ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBIEIA LEGISLATIVA
CONTRATO No 034/2021
Contrato dc Prestação de Servico quc entre si
celebrarn, de urn lado, a Assernbleia Legislativa do
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa EDUCO
SERVEOS LTDA., em decorrência da
hicxigibilidadc de Licitação no 005/2021.

A Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe, situada na
Avenida No do Prado, s/n°, ncsta Capital, doravante denorninada CONTRATANTE, corn
C.G.C. no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, o Deputado
Luciano Bispo de Lima, e pelo Prirnciro Sccretário, o Deputado Jeferson Andrade: e, do
outro, a Empresa EDUCO SERV1OS LTDA., corn sede a Rua Moacir Rabelo Leite, n°. 34,
sala 13, Galeria Serrano, Bairro 13 de Julbo, CEP 49.020-285, Aracaju-SE, inscrita no C.G.C.
sob o no 17.353.409/0005-18, doravante denorninada CONTRATADA, neste ato representada
pela Sra. Patricia Novis Rocha Lessa, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da
Carteira de Identidade n° 04.643.840-87 SSP/BA e inscrito no CPF n° 924.709.395-34,
decorrente do Processo Adminisirativo no 035943/2021 - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAçAO No 005/2021, devidarnente autorizado pelo Ato da Mesa Diretora no 23.463 de
20/10/2021, publicado no D.O.E. no 28.779 de 27/10/2021, corn fundamento no art. 25, 1, da
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, tern justos e contratados por este e na melhor
forma dc direito, o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condiçoes seguintes:
CLAUSULA PRLMEIRA - DO OBJETO (art. 55, 1, da Lei
n° 8.666/93)
I.I. Contrataço de empresa especializada referente ao servico de implantaçâo dos rnódulos
para execução do Sisterna dc Escrituracão Digital das ObrigaçOes Fiscais, Previdcnciárias e
Trabaihistas (eSocial) de acordo corn o Decreto no 8373/2014.
CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO DOS
SERVICOS (art. 55, 1 da Lei n'8.666/93)
2.1. Os scrviços serao cxccutados pela franqucada da TOWS S.A. cm Sergipe, ou seja, firma
Educo Serviços LTDA.;
2.2. Os serviços dc suporte técnico local sero prestados sob demanda, nos rnódulos
implantados do Sisterna Totvs RM.
2.2.1. Os serviços de suporte acima descritos scrâo realizados obedecendo

a metodologia de

implantação apresentada previamente pela TOTV' S;
2.3. Através da contratação cm tela havcrá a meihoria nas rotinas, trcinarncntos, atualizaçao
das versôes, configuracão de infraestrutura para os sisternas Totvs, irnplantacão e
custornizacào de novas intcraçôes, extratores c módulos.
2.4. Acompanhamento a ernissão do eSocial:
2.4.1. ia Fase:
-.
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# Aplicaçâo do boletim técnico;
# Ajuste nos parâmetros compreenderá:
• capacitação das rotinas eSocial;
• manutenção dos cadastro-Fopag;
• acompanhamento da rnanutencào de cadastro: cargos/funçôes: funcionários;
estagiarios; verbas; pensionistas; dependentes; afastarnentos; estahilidade; fatos
relevantes: horários.
2.4.2. 2' Fase:
• instalaçâo e contiguracão TSS;
• atualizaçio para patch corn consolidador liherado;
• treinamento no consolidador;
• envio para ambientes dc testes do eSocial os dados: (cadastrais/não
periodicos/periódicos) liberados.
CLAUSULA
SERVICOS

TERCEIRA

-

DA PRESTACAO DOS

3.1. Os servicos devem ser sempre realizados por profissionais corn os conhecirnentos
técnicos necessários;
3.2. Os funcionãrios da CONTRATADA deverão estar devidamente fardados e identificados
corn crachá.
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DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO (art. 55. 1V. da
Lei n° 8.666/93)
4.1. DO PRAZO DE ExEcuçAo
4.1.1. Os servicos a serem executados serão contabilizados em horas de servico técnico
efetivamente trabaihadas, conforme tabela abaixo:
Descrição

