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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA
CONTRATO No 020/2022
Contrato de Prestação de Serviços que entre si
celebram, de urn lado, a Assernbleia Legislativa do
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa VISUAL
SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., em
decorrência do Pregão Presencial n° 024/2021.

aw

Imp

A Assembieia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na
Avenida Ivo do Prado, s/n 0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn
C.G.C. n° 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, o Deputado
Luciano Bispo de Lima, e pelo Primeiro Secretãrio, o Deputado Jeferson Andrade; e, do
outro, a Empresa VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., corn sede a Rua Rio
Espera, 368, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, CEP 30710-260, inscrita no C.G.C.
sob o no 23.921.349/0001-6 1, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Joaquim Amorim Pereira, residente e domiciliado na Rua Almirante
Alexandrrno n° 761 ap.802, bairro Gultierrez, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30441082, portador R.G. n° MG2.994.294 SSP/MG e C.P.FJMF n° 427.670.916-49, decorrentedo
Processo Administrativo n° 002373/2021 - LIC1TAAO No 024/2021 - PREGAO
PRESENCIAL No 024/2021, DO TWO MENOR PREO GLOBAL, devidamente
autorizado pelo Ato da Mesa Diretora n° 23.490 de 16/12/2021, publicado no D.O.E. n°
28.814 de 21/12/2021, regido pelas disposicOes contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de
juiho de 2002, regulamentado neste Poder pelo Ato n° 22.950, de 26 de fevereiro de 2018,
pelas Leis Complernentares n° 123/06, alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e
155/2016 em sua atual redaçao (Estatuto Nacional da Microempresa e cia Empresa de
Pequeno Porte) e Decreto Federal n° 8.538/2015, pela Lei Estadual n° 8.747/20, pela Lei
Federal n° 13.709/2018, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as
alteraçöes posteriorcs introduzidas nos referidos diplomas legais, bern como pelas cláusulas e
condiçoes do ato convocatório, tern justos e contratados, por este e na meihor forma de
direito, o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condiçöes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada, na modalidade de locacão, para implantar soluçào
tecnológica conpIeta c intrada dc gestao dos trabaihos legislativos, presenciais ou virtuals,

desenvolvidos no Plenário "Deputado Pedro Barreto de Andrade" e na Sala de Cornissôes
"Deputado Guido Azevedo", da CONTRATANTE, incluindo o fornecimento de todos os
dispositivos e softwares necessários a operacionaiização da solucão, bern como os srrvicos
de instalação, integraçäo, treinarnento e manutençao preventiva e corretiva, conforme
especificaçöes técnicas e quantitativos contidos no Termo de Referência - Anexo I do Ato
ConvocatOrio.
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PLANILIIA DE QUANTITATIVOS

DESCRIçAO DO OBJETO

ITEM

-

Painef video wall multimidia do Plenano
profissionais

11

1.3

1.6

law

18 monitores

Qt

UN

01

Computador servidor de video do painel video wall
niultimidia do Plenano

2

1

-

UN

,

01

Software do painel video wall multimidia do Plenário

UN

Painel multimidia da Sala de Cornissöes
profissional

UN

01

Computador servidor de video do painel multimidia da
Sala de Comissöes

UN

01

Software do pamel multimidia da Sala de Comissoes

UN

01

-

monitor

:

01

Computador servidor dos sistemas de gerenciamento do
L7

01

Plenario e de gerenciamento da Sala de Comissöes

1.8

Software de gerenciamento do Plenano

UN

01

1.9

Software de gerenciamento da Sala de Comissôes

UN

01

UN.

01

UN.

01

1.10
1.11

':Terminal do operador do Plenário
Terminal do operador da Sala de Comissöes

1.12
Terminals dos Parlamentares
......................................................................................................... . ............................ L..

............................
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112 1

Modelo fingerprint

UN

41

1. 12.2

Modelo palmvein

UN.

06

1.13

Software dos terminais Parlamentares

UN.

47

1 14

Terminal do Presidente

UN

01

115

Software terminal do Presidente

UN

01

1.16

Tablet de apoio a Secretaria-Geral da Mesa Diretora

UN

02

117

Software tablet de apoio a Secretaria-Geral da Mesa
Daretora

UN

02

1.18

Notebook de apoio a Secretaria-Geral da Mesa Daretora

UN

01

1 19

Software notebook de apoio a Secretaria-Geral da Mesa
Diretora

UN

01

1.20

Sisterna de votaçào remota

UN

01

1.21

Controle de microfones do Plenario

UN

01

1.22

Controle de macrofones da Sala de Comissôes

UN

01

1.23

Microfone de mesa corn base

UN

60

UN

01

1.24

1 Instalaçào, integração e treinamento

CLAUS ULA SEGUNDA - DA ESPECLFICACAO DO
OBJETO
21. A especificaçâo do objeto do Contrato está minudentemente discriminada no Termo de

.t.
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Referência - Anexo I do Edital do Pregão Presencial n° 024/2021.

RECEBIMENTO
3.1. 0 presente Contrato vigorará desde a data da sua assinatura ate completar 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos ate o limite de 48 (quarenta e
oito) meses, mediante Termos Aditivos, observando-se o disposto no artigo 57, 1V, da Lei
8.666/93, em sua atual redacão.
3.2. Durante a vigéncia do Contrato, a execucão do objeto será acompanhada e fiscalizada
pela Assessoria Técnica da Secretaria-Geral da Mesa, cabendo a fiscalização acompanhar a
irnplantação da soluçAo que trata este Contrato; e a gestão deste Instrumento competirá a
Secretaria-Geral da Mesa-SGM;
3.3. A fiscaIizaço de que trata este item nâo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, especialmente pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, resultante de acào ou omisso, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados
ou prepostos.
3.4. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela
contratante, para represent6-1a sempre que for necessário.
3.5. A atestação de conformidade na execução do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização da CONTRATANTE ou a outro servidor designado para esse fim.
3.6. A F1SCALLZAA0 compete, entre outras atribuiçöes:
3.6.1. Encaminhar a Seeretaria-Geral da Mesa-SGM, para conhecimento, e a Diretoria de
Orcamento e Financas o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a
seren-i aplicadas a CONTRATADA.
3.6.2. Solicitar a CONTRATADA, ou obter da Adrninistraçao, tempestivamente, todas as
providCncias necessárias ao born andarnento dos serviços contratados.
3.6.3. Verificar a conformidade da execuçäo contratual corn as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade dos serviços.
3.6.4. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrCncias relacionadas corn a execucão do
Contrato, determinando o que for necessário a regularização das faihas ou defeitos
observados.
3.6.5. Acompanhar c atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrencias
de indisporiibilidade dos serviços contratados.
3.7..A gestão do presente contrato será da Secretaria-Geral da Mesa, a quem compete:
3.7.1. 0 auxilio na revisão das c!áusulas contratuais;
3.7.2. 0 aconipanharnento da qualidade. economia e minimização de riscos na execuco
contratual;
3.7.3. A aplicacao de penalidades ao Contratado;
3.7.4. A rescisao do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos.
3.8. 0 recebimento do objeto, que nâo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a
ético-profissional, pela sua perfeita execução, em conformidade corn os artigos 73 a 76 da
Lei 8.666/93, será da seguinte forma:
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3.8.1. Provisoriamente pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora c pela Coordenadoria-Geral

