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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 021/2022 

Termo de Contrato de Prestaçào de Serviços que en-
tre si celebrarn a Assembleia Legislativa de Sergipe 
e MARIA MIRIAN MENDES LEITE RODRI-
GUES, decorrente do Processo de Inexigibilidade de 

Licitaço n'009/2022, 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, órgão integrante da Ad-

rninistração Püblica Direta do Estado de Sergipe, inscrita no CGC/MF sob o n.° 13.170.840/0001 - 
44, corn sede e foro a Avenida No do Prado, s/n. 0, nesta capital, doravante denominada CONTRA- 

. TANTE, neste ato representada por pelo seu Presidente, o Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo 
Prinieiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital; e do 
outro lado, a pessoa jurIdica MIRIAN MENDES LEITE RODRIGUES, inscrita no CNPJ if 
20.033.483/0001-38, corn sede a Rua Desembargador José Rodrigues Nou, n° 59, Conjunto JD Ba-
hiano, Bairro Luzia, CEP no 49.048-176, Aracaju-SE, neste ato representada pela Sra. Mirian Men-
des Leite Rodrigues, CPF n° xxx.626.845-xx, doravante denorninado de CONTRATADA, em con-
formidade ao Processo Administrativo 0  01947312022, de Inexigibilidade de Licitação no 

009/2022, devidamente autorizado pelo Ato da Mesa n °  23.584, de 25 de maio de 2022, publi-

cado no Diário Oficial de n° 28.920, de 30 de maio de 2022, corn base no Artigo 13, inciso VI, 
combinado corn o artigo 25, inciso II, todos da Lei n° 8.666/93, em sua atual redaçâo, o qual essa 

contratação deve obediência, tern justos e contratados por este e na meihor forma de direito, o que 
adiante se segue, mediante as cláusulas e condicôes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55,1. da 
Lei n° 8.666/93') 

1.1. Contratação da professora Maria Mirian Leite Rodrigues para desenvolver minicursos de capa-
citação sobre recursos hurnanos, a serem promovidos pela Escola do Legislativo Deputado João Sei-
xas Doria (ELESE). 

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAçA0 DO 

OB.JETO (art. 55 L da Lei ii °  8.666/93) 

2.1. Os serviços estAo minudenteniente diseriminados no Termo de Referenda elaborado pela Esco-
Ia do Legislativo Deputado .Joäo Seixas Doria (ELESE). 
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CLAUSLJLA TERCEIRA - DA DOCUMENTAcAO 

COMPLEMENTAR 

3.1. Os serviços ora contratados obedecerão ao disposto neste Contrato, bern como as disposicöes 

constantes nos docurnentos adiante enumerados, Os quais, independentemente de transcrição, fazem 

parte integrante e complementar deste Contrato: 
- Termo de Referência elaborado pela Escola do Legislativo Deputado Joâo Seixas Doria (ELESE); 

- Justificativa de Inexigibilidade de Licitação n° 009/2022; 

- Proposta da Contratada. 

CLAUSULA QUARTA - DA VINCULAçAO AO 

ww 	 INSTRUMENTO CON VOCATORIO 

4.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao Processo de Inexigibili-
dade de Licitaçâo n° 009/2022, bern corno a proposta do CONTRATADA. 

CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGAçOES DA 

CONTRATANTE (art. 55, inciso VII, da Lei n° 

8.666/93) 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Cornunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas corn a prestacâo dos 
serviços objeto deste Contrato 
b) Promover o acompanharnento e a fiscalização dos sei -viços, sob os aspectos quantitativo e quali-
tativo, anotando em registro prOprio todas as faihas detectadas e comunicando a CONTRATADA as 
ocorréncias de quaisquer Labs que, a seu critério, exijam medidas conetivas por parte da CONTRA- 