Quantidade de Horas

Serviços de Suporte

192

4.1.2. Todos os servicos devern ser dernostrados através de planiEha de rnediço, por rneio de
abertura de charnados, c/ou por emrcgaveis, conforrne o tipo de serviço, os quais deverâo ser
atestados pela Coordenadoria Especial de Pagarnento de Pessoal da Contratante;
4.1.3. Cada atividade/dernanda integrante do objeto do presente Contrato deverá ser executada
pela Contratada corn a devida imediatidade e celeridade que o caso requer, de rnodo a evitar
qualquer prejuIzo ao regular funcioiiarncnto da Contratante, scndo resguardado a esta a
possibilidade de fixar prazos para o cumprimento da demanda eventualmente solicitada.
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4.2. DAS C0NDIçOES DE RECEBIMENTO
Em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, corn alteraçôes posteriores, Os
serviços objeto do presente Contrato serão recebidos da seguinte forma:
4.2.1. Provisoriamente, pela Coordenadoria Especial de Pagamento dc Pessoal, mediante
tenno circunstanciado, assinado pelas partes em ate is (quinze) dias após a apresentação pela
Contratada da planilha de medição prevista no item 4.1.2. do presente Contrato;
4.2.2. Definitivamente, apôs o decurso do prazo de ohservação ou vistoria que comprove a
adcquacão do objeto aos termos contratuais, mediante a lavratura do termo de recebimento,
assinado pela Coordenadoria Especial de Pagarnento de Pessoal e pela Contratada;
4.3. 0 prazo rnáximo para o recebimento definitivo no poderã ser superior a 90 (noventa)
dias;
4.4. 0 recebirnento definitivo dos serviços objeto deste Contrato não cxclui a
responsabilidade da C0NTRATADA quanto aos vicios ocultos, ou seja, so manifestados
quando da sua normal uti1izaço pela CONTRATANTE, nos termos do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90);
4.5. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços consistirá
na lavratura do termo de recebimento definitivo;
4.6. Após o recebimento definitivo, a nota fiscal/fatura será ateslada pela Coordenadoria Geral
dc Gcsio de Pessoal, ou por outro servidor designado para esse fim;
4.7. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstãncia quc desaprovc o
recebirnento delinitivo, o mesmo ficarã pendente e o pagamento suspenso, nào podendo a
CONTRATADA interromper a execução do contrato ate o saneamento das irregularidades;
4.8. Durante o periodo em que o recehimento definitivo estiver pendente e o pagarnento
suspenso por culpa da CONTRATADA, não incidirá sobre a CONTRATANTE qualquer onus,
inclusive financeiro;
4.9. Os serviços irnprcstáveis ou quc não atendam as especificacOcs constantes da solicitacão
da Coordenadoria Especial de Pagamento de Pessoal ou, ainda. executados em desacordo corn
o estipulado neste Contrato c na proposta da CONTRATADA serão rejeitados, parcial ou
totalmente, conforme o caso;
4.10. 0 rcpresentantc da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
rclacionadas corn a cxecução do objeto, dcterminando o quc for ncccssário a regularização
das faltas ou dcfcitos observados.
CLAUSULA OUINTA - DA GARANTIA DOS
SERVICOS (art. 55, inciso VI, da Lei no 8.666/93)
5.1. A Contratada garante que, após a exccucão dos serviços, o software ficará livre de
intcrrupcôes e não-conforrnidadcs, bern corno que se adcquará a prctcnsäo da Contratante.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATANTE (art. 55, inciso VII, da Lei no
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8.666/93)
6.1. Compete a Contratante:
a) Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;
b) Pcrmitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestacào dos serviços, desde
que observadas as normas de seguranca;
c) Realizar os pagarnentos tempestivamentc, dcsdc que a Contratada apresente a
documentaçäo necessária nas condiçöes pactuadas;
d) Comunicar a Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos scrvicos
contratados;
e) Exercer o acompanhamento c a fiscalização dos scrviços, por servidor especialmente
dcsignado, anotando cm registro próprio as faihas detectadas, indicando dia, mês e ano, bern
corno o norne dos empregados eventualmente envolvidos, e encarninhado os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cahiveis;
f) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais irnperfeicôes no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para sua correcao;
6.2. A Contratante näo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
perante terceiros, ainda que vinculados a execucão do objeto do presente Contrato, bern corno
por quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBR1GACOES DA
CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei n°
8.666/93)