-

de Tecnologia da Informaçào, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate
15 (quinze) dias após a cornunicação da CON TRATADA da conclusão da montagern c
instalação dos equipamentos objeto desta contratação;
3.8.1.1. Quando do recebirnento provisório, os equipamentos que não correspondam a
qualidade exigida e/ou apresentem defeitos de fabricação, serào recusados e devem ser
substituidos imediatamente, no prazo de no máxirno 03 (trés) dias Oteis, contados da
notificação inforruando a recusa do mesmo. Caso não ocorra a substituição, estará
caracterizado o descumprimento da obrigacAo assumida, cabendo a empresa CONTRATADA
as penalidades previstas no Termo de Referência e neste Contrato.
3.8.2. Definitivamente, apôs o recebirnento provisdrio, quando da verificacão da instalação
completa da so1uço tecnológica e integrada de gestão dos trabaihos legislativos corn a
realizaçao de testes e consequente aceitaço, será lavrado a termo de recebirnento, assinado
pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora, Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informacao e
pela CONTRATADA;
3.8.3. Recebida a solucào nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizacao
normal vier a se constatar incompatibilidade corn as especificaçôes solicitadas, proceder-se-á
a seu refazimento irnediato, após a comunicação da irregularidade pela CONTRATANTE;
3.8.4. 0 recebiniento definitivo, objeto deste Contrato, nào exclui a responsabilidade da
Contratada quanta aos vicios ocultos, on seja, sO manifestados quando da sua normal
utilização pela CONTRATANTE, nos termos do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90);
3.8.5. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo da solucäo consistirá
na lavratura do termo de recebirnento definitivo;
3.8.6. Após o recebimento definitivo, a nota fiscal/fatura será atestada conjuntarnente pela
Assessoria Técuica da Secretaria-Geral da Mesa e pela Secretana-Geral da Mesa Diretora.
3.8.6.1. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o
recebimento definitivo, a mesmo ficará pendente e a pagamento suspenso, não podendo a
Contratada interromper a execução do contrato ate a sanearnento das irregularidades.
3.8.6.2. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da Contratada, não incidirá sobre a CONTRATANTE qualquer onus,
inclusive financeiro.
3.9. Os serviços imprestáveis ou que näo atendarn as especificaçOes constantes da solicitação
da CONTRATANTE; ou ainda executados em desacordo corn o estipulado neste Contrato e
na proposta da CONTRATADA; seräo rejeitados, parcial ou totalmente, confornie o caso.
3.9.1. 0 representante da CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as
ocorrCncias relacionadas corn a execução do objeto, determinando o que for necessário a
regularizacâo das faltas ou defeitos observados.
CLAUS ULA QUARTA BA ENTREGA E DOS PRAZOS

4.1. Os equiparnentos deverao ser novas, de prirneiro uso e em linha de producäo, e dcverão
ser entregues acompanhados de suns notas fiscais e documentação, no edifIcio-sede da
CONTRATANTE, no prazo de ate 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Ordem de

H

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLELA LEGISLATIVA
Fornecimcnto
4.2. A Ordem de Fornecimento será emitida pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora-SGM.
4.3. Os equipamentos deverão ser entregues em sua embalagem original e vir acompanhada
de todos os componentes c acessórios;
4.3.1. A documentaçäo compreende rnanuais técnicos, devidamente nurnerados corn placas
de série de fabricação e embalados de forma que mantenha intacta sua estrutura;
4.3.2. A documentação destina-se a orientação técnica, detaihando a interconexão entre todos
os equipamentos c periféricos fornecidos, incluindo os testes que deverão ser realizados para
cornprovação do correto e adequado funcionamento de todos os hens corn os esciarecimentos
necessãrios ao sen perfeito funcionamento;
4.4. Após a entrega, a CONTRATANTE ernitirá o Ternio de Entrega dos Equipamentos,
sendo que o prazo para montagem e instalação dos mesmos se iniciará a partir da assinatura
do respectivo Termo;
4.4.1. 0 prazo de montagem e instalação dos equipamentos é tie ate 15 (quinze) dias
corridos, a contar da entrega dos mesmos.

CLAUSULA QUINTA - DA MONTAGEM E INSTALACAO
5.1. Para fins de instalacao e montagem do objeto deste contrato, a CONTRATADA deverá
providenciar todos os cabos e conectores, adaptadores e materiais afins necessários ao
perfeito funcionamento do sisterna, scm onus adicional para a CONTRATANTE;
5.2. 0 objeto deste contrato deverá ser montado e instalado em local indicado pela
CONTRATANTE;
5.3. A mAo de obra e quaisquer outros insumos necessários A instaiaçAo dos
equipamentos/sistenias na quantidade e especiticacAo detaihadas na Planilha de Quantitativo
do Termo de Referéncia so de responsabilidade da CONTRATADA;
5.4. 0 serviço de instalacAo compreenderá a fixaçAo dos painéis na parede, instalaçAo dos
terminais dos Parlamentares, computadores do Presidente, operador do sistema e dernais
equipamentos. 0 fornecimento da estrutura necessária corno tubulaçOes, cabeamento lógico e
elétrico para a interligacAo dos equipamentos ficará a cargo da CONTRATANTE;
53. A CONTRATADA deve providenciar, aléni dos conectores e cabos, todos os demais
cabos e conexôes locais (para video e controle), dependente da solucAo adotada, e que
deverAo interligar cada urn dos rnódulos que formarn o painel apregoador;
5.6. Os painéis de visualizaçAo devern ser montados em suportes especificamente construIdos
para esse fim, de forma que possibilite urn fácil acesso A parte traseira, corn acesso total aos
cabos e conectores;
5.7. A instalacAo do painel deverA permitir a substituiçAo simplificada de qualquer monitor
individual, gem o desmonte do painel conlo urn todo, por meio do mecanismo de
movimentacAo. A manutençAo, coin a retirada e instalacão de urn monitor, deverA ocorrer
sern necessidade da desmontagem dos demais;
5.8. Quaisquer outros rnateriais e acessOrios necessArios ao perfeito funcionamento dos
painéis, ou seja, ao completo atendimento das especificacoes técnicas, também deverAo ser
fornecidos pela CONTRATADA;
5.9. Caso os equipamentos nAo correspondain A qualidade exigida e/oII / apresentem defeitos
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de fabricacão serão recusados e deverão ser substituidos imediatamente, no prazo de no
máximo 3 (três) dias üteis, contados da notificaçào informando a recusa do mesmo. Caso
não ocorra a substituicão, estará caracterizado o descuinprimento da obrigacâo assumida,
cabendo a empresa CONTRATADA as penalidades previstas no Ten -no de Referência e neste
Contrato.
AS

