
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO IN' 024/2022 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram, de um lado, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa RS 
Serviços de Engenharia Ltda., em decorrência da 
Dispensa de Licitação n° 005/2022. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na 
Avenida Ivo do Prado, s/n°, 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 Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do 
outro, a Empresa RS Serviços de Engenharia Ltda., com sede na Rua Nelson Pinto de 
Mendonça, n' 88, CEP n° 49.480-000, Simão Dias/SE, inscrita no C.G.C. sob o n° 
35.508.907/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.  
Igor  Wladmir Rodrigues de Souza, inscrito no CPF sob o n° xxx.636,915-xx, nos autos do 
Processo Administrativo n° 023692/2022 — Dispensa de Licitação n° 005/2022, devidamente 
autorizado pelo Ato da Mesa Diretora n° 23.591, de 13/06/2022, publicado no D.O.E no 
28.933, de 20/06/2022,  coin  fundamento no  art.  24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, têm justo 
contratado, por este e na melhor  form  de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO  (art.  55, I, da Lei 
n°  8.666/931 

1.1. Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços de reparo 
na cobertura metálica do estacionamento localizado na Rua de Maruim n° 47, Anexo 
Administrativo desta CONTRATANTE, totalizando urna área aproximada de 100 m2, conforme 

planilha orçamentária e especificações constantes no Processo de Dispensa de Licitação n° 
005/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA ESPECIFICAÇÃO DOS  
SERVIÇOS  (art.  55 1. da Lei n° 8.666/93)  

2.1. Os serviços estão minudentemente descritos na planilha orçamentária e no Projeto Básico 
que instruem a Dispensa de Licitação n° 005/2022, compreendendo a restauração de trelíça 
periférica, troca de terças metálicas e pintura de superficies metálicas visando a proteção 
contra corrosão. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

3.1. Na indicação dos preços estão inclusas as despesas com a mão de obra e todos _os 
acessórios e materiais necessários à execução do projeto; 
3.1.1. Os serviços serão prestados no Anexo administrativo da CONTRATANTE, localizado 
na Rua Maruim, n° 47. 
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3.1.2. Os serviços devem ser sempre realizados por profissionais com os conhecimentos 

técnicos necessários e disponibilizadas pela CONTRATADA todas as ferramentas, materiais, 

peças, técnicas de modo a não prejudicar o funcionamento desta CONTRATANTE; 

3.1.3. A Coordenadoria dos Serviços de Engenharia da CONTR ATANTE prestará todas as 

informações necessárias e supervisionará os serviços previstos no projeto básico da Dispensa 

de Licitação n° 005/2022. 
3.1.4. Os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente fardados e identificados 

com crachá. 
3.1.5. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar à fiscalização a Anotação 
de Responsabilidade Técnica  (ART)  de execução dos serviços, informando o prazo de 
garantia dos mesmos. 
3.1.6. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Regulamentadoras  

"OP 
	

de Segurança e Saúde do Trabalho vigentes do Ministério do Trabalho e Emprego, 
acarretando em paralisação dos serviços caso ocorra o descumprimento das normas 
supracitadas e possíveis normas vigentes durante o período de execução dos serviços. 

3.2. QUANTO À SUSTENTABILIDADE 
Dentre as recomendações voltadas para sustentabílidade ambiental, a presente Contratação 
observará também os critérios elencados na Instrução Normativa n° 01/2010 do MPOG e no  
art.  4' do Decreto n° 7.746/2012, especialmente no sentido de que os materiais apresentem, na 
medida do possível: 
a) as diretrizes sustentáveis de menor impacto sobre recursos naturais corno flora, fauna, ar, 
solo e água; 
b) preferência dos materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; 
c) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
d) utilizar matéria-prima com produtos sustentáveis (tintas, vemize e adesivos à base de água  

am. 	ou óleo vegetal); 
e) seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), obedecendo as seguintes ações: 
evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar  corn  recuperação energética e, realizar a 
disposição final adequada dos rejeitos. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DE  
EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE  
RECEBIMENTO  (art.  55., IV. da Lei n° 8.666/93)  