7.1. Compete a Contratada:
a) Exccutar os serviços nos padröes estabelecidos pela Contratante, de acordo corn o
especificado no Projeto Básico e neste Contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuizos
decorrentes do descurnpriinento de qualquer cláusula ou condicão estabeiccida;
b) Comunicar antecipadarnente a data c horário da execucão dos scrvicos. Não sendo aceito o
serviço quc estiver em desacordo corn as especificacöes, a Contratada terã prazo de ate 05
(cinco) dias corridos para entregar os scrvicos de acordo corn as especificacöes constantes no
Projeto Bãsico, sern direito a quaisquer pleitos de faturamento extraordinário sob o pretexto
de perfeito funcionarnento e conclusão do objcto contratado;
C) Prestar Os esciarecimentos que Forern solicitados pela Contratante, cujas reclarnaçôes se
obriga a atender prontamentc, bern corno dar ciCncia a Contratante, imediatamente c por
escrito, de qualqucr anormalidade que veiificar quando cia execução do presente instrwncnto;
d) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Contratante, no tocante a exccuco do serviço,
conforme Contrato, assirn como ao cuiriprirnento das obrigacOes previstas neste instrurnento;
e) Prover todos Os meios necessários a garantia da plena prcstacão do servico, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
fl Possibilitar a Contratante efetuar vistoria nas instalaçöes da Contratada, a fim de verificar
as condicoes para o atendirnento do objeto contratado;
g) Comunicar irnediatarnente a Contratante quaqucr altcração ocorrida no contrato social,
endereco, conta hancária e outros julgados necessários para o recehirnento de
corrcspondência
h) Respeitar e fazer cumprir a legislacão de segurança e saiide no trahaiho, previstas nas
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normas reguladoras e pertinentes;
I) Fisealizar o perfeito cumprirnento do servico a que se obrigou, cabendo-Ihe, integralmente,
Os OflUS decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será cxercida pela
Contratante;
Contratante ou a terceiros, ainda
j) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar a
que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou rnandatário, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Contratante;
k) Substituir e/ou reparar os serviços, num prazo mãxiino de ate 5 (cinco) dias consecutivos,
sujeitando-se as penalidades cabiveis, observado as penalidades constantes neste Contrato;
1) Manter seus empregados devidarnente identificados corn crachá suhscrito pela Contratada,
no qual constarã, no minimo, sua razão social e o nome compicto do empregado;
m) Manter, durante toda vigência do contrato, todas as condiçOes de habilitação e qualificacão
exigidas na Contratação;
n) Solicitar a Contratante, em tempo hábil, quaisquer informaçOes ou esciarecimentos que
julgar necessário, que possarn vir a comprometer a execução do objeto contratual;
o) E vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido neste Contrato,
bern como a subcontratacão, salvo autorizaçäo prévia e por cscrito da Contratante.
7.2. COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE
7.2.1. A CONTRATADA reconhece quc, cm razão das ferramcntas tecnológicas
disponibilizadas pela CONTRATANTE, poderá ter acesso a diversas informaçöes pessoais,
sensiveis, estratégicas, entre outras - confidenciais ou näo - armazenadas nos sistemas
inforrnatizados sob responsabilidade da CONTRATANTE;
7.2.2. A CONTRATADA tern ciência de que as credenciais de acesso (login e senha) são de
use pessoal e intransferIvel e de conhecimento exciusivo, sendo de sua inteira
responsabilidade todo e qualquer prejuIzo causado pelo fomecimento a terceiros,
independenternente do motivo:
7.2.3. A CONTRATADA reconhece quc, para os fins deste Contrato, serão consideradas
confidenciais todas as inforrnacöcs transrnitidas por rneios escritos, eletrônicos, verbais ou
quaisquer outros e de qualquer natureza, incluindo, mas näo limitado a:
7.2.3.1. Dados pcssoais: qualquer inforrnaçao que possa tornar unia pessoa fisica identificada
ou identificávcl:
7.2.3.2. Dados sensiveis: qualquer dado pessoal que diga respeito a origem racial ou dtnica,
convicção religiosa, opiniao poiltica, fihiação a sindicato ou a organizacão de caráter religioso,
filosófico ou politico, bern come dado referente a saide ou a vida sexual, dado genético ou
biornétrico;
7.2.3.3. Técnicas, design, especificacOes, desenhos, cópias, modelos, fluxograrnas, croquis,
fotografias, software, mIdias, contratos, acordos ou instrurnentos sirnilares, processos, tabelas,
projetos, nornes de servidores, agcntes politicos ou emprcgados püblicos, resultados de
pcsquisas, dados orçarncntários e/ou financeiros, dentre outros.
7.2.4. A CONTRATADA declara que possui conhecirnento da Lei Federal n° 13.709/2018 C SC
comprornete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacäo, corn o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE;
7.2.5. A CONTRATADA não poderá utilizar as informaçöes que tenha acesso, para fins
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diversos daqucles para os quais teve autorizaço de acesso;