MW

-

6. DA GARANTIA
6.1. A CONTRATADA deverá fornecer garantia do objeto durante todo o prazo contratual,
inclusive em caso de eventuais prorrogacôes.
6.2. A garantia C OS serviços de rnanutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados na
sede da CONTRATANTE, que flea na Av. Ivo do Prado. s/n Palácio Governador Joâo Alves
Filho - Centro, Aracaju - SE;
6.3. A garantia deverá incluir a substituicão de todos os componentes que apresentarem
defeitos de fabncaco e/ou montagem;
6.4. Durante o Contrato, o prazo para a solucäo de qualquer problerna apresentado, mesmo
envolvendo a substituico de algum equipamento, nâo excederá a 24 (vinte e quatro) horas
üteis, sendo certo que o atendirnento a chamados da CONTRATANTE não sera' major que 3
horas üteis;
65. Durante o periodo da garantia, a empresa CONTRATADA deverá realizar a substituição
de pecas e componentes avariados por defeito de fábrica ou per defeitos recorrentes de seu
uso regular/ordinário dos equiparnentos e sistemas, sem onus para a CONTRATANTE. A
enipresa CONTRATADA deverá entregar termo de garantia dos equipameiltos, devendo
realizar testes sisternáticos de manutençâo preventiva e apresentar fichas de manutencão,
sempre que solicitado pela CONTRATANTE;
6.6. Durante o perlodo de garantia do contrato, a CONTRATADA deverá prestar Os serviços
de manutençAo corretiva e manutenção preventiva de todos os componentes do equiparnento,
corn fomecimento de peças novas e originais, sendo estas scm Onus para a CONTRATANTE;
6.7. Entende-se por nianutencâo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive,
substituiçOes de pecas, por conta da CONTRATADA, ajustes e reparos necessários, de acordo
corn os seus rnanuais e normas técnicas especIficas;
6.8. Entende-se por rnanutençAo preventiva a série de procedimentos destinados a testar o
funcionamento do sistema, a realizaçAo de calibragens, ajustes e rodizio dos equipameiitos;
6.9. Ocorrendo defeito no funcionarnento dos equiparnentos decorrente dos motivos acima,
será co.municado de imediato pelo Gestor do Contrato que fará a solicitação via web da
própria CONTRATADA, por e-mail ou telefone local fixo, de modo que nào tenha Onus para
a CONTRATANTE a realizaçao do conserto, que deverá ser efetuado no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas iiteis
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CLAUSULA SETIMA
CONTRATANTE
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DAS OBRIGACOES DA

7.1. Compete a Contratante:
7.1.2. Disponibilizar local para instalação do objeto;
7.1.3. Garantir o acesso aos servidores da CONTRATADA, em dias e horários de expediente
normal da CONTRATANTE e excepcionalmente em casos fortuitos;
7.14. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada corn o objeto do
contrato;
7.1.5. Designar representante corn cornpetência legal para proceder ao acompanhamento e a
fiscalizaçâo do objeto do Terrno de Referenda e deste Contrato.
7.1.6. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução do objeto contratado e
providenciar a autorizaçäo para o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;
7.1.7. Prestar as informaçöes e os eselarecirnentos solicitados pela CONTRATADA;
7.1.8. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/fatura de acordo corn as condicöes, precos, prazos estabelecidos na Ordern de
Serviço/contrato e nas demais regras a ele aplicadas.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA

ftw

8.1. Compete a Contratada:
8.1.2. Atender corn a maxima diligencia possIvel as requisicöes de fornecimento;
8.1.3. Empreender todos os esforcos e recursos necessários para a entrega, instalação e
montagern dos equipamentos descritos no Termo de ReferCncia no prazo previsto;
8.1.4. Entregar todos os equiparnentos componentes da solução de acordo corn as
especificaçOes do Termo de referencia;
8.1.5. Realizar o U'ansporte dos rnateriais e equipamentos conforme as exigCncias necessárias
para os produtos e as onentacoes do fabricante;
8.1.6. Entregar os respectivos rnanuais dos equiparnentos e componentes em formato digital
ou em papel, na lingua portuguesa ou iTaduzida para o portuguCs;
8.1.7. Responsabilizarse por todas as despesas em caso de dcvolução dos produtos clou
niateriais por estareni em desacordo corn as especificaçOes constantes no Ternio de
Referéncia;
8.1.8. Obter todo tipo de licencajunto aos Orgãos fiscalizadores (guias e demais docurnentos
necessários) para a perfeita execução do fornecirncnto;
8.1.9. Responsabilizar-se por todas as despesas incidentes direta ou indiretamente decorrentes
da contratação, tais corno: impostos, taxas, seguros, embalagens, carga, descarga, Eicenças,
alvarás, bern corno os encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e corncrciais, ou
quaisquer outras formas devidas relativas e indispensáveis a perfeita execução do objeto;
8.1.10. Responsabilizar-se por todo e qualquer problema técnico ocasionado durante o
fornecimento e instalacão do objeto, assumindo o onus em caso de devoli)ção
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8.1.11. Comprovar a origem dos bens ofertados e a quitacão dos respectivos tributos de
importacào para os produtos de tecnologia da informação ou de muftinildia ofertados, caso
sejam importados, no mornento da entrega do objeto, sob pena de rescisào contratual e
dernais penalidades legais;
8.1.12. Seguir as recomendaçöes dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados dos
equipamentos e componentes;
8.1.13. Fornecer equiparnentos novos, scm uso anterior (primeiro uso), em linha de producao,
nao sendo equipamentos remanufaturados, recondicionados, ou rcconstituIdos.
8.1.14. Fornecer, juntamente corn a so1uço, todos os materiais, componentes, cahos,
conectores, conversores, accssórios de fixacão, suportes e dernais clementos necessários a sua
conexão, montagem e insta1aco, visando garantir o pleno funcionarnento da soluço como
urn todo;
8.1.15. Montar, instalar, conectar os equipamentos e dernais componentes de hardware,
contigurar a solucao e colocá-la em plena operacão, conforme especificado no Termo de
Referencia;
8.1.16. Recompor todos os elementos danificados/alterados em decorréncia da montagem e
instalação dos equiparnentos e componentes dos painéis de visualização, tais corno estruturas,
revestimentos, mobiliãrios, equiparnentos, etc.
8.1.17. Prover, para os itens que possuein serviço de manutenção, as seguintes formas de
contato para acionamento: nümero telefônico local, e-mail para charnados e telefone celular
do técnico plantonista, se comprornctendo a manter atualizados os contatos junto aos fiscais
técnicos do respectivo contrato.
8.1.18. Manter, durante todo o perlodo de vigéncia do contrato, todas as condiçäes de
habilitaçäo e qualificação exigidas na Licitacâo, comunicando, imediatamente, a
superveniência de fato impeditivo da rnanutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93
e suas alteraçôes:
CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DO
REAJUSTE
9.1. Pela perfeita e integral execuçào deste Contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor global de RS 376.730,00 (trezentos e setenta e seis mu, setecentos e
thnta reais), conforme quadro abaixo:
ITE
M