- TADA; 
e) Prestar as informaçôcs c csclarccimentos atinentes ao objeto deste Contrato, que venliarn a ser so-
licitados pela CONTRATADA; 
d) Dar ciëncia a CONTRATADA imediatarnente sobre qualquer faiha ou anormalidade que verifi-
car na exccução do objeto deste Contrato, indicando os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; 
e) Notificar a CONTRA.TADA, por escrito, da ocorrëncia de eventuais imperfeicOcs no curso da 
execuçào dos serviços, fixando prazo, se necessário, para sua eorreção; 
1') Proceder a conferncia da Nota Fiscal/Fatura correspondcntc, atestando no seu corpo a boa exccu-
çãø dos serviços contra(ados: 
g) Assegurar que os preps contratados estão compativeis corn aqueles praticados no mercado obje-
to deste Contrato, de forma a garantir que continuern a serern us rnais vantajosos para a CONTRA-
TANTE; 
Ii) Efetuar o pagarncnto devido pela prestação dos serviços a CONTRATADA, dcsdc que cumpri-
das todas as formalidades e exigências neste Contrato. 



fri 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CLAUSULA SEXTA - DAS 0BRIGAçOEs DA CON-

TRATADA (art. 55. inciso VII e XIII, da Lei n° 

8.666/93) 

6.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar as atividades constantes no termo de referéncia, dentro do prazo e nas condicöes acorda- 

das; 
b) Realizar o objeto deste Contrato, de acordo corn a proposta de preco apresentada e normas legais, 
ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga-
çöes assumidas, scm qualquer onus para a CONTRATANTE, observando sempre os critérios dos 

servicos a serern prestados; 
-_ 	C) Manter, sob sua exciusiva responsabilidade, toda a execuçäo completa e eficiente dos servi(;os 

objeto deste Contrato; 
d) Comunicar imediatarnente a. CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução deste Contrato; 
e) Atender corn presteza as reclamacOes sobre a qualidade dos servicos executados, providenciando 
sua imediata correcâo, scm Onus para a CONTRATANTE; 

f) Manter, durante todo o perIodo de vigéncia deste Contrato, todas as condiçOes de habilitacão e 
qualificação exigidas, quando da realizaçâo do pagarnento, cornunicando imediatamente a superve-
niência de fato impeditivo da manutenço dessas eondiçOes, nos termos da Lei 8.666193 e suas alte-
raçOes. 

CLAUSULA SETIMA - BA VIGENCIA (art. 55. IV 
da Lei n° 8.666193) 

qw 	
7.1. 0 prazo de vigéncia da prestação dos .serviços é de ate 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
emissão da nota de empenho. 

CLAUSULA OITAVA - DAS FONTES DE RECUR  

SOS E DOTA9;A0 ORçAMENTARIA (art. 55. V. da 

Lei n° 8.666/93) 

8.1. As despesas oriundas da presente contrataçáo correrâo por: 

Função - SubFuncão - Programe de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.128.0062.0281 - De-
senvolvimento de Recursos Humanos; Categoria EconOmica - Grupo de Despesa - Modalidade de 
Aplicaçào: 3.3.90.00 Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas; Saldo or-
camentário - R$ 72.500,00; Objeto e valor: Contratação da professora Maria Mendes Leite Rodrigues 
para ministrar minicursos sobre recursos hurnanos; Elernento de Despesa e Item de Gasto: 3.3.90.39.48-
Serviços de Seleção e Treinarnento de Monitores. 
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CLAUSULA NONA - -  DO PREO E FORMA DE PA-

GAMENTO (art. 55, inciso 111. da Lei no 8.666/93) 

9.1. 0 valor da hora-aula e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo assim a quantia total 

de RS 10.00000 (dez mil reais). 

9.2. A referida contratação será paga em ate 30 (trinta) dias após a apresentaçäo da nota fiscal/fatu-

ra, devidarnente atestada pela Diretoria da ELESF, confirmando a prestaco dos serviços, objeto 

deste Contrato; 
9.3. Todos os documentos de cobrança deverâo ser apresentados no protocolo geral da CONTR A-
TANTE e encarninhados através de ofieio especifico aos cuid.ados da Escola do Legislativo para 

ateste e posteriormente a Diretoria Financeira da CONTRATANTE; 