4.1. 0 prazo de execução dos serviços de reparo da cobertura metálica é de 30(trinta) dias a 
partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pela Coordenadoria de Serviços de 
Engenharia, responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços; 
4.1.1. Admite-se a prorrogação do prazo desde que previamente solicitado pela 
CONTRATADA, devendo ser motivada e pertinente, com fatos ocorridos na entrega ou na 
instalação e com anuência desta CONTRATANTE 
4.2. Os serviços serão recebidos conforme o artigo 73, inciso I, letra "a" e "b" e seus 
parágrafos da Lei 8.666/93, com alterações posteriores: 
4.2.1. Provisoriamente,  pela Coordenadoria de Serviços de Engenharia desta Casa, logo após 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

a execução dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços 
prestados com o solicitado e descrito na planilha orçamentária; 
4.2.2. Definitivamente,  após o recebimento provisório, quando da verificação da qualidade 
dos serviços e consequente aceitação pela fiscalização do contrato, quando a nota fiscal será 
atestada e remetida para pagamento. 
4.3. 0 recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos 
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela 
CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei  if  8.078.'90). 

4.4. Para os fins do disposto no item anterior, o recebimento definitivo dos serviços consistirá 
no atesto da nota fiscal/fatura, pela Coordenadoria de Serviços de Engenharia. 
4.5. Os serviços executados em desacordo com o estipulado nos projetos, projeto básico, na 
proposta da CONTRATADA serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso. 

"w 	 CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA DOS 
SERVIÇOS  (art.  55, inciso VI, da Lei n° 8.666/93) 

5.1. Os serviços, após o recebimento definitivo, terão a garantia  minima  conforme 
especificado na norma de desempenho vigente, segundo a ABNT, NBR 15 575 (2013), para 
cada elemento construtivo. 
5.2. Declaração da CONTRATADA de que todos os materiais e mão de obra são de primeira 
qualidade, comprometendo-se a correção de todos os defeitos não provenientes do uso normal 
da instalação e dos equipamentos, os quais porventura sobreven  ham  durante os prazos de 
garantia do serviço. 
5.3. A CONTRATADA se obrigará a substituir, imediatamente, todo e qualquer item do objeto 
deste Contrato que apresente algum defeito de fabricação, alguma deficiência de qualidade ou 
estiver fora das medidas solicitadas/apresentadas. 
5.4. A CONTRATADA ficará obrigada a corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o 

serviço prestado com vício ou incorreção decorrente de execução irregular ou produto 
fornecido com defeito, de modo a adaptá-los às especificações contidas no presente Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE  (art.  55, inciso VII, da Lei no  
8.666/93)  

6.1. Compete à Contratante: 
a) A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a 
CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato; 
b) Indicar servidor responsável pelo contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços contratados; 
c) Efetuar o pagamento ajustado; 
d) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais; e 
e) Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no 
presente instrumento; 
6.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente 
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Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA  (art.  55, inciso VII e XIII, da Lei no 
8.666/93)  

7.1. Compete à Contratada: 
a) Prestar os serviços na forma ajustada; 
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem está 
cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas no presente Contrato, em 
especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem 
como Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho 
— DRT; 
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do presente Contrato; 
e) incumbência de proceder imediatas e pertinentes retificações, referentes a incoerências, 
quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos serviços; 

prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 
g) assumir a integral responsabilidade pela execução de todos os serviços respondendo pela 
perfeição, segurança e padrões técnicos nos termos do Código Civil Brasileiro; 
h) dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços; 
i) assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou falhas que seus empregados venham 
a cometer no desempenho de suas tarefas, obrigando-se, outrossim, a indenizar a 
CONTRATANTE por esses danos e prejuízos que eventualmente ocasionar; 
j) recrutar e contratar a mão de obra, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer 
solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os 
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como, de seguros e 
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora; 
k) respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, prevista na 
legislação pertinente, bem corno, aquelas relativas à ecologia, e as que limitam a emissão de 
ruídos; 
1) utilizar na prestação dos serviços materiais e mão de obra de de primeira qualidade, 
comprometendo-se a correção de todos os defeitos não provenientes do uso normal do reparo 
e substituição. 
m) A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência contratual, todas as condições que 
ensejaram a sua contratação. 
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CLÁUSULA OITAVA — DA VIGÊNCIA, DA  
FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

8.1. VIGÊNCIA  (art.  55, IV da Lei n° 8.666/93): A vigência do contrato será de 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data de sua assinatura, com validade e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Estado de 
Sergipe, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o Ultimo, conforme o disposto no  art.  57, da Lei n.° 8.666/93, com alterações, 
ressalvado o período de garantia previsto na norma ABNT, NBR 15 575 (2013) 

8.2. DA FISCALIZAÇÃO  (Art.  67, Lei n° 8.666/93): Caberá à Coordenadoria de Serviços 
de Engenharia a fiscalização do fiel cumprimento da execução dos serviços de que trata o 
objeto e especificações constantes neste Contrato, bem como o atesto no corpo da Nota Fiscal/ 

*Er 	 Fatura e a gestão caberá à Diretoria Administrativa; 
8.3. Caberá à Fiscalização, o direito de rejeitar o serviço que não satisfaça os padrões 
especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem corno de exigir seu pronto e imediato 
reparo por outro que atenda às especificações dos projetos, memoriais descritivos e planilha 
orçamentária, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 
8.4. Os serviços, bem como as ferramentas, peças e materiais utilizados deverão estar 
rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas no Projeto 
Básico, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa dos mesmos, bem como 
o seu devido refazimento e/ou adequação, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de 
reclamação ou indenização. 
8.5. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
8.5.1. Encaminhar à Diretoria Administrativa todas as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à CONTRATADA que dará conhecimento à Diretoria Geral. 
8.5.2. Verificar a conformidade da execução do objeto  corn  as normas especificadas e se os 
procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada do serviço. 
8.5.3. 0 recebimento da  ART  emitida para o início dos serviços e a baixa desta quando 
da conclusão das atividades técnicas. 
8.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o  art.  70 da Lei no 8.666, de 1993. 
8.7. Ao gestor do contrato compete: 
8.7.1 o auxílio na revisão das cláusulas contratuais; 
8.7.2 o acompanhamento da qualidade, economia e minímização de riscos na execução 
contratual; 
8.7.3 a aplicação de penalidades ao contratado: 

CLÁUSULA NONA DO PAGAMENTO  (art.  55, inciso  III,  
da Lei n° 8.666/93)  

9.1. Pela perfeita e integral execução deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ 33.276,48 (trinta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e 
quarenta e oito centavos); 
9.2. 0 pagamento será efetuado em parcela única, após a conclusão dos serviços, até o 5° dia 

1\ 
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útil do mês subsequente, mediante apresentação no protocolo desta CONTRATANTE, da 
documentação hábil á quitação, acompanhada de: 
I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços de Engenharia; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidões de FGTS, 
INSS e CNDT. 
9.3. Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento será atualizado segundo a 
variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo 
pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à 
CONTRATADA e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da 
não aceitação dos serviços. 
9.4. Nos preços já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários para a perfeita 
prestação do serviço objeto do presente Contrato, bem como todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdencíários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, transporte, materiais e acessórios de instalação, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Contrato constante da proposta. Não será 
permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

CLÁUSULA DÉCIMA DAS FONTES DE RECURSOS E 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  (art.  55, V, da Lei te 
8.666/93)  