7.2.6. A CONTRATADA garantirá que as inforrnaçöes a que tiver acesso em razão deste
Contrato ficarão restritas ao conhecirnento das pessoas que estejarn diretarnente envolvidas na
sua execução;
7.2.7. A CONTRATADA está ciente que os prejuIzos causados a CONTRATANTE, em razão
da quebra de confidencialidade, disponibilidade, segurança ou integridade das informaçôes a
que tern acesso, podero ser reclamados, judicial ou cxtrajudicialmente.
CLAUSULA OITAVA - DA PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LET N° 13.709/2018 - LEI GERAL DE
PROTECAO DE DADOS)
8.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprornetem a proteger os direitos
fundamentals de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural, rclativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo quo:
8.1.1. 0 tralarnento de dados pcssoais dar-se-á dc acordo corn as bases legais previstas nas
hipóteses dos arts. 7°c 11 da Lci Federal n. 13.709/2018, as quais so subrnctcrão os scrviços,
para propósitos legItimos, especIficos, expilcitos e informados ao titular;
8.1.2. 0 tratamento será lirnitado as atividades necessárias ao atingimento das finalidades de
cxccução do contralo e do serviço contratado, utilizando-os, quando for o caso, em
cumprirnento de obrigaço legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por
determinacao judicial ou por requisicão da Autoridade Nacional de Protcção de Dados
(ANPD);
8.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis a própria prestaco
do servico, esta será realizada niediante prévia aprovação da CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentirnento dos titulares (salvo nos
casos cm que opere outra hipótese legal dc tratamento). Os dados assini coletados so poderâo
ser utilizados na execucão dos scrvicos especificados neste Contrato e cm hipótese algurna
poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
8.1.3.1. Eventualmente, as partes podern ajustar que a CONTRATANTE será responsável por
obter o consentimento dos titulares, observadas as dernais condicionantes do item 8.1.3.
ac inia;
8.1.4. Os dados obtidos cm razão dcstc Contrato serão armazenados em urn banco de dados
seguro, corn garantia dc registro das transaçOcs realizadas na aplicação de acesso (log) e
adequado controle dc acesso baseado em funcäo (role based access control) c corn
transparente identificaçäo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de
garantir, inclusive, a ratreabilidac1e de eada transaço e a franca apuracão, a qualquer
niornento, de desvios e falhas, vedado o cornpartilhamento desses dados corn terceiros;
8.1.5. Encerrada a vigência do contrato ou nâo havendo mais necessidade de utilizacao dos
dados pessoais, sejarn des sensiveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratarnento dos
dados pessoais disponibilizados pela CONTRATANTE e, em no rnáxirno trinta dias, sob
instruçOes e na medida do detenriinado pela CONTRATANTE, elirninará completamente os
Dados Pcssoais c todas as cOpias porventura existentes (seja cm formato digital ou fisico),
salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacao
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legal ou outra hipôtese da Lei Federal n. 13.709/2018.
8.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigacöes e
condiçôes acordadas nesta Contrato, cspecialmente quanto as Cláusulas Sétima c Oitava, que
deverão ser aplicadas a coleta e tratamento dos dados pessoais;
8.3. 0 eventual acesso as bases de dados quc contenham ou possam conter dados pessoais
irnplicará para a CONTRATADA e para seus prepostos - devida e formalmente instruldos
nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de
ate 10 anos contados de seu termo final;
8.4. A CONTRATADA cooperará corn a CONTRATANTE no cumprirnento das obrigacöcs
referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n. 13.709/2018, nas
Leis c Regularnentos de Protecão de Dados cm vigor e também no atendirnento de requisicôes
e detenninaçöes do Poder Judiciário, Ministério Püblico e órgãos de controle administrativo;
8.5. A CONTRATADA deverá informar irnediatamente a CONTRATANTE quando receber
urna solicitacào de urn titular de dados a respeito dos seus dados pessoais, abstendo-se de
responder a solicitação, exceto se observadas as instruçOcs documentadas pela
CONTRATANTE, bern corno as deterrninaçôes da Lei Federal n. 13.709/2018 e das Leis e
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor;
8.6. A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE, no prazo de ate vinte e quatro
horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de
dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipótese de
qucstionamento das autoridades competentes;
8.6.1. No caso do item 86, a CONTRATANTE adotará as providéncias previstas no art. 48 da
Lei Federal n. 13.709/2018.
8.7. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste
Conirato c também de acordo corn o quc dispôe o art. 31 e o art. 32 da Lei Federal n.
13.709/2018;
CLAUSULA NONA - DA VIGENCLA, DA FISCALIZACAO
E ALTERACAO CONTRATUAL
9.1. VIGENCIA (art. 55, IV da Le n° 8.666/93): o Contrato terá vigência de 12 (doze)

meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado conforme conveniência da
Contratante, de acordo corn o disposto no art. 57, inciso 11, da Lei n° 8.666/93, em sua redacão
atual;
9.1.1. 0 Contrato poderã set reajustado, desde que observado o interregno rnInimo de 01 (urn)
ano, contado da data da aprcsentação da proposta, utilizando o Indice IPC-A, divulgado pelo
Enstituto Brasilciro de Geogralia e EstatIstica - IBGE ou outro que venha a substitui-lo.
9.2. DA FISCALIzAçA0 (Art. 67, Lei no 8.666/93): A fiscalização e acompanharnento do
contrato será da Coordenadoria Especial de Pagarnento de Pessoal, corn autoridade para
exercer, corno representante da Administracäo desta Contratante, toda e qualquer acão de
orientaçào geral. acompanhamento c fiscalizaçào da execucão contratual e o atesto no corpo
da Nota Fiscal/Fatura e a gestão caberá a Coordenadoria Geral de Gesto de Pessoal;
9.2.1. A fiscalizacão de que trata estc item no exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, especialmente pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, resultante de acâo ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados
Ou prepostos;
9.2.2. Durante a vigéncia do Contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
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CONTRATANTE, para rcprescntá-la scmpre que for necessário;
9.2.3. A atestaçào de conformidade na execução do objeto cabe aos titulares dos setores
rcsponsávcis pela fiscalização do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim;
9.2.4. A FISCALIZAcAO compete, entre outras atribuiçöes:
9.2.4.1. Encaminhar a Diretoria Geral e a Diretoria de Orçamcnto e Financas desta
Contratante, documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serern
aplicadas a Contratada;
9.2.4.2. Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração da Contratante,
tempestivamente, todas as providéncias nccessárias ao born andamento do Contrato;
9.2.4.3. Verificar a conformidade da execução contratual corn as normas e serviços materiais:
9.2.4.4. Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a cxecucão do
Contrato, determinando o que for necessário a regularização das faihas ou defeitos
observados;
9.2.5. A açio da FISCAL1ZAAO nao exonera a Contratada de suas responsahilidades
contratuais;
9.2.6. Ao GESTOR do contrato compete:
9.2.6.1. 0 auxilio na revisão das cláusulas contratuais;
9.2.6.2. 0 acompanhamento da qualidade, econornia e rnirnrnizaçao de riscos na execução
contratual;
9.2.6.3. A aplicaçäo de penalidades ao contratado.
9.3. ALTERAçAO CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93): Este instrumento poderá
ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei n° 8.666/93,
desde que devidamente comprovados;
9.3.1. A Contratada lica obrigada a accitar, iias mesmas condicöes contratuais, os acréscimos e
supressôes que se fizerem necessários, ate o limite legal previsto no art. 65. §1° da Lei n°
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
9.3.2. Nenhuni acréscimo ou supressão poderá exceder o lirnite estabelecido nesta
condicão, salvo as supressôes resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforme o
art. 65. §2°. 11, da Ici n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTF, (art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93)
10.1. Fda perfcita c intcgral cxccuçao dcstc Contrato, a Contratante pagará a Contratada o valor
global de R$ 33.2 16,00 (trinta c trés mu, duzentos e dezesseis reais). discriminados da seguinte
forma:
Descricao
Scrviços de Suporte