9.4. A CONTRATANTE, através da Escola do Legislativo e Diretoria Financeira, disporá de 3 
(trés) dias consecutivos, contados da data de entrada no protocolo da documentação hãbil para a 

quitacäo das despesas, para aferir a efetiva execuçao dos servicos e devolve-la ao emitente no caso 
de irregularidades. 
9.5. Os documentos de cobrança não aprovados serão devolvidos corn os respectivos indicativos de 
correcAo a serem efetuados e, neste caso, a data de sua rcapresentacão seth a data de inicio para a 
nova contagem do prazo cjue disporá a CONTRATANTE para efetuar o pagamento; 
9.6. Os perlodos de atraso por culpa da CONTRATADA; aqueles decorrentes da não aprovacão ou 
de devoluçâo de documentos de cobranca em razào de incorreçöes; ou, ainda, da não aceitação dos 
serviços, não serão computados para efeito de atualização monctária; 
9.7. T-lavendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, 
desde a data final do perlodo de adirnplernc:nto, ate a data do efetivo pagarnento. Para o efeito deste 
item, no serão computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da nâo aprovaçAo 
dos docurnentos de quitacão ou, ainda, da não aceitacao dos serviços. 

low 	 I 

CLAUSULA DECIMA - DA FIScALIzAçA0 (Art. 

67, Lei n° 8.666193) 

10.1. A execução do presente Contrato seth fiscalizada pela Diretora da ELESE ou servidor por ela 
indicado e o contrato será gerido pela Diretoria-Geral da CONTRATANTE. 
10.2. Os responsáveis pela fiscalização anotaräo, em registro próprio, todas as ocorréncias relacio-
nadas corn a execuçâo do Contrato, determinando o que for necessário a regularização das faihas ou 
defeitos observados. 
10.3. A fiscalizacão de que trata este item näo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais, especialmente pelos thnos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de 

açâo ou omissão, culposa ou dolosa, na execuçâo dos serviços; 
10.4. Caberé a fisca1izaço: 
10.4.1. Verificar a conformidade cia execucão contratual corn as normas especificadas e se os proce-
dimentos empregados são adequados para garantir a qualidade do servico; 

Ij .......... -- 
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10.4.2. Acompanhar e atestar o recebimento definitive cia execução indicando as ocorrências de in- 

disponibilidade do serviço contratado; 

10.5. Caberá a Diretora-Geral, gestora deste contrato, dentre outras atribuiçöes: 

10.5.1. 0 auxilio na revisâo das cláusulas contratuais; 

10.5.2. 0 acompanharnento da qualidade, economia e rninimizaço de riscos na execução contratu- 

al; 
10.5.3. A aplicacão de penalidades ao contratado; 

10.5.4. A rescisão do contrato nos cases previstos. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANçOES 

ADMINISTRATIVAS (art. 55. inciso VII. da Lei no 

qw 	
8.666/93) 

11.1. A CONTRATADA que se recusar a cumprir a obrigacão, bern come vier a faze-lo fora das 

condiçöes e espccificaçôes constantes no Contrato, no Termo de ReferCncia e na sua proposta, esta-

rá sujeita, de acordo corn a gravidade da falta e a critério da CONTRATANTE, as seguintes sançôes 

administrativas: 
11.1.1. Adverténcia: 
11.1.2. IViulta na forma prevista no item 11.2; 
11.1.3. Suspensão temporária de participar de licitaçöes e impedutnento de contratar corn a Adminis-
tração; 
11.1.4. Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçào Püblica. 
11.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada ate o [irnite dc 20% (vinte por cento) do 
valor da contrataçâo e, no case de atraso nao justificado devidamente, cobrar-se-á I % (urn por cen-
to) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que nâo irnpedirá, a criténo da Adnii-

nistracAo da CONTRATANTE, a aplicação das demais sançôes a que se refere o item 11. 1, podendo 
a multa ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, ou cobrada diretarnente da 
CON TRATADA. arnigável ou judicialmente. 
11.3. A licitante que ensejar o retardamento da execucào do certame, não mantiver a proposta, fa-

ihar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidOneo, fizer deciaraçâo falsa on 
corneter fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçâo e da ampla defesa, ficará impedida de ii-
citar e contratar corn a Adrninistraçao, pelo prazo de ate 5 (chico) anos, scm prejuizo da aplicacao 
das dernais cominaçöes legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade cia conduta apena-
da, enquanto perdurarern us motivos determinados da puniçao ou ate que seja promovida a reabilita-
ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
11.4. A aplicaçao das pcna)idadcs scrä preccdida da conccsso da oportunidade de ampla defcsa por 

parte da adjudicatãria, na forma da lei. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNBA - BA RESCI.SAO 

