
4%
ESTADO DESERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

CONTRATONº022/2022

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si
celebram a Assembleia Legislativa de Sergipe e Marcus
Vinicius Reis de Alcântara.

   

A Assembleia Legislativa do Estado deSergipe, órgão integrante da Ad-
ministração Pública Direta do Estado de Sergipe,inscrita no CGC/MF sob o n.º 13.170.840/0001-
44, com sede e foro na Avenida Ivo do Prado, s'n.º, nesta capital, doravante denominada CON-
TRATANTE,neste ato representada por pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima &
seu Primeiro Secretário, Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital, e
a Marcus Vinícius Reis de Alcantara,inscrito no CPFnº xxx.260.655-xx, , doravante denominado
de CONTRATADO,em conformidade ao Processo administrativo nº 019462/2022 de Inexi
bilidade deLicitação nº 010/2022 devidamente autorizado pelo Ato da Mesanº 23.585/2022,
de 25 de maio de 2022, publicadono Diário Oficial de nº 28.920, de 30 de maio de 2022, com
base no Artigo 13, inciso VI, combinado com o artigo 25, M todosda Lei nº 8666/93,
em suaatual redação, o qual essa contratação deve obediência, têm justos c contratados por este
e na melhorforma de direito, o que adiante se segue mediante as cláusulas é condições seguintes

 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

L.1. Este Contrato tem por objetivo a Contrataçãodoprofessor Marcus Vinicius Reis de Alcântara
para ministrar curso “IMPLEMENTAÇÃO DA NOVALEI DELICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS”, a ser ministrado em formato presencial e promovido pela Escola do Legis-
Iativo DeputadoJoão Seixas Dória (ELESE).

 

CLÁUSULA SEGUNDA- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVICOS

2.1, O Curso “Implementação da NovaLeideLicitações e Contratos Administrativos” tem por ob-
jetivo capacitar « promover o aperfeiçoamento e a valorização dos servidores públicos desta Casa
Legislativa e do público externo emtemas atuais e pertinentes a este Poder:
2.2, Oreferido curso terá umacarga horária total de 20 (vinte) horas, 2 será ministrado em formato
presencial, em data e horário a serem definidos ainda.
2.3, O cursoapresentará a seguinte ementa:

INTRODUÇÃO
INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Í

= Estudos Técnicos Preliminares ETP <
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o Termode Referencia — TR
o Pesquisa de Preços

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
o Licitação
o Utilização do pregãoeletrônico
e Modos de disputa
o Publicação do aviso da licitação

o Rito procedimentaldo Pregão
> Julgamento das propostas
e Fase de lances

e Interação com os licitantes

e Encerramento de fase de lances
“Fase de iminênciae tempoaleatório
Fase deprorrogação
S Lances fechados

Interação com os licitantes
e Encerramento da fase de lancos
= Fasede iminência e tempo aleatório
e Fase de prorrogação
“ Lances fechados

> Negociação
Parâmetrospara negociação

º Preço máximo

= Preços incompatíveis
“A novafase de habilitação no Pregão
s Recursos no Pregão

& Temas polêmicos no Pregão Eletronico
CONTRATAÇÃO DIRETA.

= Dispensa de Licitação
2 Inexigibilidade de Licitação

GESTÃOE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
2 Formalização dos contratos

º Alteração de contratos

º Fiscalização de contratos

 

2.4 O curso será voltado a funcionários de ALESE e público extorno.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA IMENTAÇÃO COMPLEME!
TAR

  

3.1. Os serviços ora contratados obedecerão ao disposto neste Contrato, bem como às disposições
fazem par-

 

constantes nos documentos adiante enumerados,e que independentemente de transcri
te integrante c complementar deste Contrato:
- Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022
= Proposta do Contratado

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO

4.1, A CONTRATANTE e o CONTRATADOvinculam-se plenamente ao Processo de Inexigibili-
dade de Licitação nº 010/2022, bem como a proposta do CONTRATADO,

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1, A CONTRATANTEse obrigaa:
5.2, Comunicar ao CONTRATADO todas « quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação de
serviços objeto deste Contrato:
5.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qua-
litativo, anotando, emregistro próprio, todas as falhas detectadas e comunicando ao CONTRATA-
DO as ocorrências de quaisquerfatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas porparte do
CONTRATADO:
5.4, Prestar as informações « esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato, que venham a se-
Tem solicitados pelo CONTRATADO;
5.5. Dar ciência ao CONTRATADOimediatamente sobre qualquer falha ou anormalidadeque veri-
ficar na execução do objeto deste Contratoe indicando os procedimentos necess
cumprimento;
5.6, Notificar o CONTRATADO,por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixandoprazo, se necessário, para sua correção;
5.7. Proceder s conferência da Nota Fiscal/Fatura correspondente, atestando no corpo da mesma, à
boa execução dos serviçoscontratados;
5.8, Assegurar que Os preços contratados estão compativeis comaquelespraticados no mercado ob-
jeto deste Contrato, de forma

a

garantir que continuem a serem os mais vantajosos para a CON-
TTRATANTE;
5.9. Efetuar 0 pagamento devido peia prestação dos serviços ao CONTRATADO,desde que cum-
pridas todas as formalidades e exigências deste Contrato.