Quantidade de Horas Valor Horas R$ Valor Total R$
192
173.00
33.216,00

10.2. 0 pagarnento seth efetuado mensalmente, sob demanda, de acordo corn a quantidade de
horas demandadas, ate o O dia ütil do mês subsequente, mediante apresentaço no protocolo
desta Contratante da documcntaçào hábil a quitacäo:
I - Nota fiscal/Fatura, devidarnente atestada pela Coordenadoria Geral de Gestao de Pessoal e
encarninhada ao Departamento Orçarnenio e Finanças;
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II— Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
10.3. E de inteira rcsponsabilidade da CONTRATADA a entrega a Contratantc dos
docunientos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma Clara,
objetiva e ordcnada, que se nâo atendido, implica em desconsideraçäo pela Con tratante;
10.4. Caso seja constatada algurna irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão
devolvidas a Contratada para as ncccssárias corrccöes, corn as inforniacOes clue motivaram
sua rejeicão, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentacao;
10.5. Nenhurn pagarnento será efetuado a Contratada na pendéncia de qualquer uma das
situaçôes abaixo especificadas:
10.5.1. A falta de atestação pela CONTRATANTE das notas fiscais emitidas pela
CONTRATADA, corn relação ao cumprirnento do objeto deste Contrato;
10.5.2. Na hipótese de as certidöes elencadas na supracitada resoluçäo estarem corn a validade
expirada, o pagamento ficará retido ate a apresentação de novos documentos, dentro do prazo
de validade, nao cabendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no
pagarnento:
10.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizaçOes devidas pela Contratada nos lermos do Contrato;
10.7. Havendo atraso de pagamento, será atualizado segundo a variação do INPC, desde a
data final do perlodo de adimplemento ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste
item, não sero coinputados os atrasos atribuiveis a Contratada e os decorrentes da não
aprovaco dos documentos de quitaço;
10.8. Não haverá reajuste de precos, a exceção do previsto no item 9.1.1. deste Contrato. 0
Contrato podcrá ser revisto na ocorrência de fato devidaniente comprovado e alheio a vontade
das panes, que altere o equilibrio cconômico-financeiro inicial do Contrato, para o
rcsiabelecirnento em igual proporcão, mediante requerimento da parte interessada, mantida a
margern dc lucro inicial da proposta;
10.9. Nos prcços já esto inclusos todos os custos diretos e indiretos ncccssários para a
perfeita prestacão dos serviços objeto do presente Contrato, bern corno todos os impostos,
encargos trabalhistas. prcvidcnciánios. fiscais, cornerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocannento dc pessoal, transporte, materials e acessórios de instalaço, garantia e
quaisquer outros que incidarn ou venham a incidir sobre o objeto do Contrato constante da
proposta. Não scrá permitido, portanto, quc tais encargos sejarn discriminados em
separado.

da Lei n° 8.666/93)
11.1. As despesas decorrentes desta contrataçao correrâo por conta da seguinte dotação
orçan-icntánia:
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Funcão - Subfunço - Prograrna de Governo - Projeto ou Atividade 01101.01.126.0062.0374 Modernização Administrativa e de Tecnologia da Inforrnação; Categoria Econômica-Grupo de
Despesa-Modalidade de Aplicacão: 3.3.90.00-Despesas Correntes - Outras Despesas CorrentesAplicacöes Diretas: Elernento de despesa e Item de gasto: 3.3.90.40.09 - Serviços Técnicos
Profissioiiais de TIC e foi procedida a rcscrva do recurso orçamcntário para custeá-la.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 55, inciso VII, da Lei 0 8.666/93)
12.1. Corn fundamento nos artigos 86 c 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assirn considerado pela Contratante, inexecucäo parcial ou
inexecuçào total da obrigacão, scm preluIzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
12.1.1. Adverténcia por escrito;
12.1.2. multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, caso o servico seja
prestado corn atraso, lirnitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, cm caso de atraso na prestacâo do scrviço
por perIodo superior a 15 (quinze) dias;
C) 301/0 (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, cm caso de incxecucão total da obrigaçao
assumida;
12.1.3. Suspcnsão lcrnporária de participacão cm licitação e impedimento de contratar corn a
Adininistracão, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçâo
Póblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicão ou ate que seja
promovida a reabilitaço na forma da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade;
12.2. As sançöes de multa poderão ser aplicadas a Contratada juntarnente corn a de
advertCncja, suspensào temporária para licitar e contratar coin a adrninistraçáo da Contratante.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO (art.
55, inciso VIII, da Lei n'8.666/93)