10.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Função-Subfunção-Programa de Governo-Projeto ou Atividade: 01101.01.122.0062.0280 - 
Reforma e Adaptações das Instalações Físicas da Alese; Categoria Econômica-Grupo de 
Despesa-Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00 — Despesas Correntes — Outras Despesas 
Correntes — Aplicações Diretas; Elemento de Despesa e Item de Gasto: 3.3.90.39.16-Reparo e 
Manutenção de Bens Imóveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES  
ADMINISTRATIVAS  (art.  55, inciso VIL da Lei n° 8.666/93) 

11.1. Com  fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, ás seguintes penalidades: 
11.1.1. AdvertCncia por escrito; 
11.1.2. Multa Administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não 
excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, 
cumulável com as demais sanções: 
11.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar  cam  a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até  slue  seja 

j)>,„ 
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promovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
11.2. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar  corn  a administração da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO  (art.  
55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93)  

12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula 
anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do  Art.  78 da Lei n° 8.666/93, na forma do  art.  79 da 

Alw 	mesma Lei; 
12.2. Quando a rescisão ocorrer  corn  base nos incisos XI1 a XVII do  art.  78 da Lei supracitada, 
sem que tenha havido culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados, conforme preceitua o § 2' do  art.  79 do mesmo diploma legal; 
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
12.4. A rescisão deste Contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem corno na assunção dos serviços 
pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar. 

LIÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO  (Art.  55. inciso  
IX, da Lei no 8.666/93)  

13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, 
de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no 
artigo 80 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CUMPRIMENTO 
DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N.  
13.709/2018  

14.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execução 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 informações 
— em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis -- repassados em decorrência da 
execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras 
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o 
cumprimento do instrumento contratual. 
14.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causem danos patrimoniais, 
morais, individuaís ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da 
execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados. 
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14.4. 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 prepostos da CONTRATADA, tais como o número do CPF e do RG, além de 
endereços eletrônico e residencial. 
14.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de 
Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, 
com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE. 
14.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, em até 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 como adotar as providências dispostas no  art.  48 da Lei 
Geral de Proteção de Dados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS 

15.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, a proposta 
elaborada pela CONTRATADA e a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2022. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO  (Art.  55, §2°., 
Lei n" 8.666/93)  

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do 
presente Contrato. 

E. por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, que seguem subscritas por 02 (duas)  

imp 	testemunhas. 

Ara9ju, 

LUCIANO BJSO JPV1:ZÉ 
PRESIDF 	,A-ÉESE 

C ON",,ÉRATAN TF, • „. 

de 202 

W_ 

JEFERSON ANDRADE 
I° SECRETARIO DA  LESE 

CONTRATANTE 

RS Serviços de  trig'  enh 	Ltda. 
CONTRATADA 

TESTEM UNHAS:  

CPF: 

CPF: 



GESTÃO: 1 CNPJ: 

00001 	13.170.540/0001-44 

U.F.: 	CEP: 

SE 	49.010-050 

CNPJ: 

35.508.907/0001-40  

i''CÕDIGO U.O.: 	 1 PROGRAMA DE TRABALHO: 

01101 	 01122.0062.0280.0000 

ITMPORTÂNCIA POR EXTENSO: , 
; TRINTA E IRES MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS  

1 UNIDADE GESTORA EMITENTE: 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

1 ENDEREÇO DA UG: 

AVENIDA I VO DO PRADO, S/N - CENTRO 

CREDOR: RAZÃO SOCIAL -RS SERVI  COS  DE ENGENHARIA LIDA 

NOME FANTASIA -RS ENGENHARIA 

ENDEREÇO DO CREDOR: 

RUA NELSON PINTO DE MENDONCA N. 88 

CIDADE: 

ARACAJU 

UG: 

011011  

CIDADE: 	 U.F.: 	CEP: 