(art. 55, inciso VIII. da Lei no 8.666/93) 

/ 	k 
/ 

N 
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12.1. A inexecução total ou parcial do Conerato, além das penalidades constantes da cláusula anteri-
or, ensejará a sua rescisào por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enwnerados nos in - 

cisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei; 

12.2. Quando a resciso ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sern 
que tenha havido culpa da Contratada, será esta res.sarcida dos prejuizos regularmente comprovados, 

conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal; 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegura-

dos o contraditório e a ampla defesa; 
12.4. A rescisäo deste Contrato implicará a retencão de créditos decorrentes da contratação, ate o ii-

mite dos prejuizos causados a Contratante, bern como na assunção dos serviços pela Contratante, na 

aw 	
forma que a mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIRE!-

TOS DO CONTRATANTE NO CASO DE ISC1SAO 

(Art. 55 inciso IX, da Lei O  8.666/93) 

13.1. Na hipotese de rescisâo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, desde já, o 
direito da Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da Lei n° 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO CUMPRI-

MENTO DA LEI GERAL DE PROTEçAO DE DA-

DOS - LEI N. 13.709/2018 

14.1. E vedado as partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decolTéncia da 

MW 	
execucAo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsa- 
bilização administrativa, civil e criminal. 
14.2. As partes se comprometern a manter sigilo e confidencialidade de todas as informaçöes em 
especial os dados pessoais C OS dados pessoais sensiveis - repassados em decorréncia da execucào 
contratual, em consonaneia corn o disposto na Lei a. 13.709/2018 (Lei Gera] de Proteçào de Dados 
Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das inforrnaçöes a outras empresas ou pessoas, salvo 
aquelas decorrentes de obrigaçöes legais on para viabilizar o cumprimento do instrumento contratu-
al. 

14.3. As partes responderâo administrativa e j udicialmence caso causarem danos patrimoniais, mo-
rais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da execu-
ção contratual, por inobservância a Lei Geral de Proteçâo de Dados. 
14.4. Em atendirnento ao disposto na Lei Gera] de Proteçao de Dados, a CONTRATANTE, para a 
execucão do serviço objeto deste contrato, tern acesso a dados pessoais dos representantes e prepos-
tos da CONTRATADA, tais como o nümeco do CPF e do RG, alérn de cnderecos eletrônico e res-
dencial. 

1k. 
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14.5. A CONTRATADA declara que tern ciência da existência da Lei (hera! de Proteco de Dados e 
se compromete a adequar todos os procedirnentos internos ao disposto na Iegislacão, corn o intuito 

de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE 

14.6. A CONTRATADA fica obrigada a cornunicar a CONTRATANTE, em ate 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situaçôes acidentais ou 
ilicitas de destruição, perda, alteração, comunicação on qualquer forma de tratamento inadequado 

ou ilicito, bern como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. 

CLAUSULA DECIMA OU1NTA - DAS DISPOSI-

cOES GERMS 

15.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Ten -no de Referência 
low 

elaborado pela Escola do Legislativo Deputado Joäo Seixas Doria (ELESE); a Justificativa de Inexi-
gibilidade de Licitação n° 009/2022; e a Proposta da Contratada, que a CONTRATADA expressa-

mente declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitaçào integral. 

CIJAUSULA DECINIA SEXTA - DO FORO (Art. 55 

§2° Lei n 0  8.666/93) 

Fica eleito o Foro da Cornarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renUncia a qualquer outro, pot 
mais privilegiado que seja, para dirirnir quaisquer dividas ou questöes oriundas do presente Contra-
to. 
E, por estarern assim justas e acertadas, as panes contratantes firmarn o presente instrumento cm 03 
(trés) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) testemunhas. 