13.1. A inexecuçâo total ou parcial do Contrato, alérn das penalidades constantes da cláusula
anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enurnerados nos incisos I a XII c XVII do art. 78 da Lei n ° 8.666/93, na forma do art. 79 da
mesma Lei;
13.2. Quando a rescisão ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
scm que tcnha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, confonne preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal;
13.3. Os casos de rescisão contratual scrão formalmente rnotivados nos autos do processo,
assegurados o contraditOrio e a ampla defesa;
13.4. A rescisão deste Contrato irnplicará a rctcnção de créditos decorrentes da contratação,
ate o limite dos prejuizos causados a Contratante, hem corno na assunção dos serviços pela
Contratante, na forma que a mesma dcterrniiiar.
CLAUSULA DECIMA OUARTA - DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASt) 1W RFSUISAO (Art
in'kzn
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IX, da Lei no 8.666/9
14.1. Na hipótese de rescisão administrativa do prcscntc Contrato, a Contratada reconhece, desde
já, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei no 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA
GERAIS

-

DAS DISPOSICOES

15.1. Fazern parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, no que for
adequado ao presente caso, as disposicôes constantes na INEXIGIBILIDADE DE
LICITAçAO No 05/2021;
15.2. Tambérn integram este Contrato as disposicöcs constantes na proposta elaborada pela
Contratada, desde que nao contrariem as c!áusulas deste instrurnento, o interesse piblico e
neni a disciplina legal das contrataçôes püblicas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA
Lei n° 8.666/93)

-

DO FORO (Art. 55, 2°,

Fica eleito o Foro da Comarca de AracajulSergipe, corn expressa renüncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirirnir quaisquer dñvidas ou questoes oriundas do
presente Contrato.
E, por estarern assim justas e acertadas, as partes contratantes firmarn o presente instrurnento
em 03 (tI-es) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas)
testernunhas.
de 202 L

Aracaju, t3dc

Deputado LUCIANO BISPO DE LIMA
Pr(dente Contratante
/
PATRICIA NOV15
-

Deputado JEFERSON ANDRADE
ia Secretário —Contratante

ROCHA
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

FOLKA;

DATA DO EMPENHO:

NUMERO;

03/01/2022

2022NE000071

UMDADEGESTORAEMITENT

UG:

GESTAO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

011011

00001

1/1

fCNPJ:
13.170.840/0001-44

40iOO5O
CNPJ:

CREDOR: RAZAO SOCIAL -EDUCO SERV1COS LTDA
NOME FANTASIA - °••°'°

17.353.409/0005-18
T6iET

ENDEREc0DOCREDOR:
RUA DOUTOR MOACYR LEITE N. 34

UT

CODIGO

j4

___________

TPROGIAMA DE TRABALHO:

01101

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

3.3.90.40

0101000000

U. F.:

CEP:

SE

49.020-285
'Tii3RTANCIA:
33.216,00

I IMPORTANCIA POR EXTENSO:
TRIF'JTA E TRES MILE DUZENTOS E DEZESSEIS REAlS
FICHA FINANCEIRA:
2022.011011.00001.0101000000.33000000.914

-

DESPESAS CORRENTES

1-NORMAL

0110112022000006

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
T'DA N.E. DEREFERENCIA:

MODALIDADEDEEMPENHTJTWO DE DESPESA:
2-ESThoIAThI 0

-

j*

15-INEXIGIVEL

FREFER&CIA LEGAL
INEXIGIVEL. ART. 25, INCISO I. LEI 8.666/93

F

NOGRAMA DE DESEMBOLSO

o

--

JANEIRO;