ESPECIF1CAOES

UN!
D
01
Contrataçào de empresa especializada, na unid
modalidade de Iocaço, para in-iplantar
solucâo tecnolOgica completa e integrada
de gestão dos trabaihos legislativos,
presenciais ou virtuais, desenvolvidos no
Plenário "Deputado Pedro Barreto de
Andrade" e na sala de comissôes
"Deputado
Guido
Azevedo",
da
_____ Asseinbléia Legislativa do Estado de

QUA
NT
01

VALOR
UNIT R$
29.825,00

VALOR
GLOBAL R$
357.900,00
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Sergipe, incluindoofornecimento de
todos Os dispositivos e softwares
necessários a operacionalizacäo da
solucão, bern como os servdores de
instalaçAo, integracäO, treinarnento e
rnanutençào preventiva e corretava,
conforme especificacôes técnicas e
quantitativos contidos no Ternio de
Referéncia, presenciais ou virtuais,
desenvolvidos no Plenário "Deputado
Pedro Barreto de Andrade, da Assembléia
Legislativa do Estado de Sergipe,
incluindo o fornecimento de todos os
dispositivos e sofiwares necessários a
operacionalizacão da solução, bern como
os serviços de instalaçäo, integracão.
treinarnento e rnanutençào preventiva e
corretiva
02
Serviço de instalação dos equipamentos,
- integração e treinamento
VALOR TOTAL ANUAL POR EXTENSO: Trezentos e setenta
e seis mil, setecentos e trinta reais

MW

18.830,00

18.830,00

376.730,00

9.2. Haverá, ainda, uma taxa de cobrança dc instalaçäo, integração e treinamento, paga
em cota ánica, no valor de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oltocentos e trinta reals).
9.3. 0 pagamento será efetuado de forma mensal, ate o 5° dia ütil após a apresentaçao no
protocolo desta CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela
Assessoria Técnica da Secretaria-Gerat da Mesa e/ou Secretaria-Geral da Mesa Diretora e
encaminhada a Diretoria de Orçamento e Finanças, acompanhada da documentacao abaixo:
I - Certidôes de Regularidade Fiscal corn a Fazenda: Federal, Estadual e Municipal,
CertidOes de FGTS e CNDT, conforme dispOe a Resolucào n° 208/2001, do Tribunal de
Contas de Sergipe.
9.3.1. 0 valor referente a instalação, integracão e treinarnento será pago em cota ünica, após a
conclusäo e aceitacão dos rnesrnos.
9.4. Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá indicar os dados
bancários;
9.5. 0 reajuste contratual será aplicado, observado o interregno mInimo de urn ano, a
contar da data da apresentação da proposta, de acordo corn o IPCA/IBGE do referido
perIodo, on outro que por ventura venha substitul-lo, desde que requerido pela
CONTRATADA.

9.6. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaçao do
INPC, desde a data final do periodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagarnento. Para
o efeito deste item, nâo serão computados os atrasos atribuiveis a CONTRATADA e os
decorrentes da não aprovacão dos documentos de quitacao.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, na pendéncia de qualquer uma das
situaçöes abaixo especificadas, scm que isso gere direito a ,alteração de precos ou
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compensação financeira:
9.7.1.. A falta de atestação pela CONTRATANTE das notas fiscais emitidas pela
CONTRATADA, corn relacão ao cumprimento do objeto deste Contrato, do Termo de
Referência e da Licitação.
9.7.2. Na hipôtese de estarem corn a validade expirada as certidöes elencadas na referida
resolução, o pagamento ficará retido ate a apresentacão de novos docurneritos, dentro do
prazo de validade, no cabendo a CONTRATANTE nenhurna responsabilidade sobre o atraso
no pagamento.
9.7.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,
sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos,
o Contrato será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ficando assegurado a
CONTRATADA, tdo somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços
efetivamente prestados e atestados.
9.8. A CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar, os valores corresporidentes a
multas ou indenizaçOes devidas pela CONTRATADA, nos ternios do Contrato.
A