	

AracajulSF, 	de 	- - - - 	de 20,22.  
_ 	

-- 

Deputado LUCIAN941SPO DE LIMA 	Deputado JEdRON ANDRADE 
Presidente/C-ontratante 	 ia Secrtário —Contratante 

/ 	MIRIAN 	 LODRIGUES 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

I- 	 CPF: 

TI- 	 CPF: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

1€07,2022 11.o2 	 Data. t9at7t2022 

DATADOEMPENHO ~ 	 NUMERO: 	POLKA: 

2022NE000285 

UNIDADE GESTORA ENTENTE: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

<;: 

!..L_ 
GESTAO:LCNPJ 

00001 13.170.84010001-44 

CU)ADE: CEP: 

AVENJIDA IVO DO PRADO. S/N - CENTRO _J SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL -MARIA MIRIAN MEN DES LEITE RODRIGUES 43662684500 CNPJ 

NOME FANTASIA - CONTE TREINAMENTO 

äEçODOCRE 
CIDADE; 

20.03148310001-38 

U.F.: 	CEP: 

RUA DESEMBARGADOR JOSE RODRIGUES N0O N. 59 ARACAJU SE 	49.048-176 

CÔOIGO 	T 	PROGRAMADE TRABALNO: NAT DA DESPESA: 	rONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 01.128.0062.0281.0000 133.90.39 	 0101000000 	10.000.00 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

DEZ MIL REAlS 

........... ..... . . ..  ...... .... -., --"-- -*-- - ..-..-.-.,,-.-', •1 
2022.011011.00001.0101000000.33000000.914 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENIES 

................... TWO ........... 

-'.----..-,  

2. ESTIMATIVO 	 11 - NORMAL j 
... .UDADDALICffAcAc iãiMERODOPROTOCOLO. 

I 0110112022000104 	 5  -  INEXIGiVE 01947312022 

REFERENdA LEGAL  

INEXIGIVEL. ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93 

FRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO; MARGO: ABRIL: 

0,00 0,00 0,00 8,00i 

MAIO: 	 JUNNO: JULHO 

0,00 	 10.000,00 0,00 1  

SETEMBRO; 	 OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

nnt,  rcnrc 

lIENS DO EMPENHO 

DO 	-GASTO
C1ICAcA 	 QT  

SERVICOD€LAAtJItACAO0PES$OAL-D0TWO 
277685-0 	3390.3948 11CURSODEGESTAODERECURSOSHUMANOS NA 	 40.00 	 HORA 	 250,0000 	 10000.00 

1 

OBSERVAçA0 
Conforme Contrato N 021/2022. para corflratacao do profeasora Maria Mkian Lette RodrIuea pare desencver mntccneos do pecdoço sabre rjrsos homanos, a serem prDmoatdos pale 
Escola do Le9istaFvo Deputada Joao Setccaa Dtaia (ELESE). 

 

AVENIDA IVO DO PRADO. S/N. PALACIO QOVERNADOR JOAO ALVES RIND. ARACAJU - 	 I 
TOTAL (R$) 	 10.000,00 

ORDENADOR(E$) DE DESPESA 

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE 
	

LUCIANO BISPO DE LIMA 

997.795.105-59 
	

077.316.555-04 

Data do Garaçdo 15/0712022 	 Rasp. pale soticrtacF,y ERUNA PRESCRAVE ALME IDA LINHARES 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No  021/2022 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: MIRTAN MENDES LEITE RODRIGUES 

OBJETO: CONTRATAçAO DA PROFESSORA MARIA MIRIAN LEITE RODRIGUES, 

PARA DESENVOLVER MINICURSOS DE CAPACITAcAO SOME RECURSOS 

HUMANOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 

DEPUTADO JOAO SEIXAS DORIA (ELESE). 

VIGENCIA: 0 PRAZO DE VIGENCIA DA PRESTAcAO DOS SERVIOS E DE ATE 60 

(SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO. 

DATA DAASSINATUIRA: 11 DE JTJLHO DE 2022 

ARACAJU, 19 DE JULHO DE 2022. 