 

osao seucorreto
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ÁUSULA SEXTA

-

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRA

6.1. O CONTRATADO se obrigaa:
6.2. Executar as atividades constantes dotermo de referência, dentro do prazo e condições acorda

 

63. Realizar o objeto deste Contrato, de acordo com a proposta de preço apresentada e normas le-

gais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE,observando sempre os critérios
dos serviçosa serem prestados;
6.4. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a execução completa e eficiente dos serviços
objeto deste Contrato;
6.5. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer irregularidade ou dificuldade que im-
possibilite a execução deste Contrato;
6.6, Atender com presteza as reclamações sobre a qualidadedos serviços executados, providencian-

dosua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE;
6.7. Manter,durante todo o período de vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e

qualificaçãoexigidas, quando da realização do pagamento, comunicando, imediatamente, a super-
veniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições, nos termos da Lei 8.666/93 suas al-
terações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência da prestação dosserviços é de até 60 (sessenta) diasa partir da emissão da

nota de empenho.

LÁUSULA OLLAVA — 'LAÇÃO ORC, N

8.1, As despesas oriundas da presente contrataçãocorrerão por: Função Subfunção- Programa de
Governo — Projeto ou Atividade: 01101.01.128.0062.0281 - Desenvolvimento de Recursos Humanos —

Categoria Econômica — Grupo de Despesa — Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 Despesas Correntes —
Outras Despesas Correntes — Aplicações Diretas — Saldo Orçamentário R$ 72.500,00 — Objeto e Valor:

Contratação do professor Marcus Vinícius Reis de Alcântara ministrar o curso: Implementação da Nova

Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Elemento de Despesa e Item de Gasto: 3.3.90.36.28 —
Seleção e Treinamento / Hora Aula

CLÁUSULA NONA- DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO
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9.1. O valor da hora-aula é R$ 250,00 (duzentose cinquenta reais), perfazendoassima quantia de

R$5.000,00(cinco mil reais).

9.2, A referida contratação será paga em até 30 (trinta) dias após a apresentação danota fiscal/fatu-
ra, devidamente atestada pela Diretoria da ELESE,confirmando prestação dos serviços, objeto
deste Contrato;

9.3. Todos os documentosde cobrança deverãoser apresentados no protocolo geral da CONTRA-
TANTEe encaminhados através de ofício específico aos cuidados da Escola doLegislativo para
ateste e posteriormente à Diretoria Financeira da CONTRATANTE;
9.4. A CONTRATANTE,através da Escola do Legislativo e Direloria Financeira, disporá de 3
(três)dias consecutivos da data de entrada no protocolo da documentação hábil, à quitação das des-

pesas para aferi-la com a efetiva execução dos serviços e devolvê-la, no caso de irregularidades, ao
emitente.
9.5. Os documentos de cobrança não aprovadosserão devolvidos com osrespectivos indicativos de

correção a serem efeuados, e neste caso, a data de sua reapresentação será a data de início para a
novacontagem de prazo, que disporá a CONTRATANTEparaefetuar o pagamento;
9.6. Osperíodos de atraso por culpa do CONTRATADO,e aqueles decorrentesda não aprovação
ou de devolução de documentos de cobrança devido a incorreções, ou aínda, da não aceitação dos
serviços, não serão computados para eftito de atualização monetária;
9.7. Havendoatraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC,
desde a data final do período deadimplemento,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 ou, ainda, da não aceitação dos serviços.

   

CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO

10.1, A execuçãodo presente Contrato será geridapelo Diretor Geral da ALESEe fiscalizada pela
Diretora da ELESE ou servidor indicado pela mesma;
10.2. Osresponsáveis pela fiscalização anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados.
10.3.

A

fiscalização de que trata este item não exonera o CONTRATADOdesuas responsabilida-
des contratuais, especialmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultante
de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução dos serviços;
10.4. Caberá a fiscalização:
194,1. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e seos proce-
dimentos empregados são adequados para garantir

a

qualidade do serviço:
10.4.2, Acompanhar e atestar 0 recebimento definitivo da execução,indicandoas ocorrências dein-
disponibilidade do serviço contratado;
10.5. Caberá a Diretora da ELESF,gestora desse contrato dentre outras atribuições

 



 

10.5.1. O auxílio na revisão das cláusulas contratuais;
10.5.2, O acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratu-
al;
10.5.3, A aplicação de penalidades ao contratado;
10.5.4, A rescisão do contrato nos casos previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

113. A CONTRATADAque se recusar a cumprir a obrigação, bem comovier a fazê-lo foradas
condições e especificações constantes no Contrato, no Termo de Referência e na sua proposta, esta-
rá sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério da CONTRATANTE,às seguintes sanções
administrativas:
11,1.1, Advertência:

11.1.2, Multa na formaprevista no item9.2;
11.1,3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Admi-
nistração;

11.14, Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor da adjudicação e, no caso deatraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um porcen-
to) pordia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério da Admi-
nistração da CONTRATANTE,a aplicação das demais sanções a quese refere o item 9.1, podendo
a multa ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE,ou cobrada diretamente da
CONTRATADA,amigável oujudicialmente.