__

10.1. As despesas decorrentes desta contrataçabo devem comer por conta da seguinte dotacabo
orçamentária:
Funçabo - Subfunçabo - Prograrna de Governo - Projeto ou Atividade:
01101.01.031.0026.0276
Gestão dos Serviços Administrativos e Legislativos; Categoria
Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de .Aplicacabo: 3.3.90.00 - Despesas
Correntes - Outras Despesas Correntes -Ap] icaçöes Diretas; Elernento de Despesa e Jtern de
gasto: 3.3.90.39.12 Locacão de Méquinas e Equipamentos.
10.2. Foi procedida a reserva do recurso orçarnentabrio para custeá-I a.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. 0 atraso injustificado na execucabo do ajuste sujeitará a CONTRATADA a aplicaçabo de
multa de mora, nas seguintes condiçöes:
11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do ajuste, ou sobre o saldo reajustado nabo atendido, caso
encontre-se parcialmente executado;
11.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em confom-iidade corn o cronograrna de
execução do ajuste;
11.1.3. A aplicacabo da multa de mora nabo impede que a Administraçabo rescinda
unilateralmente o ajuste e aplique as outras sancôes previstas neste Contrato, no Termo de
Referéncia e na Lei Federal n°. 8.666/93.
11.2. A inexecuçabo total ou parcial do ajuste ensejará a apiicacao das seguintes sançöes a
CONTRATADA:
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11.2.1. Advertência;
11.2.2. Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
11.2.3. Suspensão temporária de participacAo em licitação e impedimento de contratar corn a
CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.2.4. impedirnento para licitar e contratar corn a Adrninistracão Pñblica Estadual, pelo
prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuIzo das multas previstas em edital e no ajuste e das
dernais cominaçöes legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado
dentro do prazo de validade da sua proposta, no celebrar o ajuste, deixar de entregar ou
apresentar documentaçAo falsa exigida para o certarne, ensejar o retardamento da execuçâo
de seu objeto, no mantiver a proposta, faihar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
11.2.5. Declaracâo de inidoneidade para licitar ou contratar corn toda a Administração
P(iblica, enquanto perdurarern Os motivos determinantes da punicão ou ate que seja
promovida a reabilitaço perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraço pelos prej uIzos resuitantes e
após decorrido o prazo da sançâo aplicada.
11.3. As sançöes previstas nas alineas "10.2.1", "10.2.3", "10.2.4" e "10.2.5" deste item, não
SO cumulativas entre si, mas poderão ser apilcadas juntamente corn a multa compensatôria
porperdas e danos (alInea 10.2.2).
10.4. Os montantes relativos as multas moratórias e compensatórias aplicadas pela
Administração poderâo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos a
CONTRATADA, relativos as parcelas efetivamente executadas do ajuste.
11.5. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor da CONTRATADA, proceder-se-ã a cobranca judicial da diferença, nos
termos da legislaçâo aplicável.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, alCm das penalidades constantes da cláusula
anterior, ensejará a sua rescisao por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos 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 rescisao ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
scm que tenha havido culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados, conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal;
12.3. Os casos de rescisão contratuaf serâo formalmente motivados nos autos do processo,
ascgurados o contraditório e a umpla dcfesa;

12.4. A rescisão deste Contrato implicará a retenção dc crCditos decorrentes da contrataçâo,
ate o liniite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bern corno na assunção dos serviços
pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.
/

CLALUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIRELTOS DO
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CONTRATANTE NO CASO DE RESCJSAO
13.1. Na hipôtese de rescisäo 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° 8.666/93.

13.709/2018
14.1. E vedado as partes a utilizacào de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da exeeução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação,
sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
14.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informaçoes
- em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - repassados em decorräncia da
execução contratual, em consonància com o disposto iia Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informacôes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigaçôes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.
14.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causem danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia
da execuçao contratual, por inobservância a Lei Geral de Proteçäo de Dados.
14.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATANTE,
para a execução do servico objeto deste contrato, tern acesso a dados pessoais dos
representantes e prepostos da CONTRATADA, tais corno o nümero do CPF e do RG, além de
enderecos eietrânico e residencial.
14.5. A CONTRATADA declara que tern ciéneia da existéncia da Lei Geral de Proteção de
Dados e se comprornete a adequar todos os procedirnentos internos ao disposto na legislação,
corn o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.
14.6. A CONTRATADA flea obrigada a cornunicar a CONTRATANTE, em ate 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situaçöes
acidentais ou ilIeitas de destruição, perda, alteração, comunicaçäo ou qualquer forrna de
tratamento inadequado ou ilicito, bern como adotar as providências dispostas no art. 48 da
Lei Gerat de Proteçao de Dados.
CLAUSULA DECIMA OUINTA - DA ALTERACAO
CONTRATUAL

15.1. ALTERAçA0 CONTRATUAL (art. 65 da Lei n° 8.666/93):
15.1.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no
antigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidarnente comprovados;
15.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, Os
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acréscirnos e supressöes que se fizerern necessários, ate o limite legal previsto no art. 65, §10
da Lei n° 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atuatizado do contrato;
15.1.3. Nenhurn acréscirno ou supressào poderá exceder o limite estabelecido nesta
condiçào, salvo as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforme
o art. 65, §2°, II, da lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES
GERAIS

16.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transeriçào, o Edital e seus
anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, constante na LICITACAO N°
024/2021 - PREGAO PRESENCIAL N° 024/2021, que a CONTRATADA expressarnente
declara conhecer, ratifleando neste ato sua aceitaço integral.
CLAUSULA DEC IMA SETIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Cornarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirirnir quaisquer düvidas on questôes oriunda.s do
presente Contrato.
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmarn o presente instrurnento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para urn só efeito, que seguem subscritas por 02 (duas)
testemunhas.
AracajulSE, ( de

Deputado LUC1t1N1J BISPO DE LIMA
Presideute - Contratante

L (.

de 2022

Deputado JEFERSON ANDRADE
ia Secretário —Contratante

Joaquim Amorim Pereira - C.P.F,/MF n'427,670.916-49
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ n° 23.921.349/000-61
CONTRATADA
TESTENIUNHAS:
1I

CPF:

assrnaoD th94S01ea18 por
Norn. JEffERSON LUtZ DO ANDRADE
CPF: 8977510559
C6roAj0DDAOARCEZ544tJLCOM
Date 05/0712022 0102:14

0000mofrIC ossiflado 819/IaImeflto par

UoOirflOniO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGPE

-

[UG:

GESTAD:

CNpJ:

1011011

00001

13170.84010001-44

U.F.:

CEP:

SE

49.010-050

ADE:

ENDEREO DA UG:
-

ARACAJU

CENTRO

1/1

2022NE000275

01/07/2022

ASSEMLEIALEGISLATIVA

AVENIDA IVO DO PRADO. S/N

FOLHA:

DATA 00 EMPENHO: NUMERO:

NOTA DE EMPENHO
UNIDADE GESTORA EMITENTE:

Nom: LUCIN'/O 8ISPO DO 1/MA
CPF: 07731859504
COASOIO: MA&RCOSR/ALSE.GOV.ER
Data: 08/07/2022 08:56:29

CNPJ:

GREDOR: RAZAO SOCIAL -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
-°°°°°°
NOME FANTASIA

-

23.92134910001-61

ENDEREcO DO CREDOR:
BELO HORIZONTE

RUA RIO ESPERA

UF.:

CEP:

MG

30.710-260

CóDIGO U.O.:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

IMPORTANCIA:

01101

01.031.0026.0276.0000

3.3.90.39

0101000000

178.950,00

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
CENTO E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAlS
FICHA FIPIANCEIRA:
2022.011011.00001.0101000000.33000000.914
MODAUDADE DE EMPENHO:

j

2-ESTIMA11VO

-

DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
N° DA N.E. DE REFERENdA:

TWO DE DESPESA:
1NORMAL

LICITAçAO:

MODALIDADE DA uclrAcAo:

NUMERO DO PROTOCOLO:

0110112022000097

9- PREGAO PRESENCIAL

002373/202 1

REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17107/2002
CONVENIO:

CRONOGRAMA OE DESEMBOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO;

MARcO:

0,00
MAIO:

JUNHO:

0,00
JULHO:

0,00
SETEMBRO:

ABRIL:

0,00

000
OUTUBRO:

29.825,00
NOVEMBRO:

29.825,00

0,00
AGOSTO:
29.825,00
OEZEMBRO:

29.825,00

29.825,00

29.825001

ITENS DO EMPENHO
lit-M

12T
Row,",
NEW

400742-5

E5PECAçAo

3.3.90.39.12

INFORMA11CA - CONTRATAçAO DE EMPRESA
SPECIAUZA0A PARA FORNECIMENTO, A TITULO CE
OCAcAO, CE SISTEMA INTEGRADO PAP/A GESTAO
4UTOMATIZA0A DOS TRABAJ.HOS LEGISLATIVOS PARA
STE PODER.,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E
K0RRE11VAVONFORME PROJETO BASK7C)

:,

-6' 00

- .

MS

.:_______ ...:.
29.825.00

178.950,00

OBSERVAQA0
Cpoforone Contra/a N° 02012022, cam vigéncta de 01107/2022 a 3010612023.
SEF/VIO CE LocAcAo CE EQUIPAMENTO: R$ 29.825,00/mds

LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVE/S/CA IVO DO PRADO, S/N. PALACID GOVERNADOR JOAO ALVES F/I/to. ARACAJU

-

SE

I

I
TOTAL (R$)
j

178.950,00

ORDENADOR(E$) DE DESPESA
JEFFERSON LUtZ CE AMDRADE

LUGIANO 8ISPO CE UMA

997.795.105-59

077.316.555-04

Dh'p]

e
Data da Geraç8n: 05107/2022

Resp, pela scltc//aç9o: GLADSON ALVES COSTA

'

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Noroe: JEERS0N LIJIZ DO ANDRADO

Nome: LUCIMO SISPO DO tJMA

C'O 99175510559

CPV 07731655504

Do: I1IC&ROOAOARCEZ©GMAJLCOM
Data 05/0712022 0/42:14

Cdntato: MRCOSR@LSE.00V,8E
Data; 0610712022 06:56:29

AftW

FOLMA;

DATA DO EMPENHO: NUMERO:

NOTA DE EMPENHO

01/07/2022

1/1

2022NE000276

1

UNIDADE GESTORA EMITENTE:

UG:

_6ESTA67- CNPJ:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

011011

00001

ADE:

ENDEREçO DA UG:

r
ARtACAJU

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

U.F.:

CEP:

SE

49.010-050

CNPJ:

CREDOR: RAZAO SOCIAL -VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
NOME FANTASIA

113-170.84010001-44

•***O*

23.921.34918001-61

ENDEREc0 DO CREDOR:

CIDADE:

U.F.:

CEP:

RUA RIO ESPERA

BELO HORIZONTE

MG

30.710-260

NAT. DA DESPESA:

[iii&RAMA DE TRABALHO:

CODIGO U.O.:
01101

10103100260276.0000

-

FONTE:

0101000000

J3.3.90.39

IMPORTANCIA:

-

18.830,00

IMPORTANCIA POR EXTENSO:
DEZOITO MILE OITOCENTOS E TRINTA REAlS
FICHAFINANCEIRA:
202201101100001.0101000000.33000000.914 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODAUDADE DE EMPENHO:

TIPO DE DESPESA:

2- ESTIMA11VO

I - NORMAL

"tiA N.E. DE REFERENCIA:

UCITAçAO:

MODAUOADE DA LICITAçAO:

NUMERO DO PROTOCOLO:

0110112022000097

0- PREGAO PRESENCIAL

002373/2021

REFERENdA LEGAL
LE! 10.520 DE 17/07/2002

CONVENIO:

[CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:
0,00

MAJO:

MARCO:

JUNHO:

0,00
JULHO:

0,00
SETEMBRO:

ASRIL:

000

0,00
OUTUBRO:

18.830,00
NOVEMBRO:

0,00

0.00
AGOSTO:
0,001

- DEZEMBRO:

0,00

0,00

0.001

(NSDOEMPENHO

ITEM

1

RI

O

ESPECJFCAçAO

3390 3905

400744-1

.NFORMATICA- CDNTRATAçA0 CE EMPRESA
/SPECIAUZADA PARA INSTALAcAO CE SISTEMA
NTEGRADO PARA GESTAO ALJTOMATIZADA oos
IrRABALHOS LEGISLATIVOS PARA ESTE PO0ER.

1,00

UNtCADE

18.830.0000 i

18.830,00

OBSERVAçAO
Contorme Contrato N° 020/2022, coot v/gOods do 0110712022 a 30/06/2023.
SERVIçO CE tNSTALAçAO: R$18.830,00 (cota (nica)
LOCALIDADEDEENTREGA.

-_-

-

- AVENIDA IVO DO PRADO, S/N, PALACO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE

TOTAL (R$)

1830,00

OROENADOR(ES) DE DESPESA
JEFERSON LUIZ CE ANDRADE
997.795.105-59

Data c/a Gsraçoo: 0510712022

Reop. pets scdic/taç8o; GLADSON ALVES COSTA

LUCANO BISPO DE LIMA
077316.555-04

Resp. GeracOo; GLADSON ALVES COSTA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO No 020/2022

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE.
CONTRATADO: FIRMA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
OBJETO: c0NTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA MODALIDADE DE
LOcAcAO, PARA IMPLANTAR soLuçAo TECNOLOGICA COMPLETA E INTEGRADA
DE GESTAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA ESTE PODER.
BASE LEGAL: LET N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL.
VIGENCIA: 0 PRAZO DE VIGENCIA SERA DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGA VETS POR
IGUMS E SUCESSIVOS PERIODOS ATE 0 LIMITE DE 48 (QUARENTA E OTTO) MIESES.
DATA DAASSINATURA: 01 DE JTJLHO DE 2022.