ANA PAULA OLIVEIRA DE SANTANA 



quart&fea 20 do Juiho do 2022 Macaju Sergrp 	 DIarlO Of)CIdi 	 N' .18 .952 16 
E*TRATO *0 *DrtrteAOAo 9 KoyAcAo 

DEFENSORIA POBLICA 
pREGAO EUTR69IC0 141  0*5112827, 

18 	JULHO 00 2022 
2J20*C0M* 	OOV OPE PR080080 r 	2 

A DEFEM30RA PtI01JCA 00 E8T10 08 SEROIPE 	nwfla no CNPJ n 

34,849.96510001-75, neste etc 	*8ntado petcr Subdefonsor Pu 	co.Sor 	Dr. Vintduc Monezes 
Sarreto cots base no quo dtspoe a Portana n 	324 do 05 do novembro de 2018 far expedir o 

000T8rkrAurro DZVEN 	aCIBUCA  DC C3T400 )fC 882* 

OflJOtO Coot 	*ç 	rfr 	rtr toc*çaJ r..r velcWa tipu 2e 	rn ror' mato.ita,  pncn 

?3b0O1 4* 	40 Sorc on 

presente Edita 11PO Menar 51040 5cr 1,m 

Art. I 	Os rend nero.. oareo reteomnados 	s8o CONVOCAOOS a atoner pare c e-mall: 

ostaio.dp,@orfaaa qov br eta o dIe 2210712022 *18 do coniprovanle do rna1rkuta 

dedarnp8o do institutg4o do enetno Iriformando r, percentuol coneapondente 8 cargo horatio 
ourad, dedarcçC do I naftigao tie enEIriO ntornøndO a 	sotcie ou n2o do quatquer cults 

vincuo do 	qtn, comprovanto do ro.ctd&rtrla RG a CPF, lotion 	vtdarnarno aloe 'Ottos. 

AAI 	SUL LThA C5OOA 	LOfl V 	 Co 	..PP 

sraz.oa 'ro'r* AJ)JrmlcAoo a esosal.oG*DO DO LOTE I RS 4. 4U0 ,t* quinn 	0* 

0CJ0RD1COr' -sal I no P1.LSOrRAçCJ Dnt.dacO 2drJtnt non M22 t 

ran 

CANr3IDATOS 0015* PROCESSO SELETivO SARA ESTAGtARtOS 
WODA3E 0RAM8W?AZ4u 2& 101. 

* COMARCA DEARACAJ.! TOM 0% RECUM: 0101. 

CURSO SERVLSO S0CAL araio*cAo ooacrottai. 5eDORAjLATCA 01 143 

Or 

16 

NornrC..ndidalo 	 * 	
Tcs 

rr Hr*taadoAbneILa 	 64 	 J '.'_. 
pOO/A3uVWa5E 81,1 

WA? RWPDW flWPW8*t 23.40,00. 

Art. 2*.  Cc candidatos ocrivocados ocirna podorBo lormular podido do tOnal do llst 018 0 

.0ILImo duo etiptiado pars o ent4o do dOCUmOnIOSdO, encamllthanda parse o -rnad citado odma 0 

f*rmtl8no dtspon1bikz0do no site (mono concuruo 8189I0 n6  do proreeso sAW40 edttato do 

000n0*830), devidatyle'tte preenclddo, juntarnente corn a côpis do urn docuniento tie IdentiflcaOo 

COIl, loto. 

Art 30_  0 ado cumptrmento 5*8 altG$ 1 0  ou 22  deste edOal rndIca desletdaclo autotn4tica 
do certame. 

Art 4P. Eate eclitaI entrn eni vigor nests dale, revoparudo as dtapostçdeo em contrdtio. 

VINICIUS MENE2E$ BARRETO 

Subdeternr Pdtalco-t3aoal 

E01'TAL 42590 N.' 047 
081808 .IIJLMO 082822 

508* 1,L*a4SM 1/31 IV .U. 	 .3 3L3U/*Qi, .CI 	 .**.*'.*& *'.'' 
t0,024/88Il C 	iao tudual 	40.439/2128. 

onsju,ltr. .9 lujuTha tis 2022. 

4tijudiraeio rrci.Sf 2.2/ 2022. 	 *03j0/ 20/2022.. 