11.3. A licitante que enscjar o retardamento da execução do certame, não mantiver à proposta, fa-
lhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraudefiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de li
citar e contratar com a Administração, pelo prazode até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicação
das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apena-
da, enquantoperdurarem os motivos determinadosda punição ou até queseja promovidaa reabilita-
ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
TA, A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por
parte da adjudicatária, naformada lei

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO(art.
85, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93)
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12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anteri

or, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante,nos casos enumerados nos in-

cisos La XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art.79 da mesma Lei;
12.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVI[ do art. 78 da Lei supracitada, sem
que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprova-
dos, conformepreceitua o & 2º do art. 79 do mesmo diploma legal;
123. Oscasos de rescisão contratual serão formalmente motivados nosautos do processo, assegura-

dos o contraditório « a ampla defesa;
12.4. A rescisão deste Conruto implicará a retenção de créditos decorrentesda contratação, até o li-
'mite dosprejuizos causados à Contratante, bem como na assunção dos serviçospela Contratante, na

forma que à mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOSDE RESCISÃO

12.1. O presente Contrato será rescindido:
a) ordinariamente, por completa incxecução;
b)excepcionalmente, por qualquer dos motivos dispostos no Art. 78 da Lei 8.666/93 suas altera-
ções.
12.2. Em caso de rescisão administrativa, decorrente da inexecução total ou parcial do Contrato, o
CONTRATADO nãoterá direito a nenhumaespécie de indenização, sujeitando-se às consequências
contratuais e legais, reconhecidos os direitos da CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS

13.1, Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, desde já, o
direito da Contratante de adotar, no que couber, us medidas previstas no artigo 80 da Lei nº
8.666/93.

DÉCIMACUMPRIMENTODALEI
DADOS

12.1. É vedado àspartes utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsa-
bilizaçãoadministrativa, civil e eriminal
12.2. Aspartes sc comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações — em
especial os dadospessoais e os dados pessoais sensíveis — repassados em decorrência da execução
contratual, em consonância com o disposto naLei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo

po

  



ESTADODE SERGIPE
ASSEMBE BIA LEGISLATIVA

aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratu-
al.

123. Aspartes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, mo-
rais, individuais ou coletivos, aos titulares de dadospessoais repassados em decorrência da execu
ção contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados
12.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATANTE.para a

execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes e prepos-
tos da CONTRATADA,tais como o número do CPF e do RG,além de endereçoseletrônico e resi-

dencial.

12.5. A CONTRATADAdeclara que tem ciência da existência da Lei Geral de Pruteção de Dados e
se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito
deproteger osdadospessoais repassadospela CONTRATANTE.
12.6. A CONTRATADAfica obrigada à comunicar à CONTRATANTE, ematé 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilícito, bem comoadotaras providências dispostas no art, 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO(Art. 55, 82º, Lei nº
8666/93)

 

 

 

 

 

13.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital e seus anexos e à
proposta elaborada peta CONTRATADA, constante na LICITAÇÃO Nº 001/2022 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2022, que a CONTRATADA expressamente declara conhecer, ratificandoneste ato sua aceitação integral

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO (Art. 2º, Lei nº
8.666/93)

Pica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, com expressa renúncia a qualquer outro, pormais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Contra-to.
E, por estarem assim justas c acertadas,as partes contratantes firmam o presente instrumento em 03(três) viasde igual teor e forma para um só efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) tgstemu-
nhas.

)

Aracaju/SE, 5] à de Junio do 2022
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EXTRATO DO CONTRATONº 022/2022

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE.
CONTRATADO: MARCUSVINÍCIUS REIS DE ALCÂNTARA

OBJETO: MINISTRAR CURSO “IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, A SER MINISTRADO EM FORMATO PRESENCIAL E
PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO JOÃO SEIXAS DÓRIA
(ELES).
VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOSÉ DEATÉ 60
(SESSENTA)DIAS A PARTIR DA EMISSÃODA NOTA DE EMPENHO.
DATA DAASSINATURA: 27 DE JUNHO DE2022.

ARACAJU,07 DE JULHODE2022.

WILLIAM MEDEIROS JÚNIOR



amoertraço Diário Oficial cum 18
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