SIMAO DIAS 	 SE 	49.480-000  

NAT.  DA DESPESA: 	FONTE• 	 1 IMPORTÂNCIA: 
l 

13.3 90 39 	 0101000000 	I, 33.276,48 
C_  

; MODALIDADE DE EMPENHO:  [TIP°  DE DESPESA: 

12 - ESTIMATIVO 	 11 : NORMAL 

LICITAÇÃO: 	 I—MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

10110112022000107 	 j6- DISPENSADO 

REFERENCIA LEGAL 

DISPENSÁVEL,  ART.  24, INCISO IV, LEI 8.666/93 

1 CONVÊNIO: 

N° DA N.E. DE REFERENCIA: 

NUMERO DO PROTOCOLO: 

023692/2022 

JANEIRO: 

'4 MAIO: 

0,00 ' 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

I
,. ITEM 

1 	; 291380-1 ; 3.3.90.39.16 

ESPP.ICACÂ 

CUPERACAO - DE ESTRUTURA METALICA DE COSERT 
.1 

 0 TOTAL : 

I— 	 
UNIDADE 	 33.276,4800 1 	33.278A8 ' 

EM DE 
•EDÁ6 

UNIDADE 
MEIMENr 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

Noma:  JEFERSON LUIZ DE ANDRADE 
	

Nome: LUCIANO BISPO DE LIMA 
CPF: 99773510059 
	

CPF: 07731655504 
Contaid. RICARDOAGARCEZ@GMAILCOM 

	
Contato; MARCOSR@ALSF.GOV.BR  

Data; 20/0712022 11:09:22 
	

Data: 29,07/2022 10:54:00 

DATA DO EMPENHO. NÚMERO: 	 FOLHA: 

15/07/2022 	2022NE000290 	 1 / 1 

FICHA FINANCEIRA: 
2022.011011.00001.0101000000.33000000.914 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

ITENS DO EMPENHO 

OBSERVAÇÃO 
Conforme Contrato N 024/2022, para prestação de serviços de reparo na cobertura metálica do estacionamento tocalizado na Rua de Maruim n° 47, Anexo Administrativo, com vigência de 15S07/2022 a 13/09/2023 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, &NI, PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU -  SE  

  

TOTAL (R$) 33.276,48 

   

   

OR DENADOR(ES) DE  DESPESA  

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE 	 LUCIANO BISPO DE LIMA 
997.795.105-59 	 077.316.555-04  

 

Data da Geração: 20107/2022 	 Rasp.  peia sciicitação-  ALEX  RODRIGO DE OLIVEIRA Reap.  Geração:  ALEX  RODRIGO DE OLIVEIRA 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/2022 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: RS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REPARO NA COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO 

LOCALIZADO NA RUA MARUIM N° 47, ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA 

CONTRATANTE, TOTALIZANDO UMA ÁREA APROXIMADA DE I 00M2; 

VIGÊNCIA: SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA 

DATA DE SUA ASSINATURA. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 

DATA DA ASSINATURA: 15 DE JULHO DE 2022. 

ARACAJU, 01 DE AGOSTO DE 2022.  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 



CPF 
012.***.***-00 

terça-feira, 02 de Agosto de 2022 Aracaju - Sergipe Diário Oficial N° 28.961 

ii 
DEFENSORIA PUBLICA 

EDITAL GSPG N,0  055 
DE 01 DE AGOSTO DE 2022 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, inscrita no CNPJ n.° 
34.849.965/0001-75, neste ato representado pelo Subdefensor Público-Geral,  Dr.  Vinícius Menezes  

Barret).  com base no que dispõe a Portaria n.° 324, de 05 de novembro de 2018, faz expedir o 
presente Edital:  

Art.  10  - Os candidatos abaixo relacionados estão CONVOCADOS a enviar para o  e-mail:  
estagio.dpe@defensoria.se.gov,br,  até o dia 04/08/2022, cópia do comprovante de matrícula, 
declaração da instituição de ensino informando o percentual correspondente à carga horeria 
cursada, declaração da instituição de ensino informando a existência ou não de qualquer outro 
vinculo de estágio, comprovante de residência. RG e CPF, todos devidamente atualizados. 