Unborn P*roitnn4o Soatso 	 1s6 do CtrvoThc Note 

	

?rrortro 0511/SE 	 r4nnnon P*bliOOOol 

TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO 

Ec ~ acici do Soripa 
TRIBUNAL DE CONTAS 

	

A OEFEP450RIA PóBLICA DO ESTAOO 138 SERGIPE. insMts no CNPJ ru.' 	 AvIso 08 ucrrAcAo FRACASSADA 

74.$49.9651000175, noslo 210 roponsontadu palo Subdefons*r PCIbbco.Scral, Or, Vialdun Msncooa 
Garrote, corn base no qua dlnpdo a Porb8na iO324; do 05 dc novembro do 2.018, tao axpedlr > 	 PREGACI PRESE14C,1AL N 81u2022 

pr4sertte 55itL 	 5ff 0058*0 TO 14*084208(2822 

Art I Os cendldatos abaIo ratacuonsdoa e18o CONVOCADOS a assIst pars  a 0  0 TRIBUNAL 08 CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE alrssds do earn Prenjoero leqalmente 

eotagIu.dprIdotenoorlo.se .9ov br ate a dta 2210712022 copta do cotruprovante do martc'jIe 	daSl9n5d tomB PUUI*) POlO conhootmesro dos ntarssdoa 4300 0 ItCltSqdo as rnodaltdsde 

dedartaçOo 50 iflatItulpIa 55 850450 nftnando a perceriluol 	espondente 8 conga 1,ordna 	PREGAO PRESENCIAL N° 01/2022 abeetura do corteme cm 15108/2022 objutivando a 

cursada, dedaraçSo Se irtstbuiqdc 55 ansino infomtanda a eyistOncia au ado do qustquer outro 	centrstaqto do empraso especlstuzsds no plOataçdo 58 serorqas no fomeurnnta do Buffet. Coffee 

vlrtnukj do 0418910, namprovante do reIdOcIs, ROe CPP, 0*dos dovldnm*nt* etuaJisdcn. 	
Break a Coquetet, sob dtsantia. P002 0 atendlmento a evenbe rretltuOlonsbs reeliado PO4 oslo 
Tabunal, ectedoesO* muni000 plcn8doa, soronjsascs..ancoarroa c'dtura:s, congceasos, sntinarIos, 

CANOIOATOS *0 100  PROCE580 SELE'flVO SARA ESTAGIMIOS 	
05100050, 0*000,0 ClO 	O1Iapdo, Ira (namenIoc 9 OVIrOS esOntOC Ccrrlatos do atoresna do Orgdo, 

(FINAL 00 USTA) 	
fat canardarsda lracas*ad* em I 1407/2022 enS tar-Ac 4* deendessnrtuedot, do tndi2 as bOltOrtlaS 

peilJciantes per deocumprlrrtorto as .o 	odIt20aao non tenon den Alan. 

• C0MRCA DO ARACAJU Axeao. 18 dOJUIGO de .2=. 

1jUN80 ADI.8NI$TRAçAO José Frsnctsco BenSosa StoIcs 

.Nome............ Odom 

ccttrtcelc,r 	. O6?."'-09 

Art. 2" Par trotaroa do candtdatos Id dlroctonados so Gnat dellote a ado compr/menlo 
do rttgo 10 doste utittat Implica dnnietEncba automAtIon do oertame. 

Art, A Sate edttat reltra 001 *1901 InertIa do w ,  rosagendo an dlBpOaIçtlnIe am. Cr'11IIS? 0 

VINICIuS MENEZES BARRETO 
Subdfennor PubIicO'Grth 

EXTRAIO 003 TER00 08 PIPOSTILAMENTO AC CO14TRATf' N- , ' 0.4/2019 

MODAUDADEt Dispense do Lic4*çAo n . 1  001/2019. 

CONTRA'TANTEz:Dofnnnorlo PObbco do Etado do Serguc. 

