARVALHO NETO
Defensor Público-Geral

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2021
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SERGIPE.
CONTRATADO:
EMPRESA ZDOC-TECNOLOGIA EM
DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AFIM DE EXECUTAR
ATIVIDADES QUE CONTEMPLAM DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS COM SUPORTE, IMPORTAÇÃO DE DADOS,
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS. DIGITALIZAÇA0 E INDEXAÇÃO
DE DOCUMENTOS, ONDE OS PRODUTOS GERADOS SERÃO
INCORPORADOS AO PATRIMÕNIO DESTA CONTRATANTE.
BASE LEGAL LEI N°8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
VIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÉNCIA SERÁ DE 12(DOZE)
MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA,
PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 57,11 DA LEI N°8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11 DE MAIO DE 2021.
ARACAJU, 17 DE MAIO DE 2021.
WILLJAM MEDEIROS JÚNIOR
DEPARTAMENTO JURIDIC°
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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DA ATA DE RECEPÇÃO DOS ENVELOPES
PROPOSTA E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 001/2021 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

sertviços GRÁFICOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para
implantação de urna solução para a modernização do gerenciamerit() eletrônico de informações legislativas, visando atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.
Favorecidos: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Parecer: DJ/AL n° 120/2021
Homologação: Pelo Presidente e 1° Secretário. em 17/05,2021.
Aracaju, lide maio de 2021.
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Editora Diário Oficial

Denise Vasconcelos G. Bendocchi
Pregoeira Oficial da AL-SE
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