ARACAJU, 19 DE JTJLHO DE 2022

MIRIAN VICTORIA DE GOIS OLIVEIRA

Dhirlo Ofacial

quarta.fetra 20 do Julho do 2022 Aracaju Sorgpo
-

. .

DEFENSORJA POBLICA

c:12AQAO

*sito IM *mjumcAAo 9 EON

.

16

NO 28.952

PRE12&O eTROaIC) E't 005/2022
W4TAL G$PG N. 04
Ve 1905 JULHO DE 2022

55(105850 81 42/2022-COMPSS,001'-DPE
CORTRATAJITZ: DSrSt/2/)E8L'i 1'/25L100 DO IC$TADO OS SEES/PS.

A DEFENSORLA PÜOUA DO ESTAbO DO SERGtPE. /nscrfta no CNPJ n
34.849.96510001-75. nests, sto cepreentat10 polo. Subdafensor Pjb0co.Ger, Dr. Vtn(dus Menezes
3arrat, corn base no qua (1ispe a Portmia rO 324, de 05 de novembro de 2018: faz expedir o
presents Edttat
Art 1 Os canddats abaixo res.s 85 CONVOCADOS a envor p/re o a-mad.
sate o.dpedefaaaor1a.se.gov.br , ale o tha 22f0712022, cop/a do cornprovurde de rnaeicula:
edarsao da institurp0o do, ens/no /nforrrtendo a percentuet coneapondenta 0 cera hnr1a
curxada dederaq8o 06 tnsUtsi/p2o de 555/no in(omiando a as/steno/a 09 coo 06 gualpuer oufto
vIncuto (19 est6q/o cornpnsvsate dx rasideIrda 0(12 a CPF, todra davtdamente elO9lIZ5(lo:s.

'i/co 09 arrx
OflJStO: C.uat:aSrçba itt
Ph//xe dx Scat/a/c Scre.
TIPOl Meter Press per

/5

sdt.ilx rips. Scinra, sets. urterats.

:irs.

Il

:50.

.615.

ESSPEECA V C5(1OSA 00 1.O'tE, VIAçI/O s.'IAS'rlCO Slit L11/A VALIDS I'OTAL ADJOJotCAItO a ISOMOLOGAOQ DO LUTE 1

4,400,00 /555150 rr'il 0 qxaneotfltis

PARSCSR JURIDIC* IP' 345/12032 (DELOEFCRAc.0O Duta'itS de 02 Or lu/are its 0031)
CANDcDATOS DO 1S PR0050SO SELE11VO PARA ESTAGAR10S

UWIDADE 0RAMZi9?AIAt 39.101.

• GOMARCA 05 ARACAJII

Posras DE WEc.tll80r 0105,

cORSO $ERVIçO SOCIAL

cL8s81pIcA00 Ffl(CtONtrL PEOORANAT!Ck (13.122 656

C darn
18
_Jr(wrda Kell fFro itasdJmrdr/1&.,0B(."."S(1

Art. 2 - Oacnd/datoa convoczdcs ac/ma poder2o fornia/ar pad/do do final 06 ilta a/a o
Oltono dia eal/pda(10 pars a envio da 4ucumentap8c, encarninlrando pars 0 email citodo mama o
forrreia(10 dispor(1b8ZSdo no ale (menu cnncurao es/ag/a- ff do pracesso xeelivo - ed/ta/s de
convocaç5o), devldarrrente preencrtdo, juntamenfe corn a cSpe c/a urn documerdo (19 IdentifloaçSo
corn talc,,
Art 3 -0 na, oumpnmen(o dos artigos l co 2 desle ed/al Imptica des/st8nc(r autornidt/ta
do car/ama.
Art. 4* - Este ed/al erara em vigor nestS dale, revogando an d1spoelq5ee em cost/ado.

PR0JE?0/AiVlDADE 0 341.
IIAISJBEZk DE DESCESAr 32.50.00.
5455 r.,ZGALr 1,x/ 5' /0.52012002, Lxi 5'8/'r.n1993, Is, s.aaiarl if (1 747/3020 J3rertto /ad,rsln
10.024120 cC rr(o tiapt/aurl 2' 4039J 1 L? 4
19 ,11 pi/h.i

Mjdfrd Q tin 131,Lf 2202.

2022.
06asiloedx era .19) 93/24332.

.lo'sd Led do Cerrs,Obc Fete
Catsxrnr Paul/total

Ad/aeon Ferretto die Bentoo
Dmçae/rn 01EiSE

VfNJCIUS M5N520$ BARRETO
Subdefenor P0co-Qeri

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

E.OrFAL OSPO N 047
DO IS DO ,JULI4O 052022

Es/ado do. Sergipe
TRIBUNAL 00 CONTAS

A OSFENSORtA PIBUCA DO ESTADO DO SERGIPE, insoji1/ an CNPJ a,'
24,84f/:/365t0001-75, nerno am rapreasniads Palo 5ubdefenor P(1rdtoa-Gara/, Dr. Viniclu& Mane.sas
Barroto. corn base so qus dlnp0o a Par/ar/a n. 1 .124. (19 05 Os noverrrtrro de 2018, tz crxpod/r 0
prxsarrte Sd/tall

AVISO DO LICITAçAO FRACASSADA

Art 1
Ox sand/darnr, abaixo relacmnadcra aS/aG CONVOCA005 a ass/ar pars a a-mad
eataoedeiens1aaoxbr, a/a a 0/a 2210712*22, cc/pia du aorrrptavartte 06 rnatrkul,
declarapSo (10 institui9do 06 enarno mfo;nrando o parcentuxl COcxeSiSGndepte 0 carps ho/ass
canada, dedara0o 06 /nsfitsicdcr do ens/no isfaronanda a existOncla ou 06o (1e qualqu& arjtro
v/r Ic est0g/o. camprrivante /6 rexdrinxia, 0(12 e CPF, tados dev/danrsnte qtuq(isdos.
CANO4OATOS DO 18 P0(000550 SELE11V0 PARC, OSTAGIAIOIQS
(FINAL DO LISTA)