CONTRATA.DO(A); Water Scores 0/at, 

08.1070 00 CONTRATO; LocaqO... qImdaeIs locat/sodon as. Travasn Jo 5ranc4ro tie 
Sdve/rar (BerOc Se Man/rn). n.' 22, Is/too Contro, 085 49.810.09*, ArsCa,/uu$&, a no Tresease .Iodo 
Francsc* tie Slveire (Bardo 50 MWUICII), 044, ba/mo Centro, CEP 49.010080, Arsoeju/SE. 

08.1810 DA AP08TtLA Aplcac8o do resiutlo tie preçrss ace tOrtr51s do Lou 80. 10.19112001, 
;ray,bornrt) prevuWAc, opotraluat no patua5raro tocju"do do 'dOs'sulø quarts- 'Jo 49se4. 

PREVISAO DO APOS'flLAMEf4TO Art. 69 § 0 tie Lo  n 0 68693 

VALOR MENSAL ANTERIOR 118 17475 51 (deeasseto ntd quotr0cnt0s 0 Colosts c coos roes r' 
cinquonla cure centavos). 

VALOR MEPISALATUALIZADO: 11$ 19.558,52 (d000nove ml, qulnt'.ontos e claquenis C cr10 rests 
o 01043*8513 a do/s 00013400). 

V113E14C1A 00 AP0STlLAMENTO corn ole/ton a pelts de 22 Sn (nIna do 2021 

Arscaj U/SE, 185e uttlO tie 2022. 

VINICIUS MENE2ES BARRETO 
Dfsor PttbtjcoGorot em Subatltolçdo 

ASSEMELEIA LEGSLA11VA DO ESTADO 

as 

EX1'RATO 00 CONIRATO N0  02012022 

CONTRATANTE: ASSEMELSIA LECIISLATIVA 130 ESTADO 08 SERGIPE. 
CONTRATInDO- FIRMA VISUAL SISTEMAS ELETRCNICOS 1.104. 
OBJETO; CONTRATACAC 08 ENPRESA ESPECIAUZADA, NA MODAUDADE 138 LOCAçAO, 
SARA IMPLANTAR S01,UQAO TECNOLGICA COMPLETA S INTEGRADA-DE (%ESTAO DOS 
1114841.110* LECISLAI1VOS SARA ES'tE 900811. 
EASE LEGAL: 1.81 N0  0.686/03 EM SUA REDAçAO AlUM, 
VIGEWCIA: 0 PRAZO *5 VIGENCIA SERA 05 12 (OOZE) MESES, PRORROGAVEJS 5011 
ICUAIS E. *UO&SSIV0S 55111000$ ATE 0 Ltt3tCE 08 40 411AREPJTA 8 OtTO) MESES. 
DATA 04 ASSINATURA: (It 05 JULNO 00 2022, 

ARACAJU, 1' DE JIJLHO 052822 

MIRIAN.1/tCTtRIA 08 GO5 .OIJVEIRA 

DEPARTAMENTO JUR(DIC0 

I On S*flS00001I*5OnC 

EX1'RAl'O DO CONTRATO 9002112022 

CONTRATAPITE; ASSEMELSIA LEGJ$LATh/A DO ESTAO0 05 SERCIPE. 
CONTRATADO. MIRIAN MENDES 1.8118 ROORIGUES 
OBJETC CONTRATAçAO CA PROFESSORA MARIA MIRIAM 1,5115 RODRIGUES, SARA 
CESEI4VOLVER 11GP4ICURSOS 08 CAPACITAcAO SCORE RECURSOS HUMANOS, A $011815 
PIWO10Vl00S PELO ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO J0AOSEIXAS DORIA (ELESE). 
1461tNCIA; 05882005 V%5ENCIAOA PRESTAçA0 DOS ssavtcos 808 ATE 60 (08*850/TA) 
'DIAS, Cor/TADOSA 9481111 CA EMISSAO CA 0/CIA 05 EMPENHO. 
DATA 04 ASSINATURA.-  11 08 JUIHO 082022 

ARAC81U, 1908 .IULHO 082022. 

AMA PAULA OLWEIRA DO SAP/lANA 
DEPAR1'AMENTO JURNHCO 

,n1aooar,LaaAak,,,3a,,,sa.,,unMa-Ica, IF. tc.-5I,,*kJd,/3*L5l,S,123 