FEVEREIRO:

MARcO:
2.768,00

MAJO:

JUNHO:

JULHO:

2.768,00

-

SETEMBRO:

ABRIL:
2.768,00

-

2.768,00

2.768,00

OUTUBRO:

NOVEMBRO:

2.768,00

-

2.768,00
AGOSTO:
2.768,001
DEZEMBRO:

2.768,00

2758,00I

2.768,0

]TENS Dc3EMPENHO

S

ITEM

.:
....

DIP

OfPREcOUNIFAMO

.

OTOT]

,,

EERVICODESORTE
IJP
IMPLANTAcA0 E
''....

"'

-

•Vta

0,UU

.-------

HOKA

°LUIG PRIME

173,0000

-

33.216,00

OBSERvAcA0
Conformo Contrato N° 034/2021, corn vigOncia de 01/01/2022 a 31/12/2022.

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVEMIDA IVO 00 PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILl-b. AR4CAJIJ -

SE

TOTAL (R$)

33.216,00

ORDENADOR(Es) DE DESPESA
JEFERSON LUIZ DE ANDRADE

LUCIANO BISPO DC LIMA

997.795.105-59

077.316.555-04

Data da GerogSo: 24/0112022

Rasp. polo solicitacao. ALEX RODRIGO DE OLIVEIR.A

Rasp. GoraçãoALEX ROORIGO DE OLIVEIRA

CiAl
ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO No 034/2021

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLAT[VA DO ESTADO SE SERGIPE.
CONTRATADO: EMPRESA EDUCO SERVIOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIAL1ZADA REFERENTE AO SERVIO DE
IMPLANTAcAO DOS MODULOS PARA ExEcucAo DO SISTEMA DE EscRIT[URAcAO
DIGITAL DAS OBRIGAcOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (eSocial).
VIGENCIA: 0 CONTRATO TERA VIGENCTA DE 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DAASSINATEJRA.
BASE LEGAL: LET No 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL.

DATA DAASSINATURA: 03 DE JANEIRO DE 2022.
ARACAJU, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.
WILLIAM MEDEIROS JUNIOR
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flOmrJeed
CPF e XXX 08.02.XX pam axercer
0 0WO .m oomssão e Ms$e0e d Coordedona Stmo
CCL 08 ein vincm d par;r de
4etanere de 2022.

COWTRAU N O0V20

EXTRATO DO CCNTRATD W. 024/2021

FIRMA

UT0C4ICA MANUTENcAD

CONTRATANIE ASSEIOELOIA IFGISI Alln,A DO ES'ADO
DO SORGU'E.

OSJETC PRORROGAA A VIGNCIA POR MA1S 12 OOZE)
MESEII 00 CONTRATO 05 PRESTAcAO OS SSRVIçCS OS
MANUTFNcAO PREVE14TIVA F CORRFTIVA ItITFCRAI 005
I (CINCO)
VACORES CA COtOTRATANTS.

CONTRATADO EMPRESA 501)00 .,U1VIQOS LII)

VIGNCIA APARUR DC 2201 JANIJRO 012022.

DEJEID C04TRAIAçAQ (35 EMPrIESA 2P5(AAUZADA
REFERENTEAOSERV(ç005IMPLANTAçA000SMCOULOS
PARA. CXECLAO DO SISTEM
OS E$CRITURAçAO
DIGITAL DAS OSRIGAcd)Es flsCMS PRCVIDS'C(ARIAS S
TRASALNISTAS (OSodel)

SA$5 LEGAL 1.51

OSNCIA. 0 CONTRATO TFRA VhO'tCR ')E 2(1)025)
MESSE 0014TADOS A PARTI PA DATA PA ASSINATURA.

.

.-......,..

aD

(Ict

J7

'r.0..m...4

11 65ct3 EM SvA REDAcA)) ATd \L

DATA DAASSIO4ATURA 20

JANEJIO OS 2022.

ARAOA)U CA QE FEVEREIRO 052022
JESSICA 601.110 CE FICUE(R000 ANCRADE
DEPAR1,MENTO .IURIOICO