PROGAO PRESEt/C/aL (/' 01/2022
P0(i13IS'SC IC i4' 004208/2022
C) TRIBUNAL DO COPITAS DO ESTADO OS SERGIPE, airevds de SaM Pranoe , no cipalmente
Orraignado, tornia p6blico pars sorhacimesdo dot /rrteresaadus, 51/9 a I/c/tacos ma nmdalid/tde

PREQAO PR8ENClAL N 0112022, abentura do car/ama em 1510812022, objolivanda a
c0ntrat4p80 c/s empress eapecratizisda as presta0o c/a oem/con no bmec/rnanto 06 Buffet, Coffee
Break a Coqraeeel, 90-1, denranda, pare o atendimeeitcr a everritoc /natrtuoionass realiza(1oe nor es/a
Tnbunat, snvdxercto rascbAas ptandxtac, solanidades, oncontroe ed/stats, congrassos, seminar/os,
pIeshe, 05,505 rOe cape.c/1200, lreinamenloa a CuIros asentos corre/stos c/a inleracria On órgo.
del cene/desode fracasead, em 1110712022 em r20o (16 dasdasaiticadas de todsa as bcttn/aa
parl/cipeatee, por deecumap#mentc as en/pandas ad/tal/cras. nos terrnos ass A/as.
Pracajtl, 18 de julho Se 2022,

CURSOI ADIMSTRAcAO
Ordain

07

Sand Francisco BamSosa Santos

i Nome doCandidato
Santos Vaaconcelos

__.Lr1/2ltli5

CPF
0(1

Art294 Portratam*decandidalosli4imcfando so Ihtml 06 lists o nSa cumprimnank,
do rtlgo 1° dante edt/al (replica deist8nc/a automOticEdo certame.
Art, 3'- Este ed//al ar/re em 'Ogre' 50819 dare, rasaganda as dmpasiçsles em caxI/ano.

IL
ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO
00 seroSosseaseese
EXTRATO 00 COP/TRATO N'020)2022

vu/lotus MEN 5255
Subdfantrar PriblIca-Gerel

EXTRATO DO 36 TORRID DO APOSTILAMENTO AD CONTRATO N. 6 04/2015
MODAUDADE: 0/apensa 06 L/c/taçao a.' 001/2019,
CONTR,AIANTEI Defensaria P0bI/c do Sr/ado 06 Sempipe.
CONTRATADO(A): Walter Soarse Dras,
OBJETO 00 CONTRATO Locep8o dos 1mm/as/s lOcSl/zec/s no Travir4se Jo8o Frcieto de
Sdyxira (Ocr/a, tIc Mars/rn). rr 6 22, t,a/rro Centro, COP 49.010-050, Arscp1ul$O, a as Tra-'eaae JoOo
Francisco doSise/ra (Ba/ac, rOe Men/rn), a:"44, ba/rca CenOc, COP 43.010-050, ArasajatSE,
OBJETO DA APOSULA: Ap1ica0o do reajuste 06 p'eos ems (BOOOS 06 Is 5i 15,10212001,
conforms prey/ale carikatuat no parOqrafo seçjurvdo da deusuts Suer/a - do 4 mi'el.
PREVISAO DO AP0ST1LAMENTO '2. 85. § 135, eta Liii n.' 85368,93,
VALOR MENSALANTERIOR: 0(517478,51 (dazesseta ml, quatr00cnia' a telontax cr/rca rod/sc
o/sctu0crra a un -r centavos),
VALOR MENSALAflJAL/ZADO: 0(5 13.659532 (itezenave ml, qulnher'.tos a /ariquenta mIs. rams
a cinquersta edo/s centavos).
VIGENCIA 00 APOSTlLAM5NTO corn ate/ton a pa/ar 82 22 rOe jtdha do 2022.

CONTRATANTE: ASSEMBLE/A LEGI$LATIVA IX) ESTADO OS SERGIPE.
COPOTRATADO - FIRMA VISUAL SISTOMAS ELETROPOICOS LTD/I.
OEJOTO/ CONTRATAQAO DO EMPRESS OSPECIAUZAODA. NA MODALIDADE C/S LOCAçAO,
P/IRA IMPLAI'JTAR SOLUçiAO TECf4OLOGICA COMPLETA S /NTEGRADA 00 IOESTAC) DOS
IRASALI-IDS LEGISLATIVOS PAl/tA 5815 P00515,
BASE LEGAL: LEI N° 3.856/03 EM SUA REDAcAC, ATUAL
VlGPICIA' 0 PRAZO OS VISE/adA SERA SE 12 (DOZE) MOSES. PRORROGAVEIS FOR
tOUR/SE SiCESS//OS P51810005 ATS 0 LIMITS 00 48 (12/JARENTA S 0110) MESES..
DATA DA ASSINATURA' 01 OE,JULNO 05 2022.

AEOACJcJU, 19 DE 2(111-10052022
MIRIAN VICTORIA OS 12015 OUVSJR,A
DEPARTAMONTO 2URU3IC0

i4Lt5Ui
Los.xL,4ts.5
8 .z.tuaypent*rs
EXIRATO DO CONTRATO N' 02112022
CONIB/ITANTE: ASSEMBLE/A LEGISLATIVA 00 ESTACSO DESERGIPE,
CONTRA'I'ADQ. 1530(1/IN ME/ac/ES LEITE RODRISUES
O8,JETOI cor-itTwcTAcAo 0/I PROFESSORA MARIA 511151/IN tO/TO 0(000(1121)135, PA//tA
DESEr4VOLVER MII'IICURSOS DO CAPACITAçAO 505155 0(50(10(000 HUMANOS, A SEREM
PROMOVI000 POLO ESCOLA DO LESISLATIVO DEPUTADO JOAO SEIXAS c/OR/A /ELESE
VIGEPOCIA; 0 PRAZO OS 5,1120/ac/A OS, P1/tEST/IC/IC) DOS SSRVlOS ODE ATO 60 (SESSENTA)
0/AS, CONTADOS A P/IS/tn R DA EMISSAO 0/I NOTA 05 EMPENHO.
DATA OA ASS9/ATURk II DO JOLt/a DO 2022

Asma/u/SE, 18 de (ulho c/a 2022.

ARACAJU, 19OC JUL/aD CE 2022.

V/5/(CIUS MENEZES BARRETO
Deferteor PrObitco-Goral em Sufaotttuiç8c,

ANA PAULA OUVEIRA 00 SANTANA

DEPARTAMENTO JURIO400