CANDIDATOS DO 160  PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

• COMARCA DE ITABAIANA  

CURSO: DIREITO 

¡ Ordem 	I Nome do Candidato 
121 	iLuzania Santos Nascimento 

Art.  2°  • Os candidatos convocados acima poderão formular pedido de final de lista até o 
último  die  estipulado para o envio da documentação, encaminhando para o  e-mail  citado acima o 
formulário disponibilizado no  site  (menu concurso - estágio - n° do processo seletivo - editais de 
convocação), devidamente preenchido, juntamente com a cópia de um documento de identificação 
com foto.  

Art.  30.  0 não cumprimento dos artigos 10  ou  20  deste edital implica desistência automática 
do certame.  

Art.  40.  Este edital entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrario. 

VINÍCIUS MENEZES BARRETO 
Subdefensor Público-Geral 

DESPACHO GSPG N.° 014/2022 

Deferimos os pedidos de final de lista dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no 
170  Processo Seletivo para Estagiários da Defensoria Pública do Estado de Sergipe e convocada 
através do Edital GSPG n.° 052, de 26 de julho de 2022, com base no seu  art.  2°. 

I Ordem Nome do Candidato 	 ,CPF 	 Í Curso Comarca 
181 Denise Porto Meneses de França 	1073.***.***-83 	1Direito Aracaju 
183 Carlos Eduardo Teixeira das Graças 057.-1.111-38 	I Direito Aracaju 
1 as Nathalia Pinheiro Salustino 033,°°,'°'-32 	! Direito Aracaju 	i  
I 86  Lavinia  Machado de Souza Oliveira 046.—.--93 	I Direito Aracaju  

Aracaju 	I i 89 Mayara Santos de Medeiros 072."-.•-*-08 	j Direito 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 

Aracaju/SE, 01 de agosto de 2022 

VINÍCIUS MENEZES BARRETO 
Subdefensor Público-Geral 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

.tssosOaJaA rflflsLAflVA  
imlvvuos emlefFE 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BAIXOU OS SEGUINTES ATOS: 
ATO DA PRESIDÊNCIA N° 20.980 - Em 26 de julho de 2022, resolve exonerar a pedido, Weyder 
Amorirn Silva. CPF. n° XXX.540.865-XX, do Cargo Efetivo de Analista Legislativo - Apoio Jurídico,  
NS-02, em razão de investidura em cargo inacumulável, com vigência a partir de 29 de julho de 
2022. 
ATO DA PRESIDÊNCIA N° 20,981 - Em 28 de julho de 2022, exonerar  Andre  Luiz Monteiro 
Wanderley, CPF. n° XXX 467.655-10X, do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo 
CCL-02, com vigências partir de 29 de julho de 2022. 
Total de Atos publicados - 02 

ASkille&BIZIA laCtUSIAIIVA -7 alirsrraneeeetsatasi • 

EXTRATO DA ATA DE RECEPÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1848-3/2022 

LICITAÇÃO N° 008/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados a aplicação 
das adequações elétricas, bem como reparos e substituição dos forros minerais, conforme 
quantitativos apresentados em planilha orçamentária no ORSE e projeto básico, plantas e demais 
condições constantes no Edital. 
Favorecido: Casa Viva Móveis & Decoração Ltda 
Parecer: DJ/AL n°. 288/2022 
Homologação: Pelo Presidente e 1° Secretário, em 01(08112022. 

Aracaju. 01 de agosto de 2022. 

Denise Vasconcelos G. Bendocchi 
Pregoeira Oficial da AL-SE  

gill  • 	DISAA LEDISI.VrIVA 
• • 	1/0103TADOUR SERedrA  

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 3606/2022 
(Numeração ENERGISA) 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 
CONTRATADO: ENERGISA SERGIPE. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
OBJETO: AJUSTAR NO CONTRATO AS INFORMAÇÕES QUE PASSARÃO A VIGORAR COM 
OS VALORES PRESENTES NESTE ADITIVO. 
BASE LEGAL: LEI N° 8.666193 EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE JULHO 06 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 12 DE JULHO DE 2022. 

ARACAJU 01 DE AGOSTO DE 2022  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

,L,BEMBLEIA LEMSL.ITWA 
De =TAD° DR SUM WS  

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°019/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 
CONTRATADO: FIRMA SAMAM LOCADORA LTDA. 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR 
DE 26 DEJULHO DE 2022, BEM COMO CONCEDER REAJUSTE CONFORME IPCA ACUMULADO 
DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES REFERENTE AO PER tODO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE  
2022ND  PERCENTUAL DE 11,731130% A PARTIR DE 30/06/2022 (DATA DA APRESENTAÇÃO). 
BASE LEGAL: LEI N°0.660/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL 
VIGÊNCIA: A PARTIR DE 26 DE JULHO DE 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 21 DE JULHO 00 2022. 

ARACAJU 01 DE AGOSTO DE 2022  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

FAIBLE1.1,11,01..mTrik 
0010TA000I: ~WM 

EXTRATO DO QUINTO I ERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02012018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 
CONTRATADO: TORRE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A. PARTIR 
DE 18 DE JULHO DE 2022, PERFAZENDO. PORTANTO, 60 (SESSENTA) MESES, BEM COMO 
A CONCESSÃO DE REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 11,897350% A PARTIR 06 11/06/2018 
(DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA). 
VIGÊNCIA: A PARTIR DE 18 DE JULHO DE 2022. 
BASE LEGAL: LEI N°8.660193 EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 
DATA DA ASSINATURA: 15 DE JULHO DE 2022. 

ARACAJU, 31 DE AGOSTO DE 2022  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

OPP ,~1.11.riMelle",nvh 
- We'ree0 %Mein;  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/2022 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 
CONTRATADO: RS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REPARO NA COBERTURA METÁLICA DO ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NA RUA 
MARUIM N° 47, ANEXO ADMINISTRATIVO DESTA CONTRATANTE. TOTALIZANDO UMA  AREA  
APROXIMADA DE 100M'; 
VIGÊNCIA: SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS. CONTADOS A PARTIR DA DATA 
DE SUA ASSINATURA. 
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 
DATA DA ASSINATURA: 15 DE JULHO DE 2022. 

ARACAJU, 01 DE AGOSTO DE 2022.  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2807-8/2022 

CONTRATADA: 3 Marias Consultoria em Serviços de Telemática Ltda 
PARECER JURÍDICO E BASE LEGAL: Parecer DJ/AL n° 284/2022. Artigo 24;  inciso II da Lei n° 
8.666/93,  ern  sua atual redação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta 
da seguinte dassificação orçamentaria Função.  Sub  função - Programa de Governo. Projeto ou 
Atividade: 01101.01.031.0026.0276. Gestão dos Serviços Administrativos e Legislativos; Categoria 
Económica - Grupo de Despesa- Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00 - Despesas Correntes. Outras 
Despesas Correntes - Aplicações Diretas. Elemento de Despesa e Item de Gasto: 3,3.90.35.01 - 
Assessoria e Consultoria Técnica ou Juriclica-Pessoa Jurídica. 
RATIFICADO: Em 01/08/2022, pelos Exceientíssimos Senhores Deputados  Luciano  Bispo de Lima 
e Jeferson Andrade, respectivamente Presidente e 1° Secretário da Mesa Diretora da Assembleia  
Legislative  do Estado de Sergipe. 

Aracaju (SE). 01 de agosto de 2022. 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 
Presidente da  CPL  
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