
 

 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO 
 

1 
 

AVISO DE EDITAL 

 
LICITAÇÃO Nº 038/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE por intermédio de seu Pregoeiro 

Srª. Denise Vasconcelos G. Bendocchi torna público para conhecimento das firmas interessadas 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada na locação de mão de obra ,na área de tecnologia da 

informação para este Poder, conforme especificações, quantitativos contidos no Anexo I do 

ato Convocatório, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo as 

propostas de preços e a documentação de habilitação, prevista para às 8:30 horas do dia 

18/12/2015, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu edifício sede da 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador “João Alves Filho” – 2º andar – 

Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE. 

 

O Edital completo e demais informações poderão ser adquiridos no endereço supracitado ou 

através do site www.al.se.gov.br. 

 

Aracaju/SE, 20  de novembro de 2015. 

 

DENISE VASCONCELOS G. BENDOCCHI 

Pregoeira Oficial 

http://www.al.se.gov.br/
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

LICITAÇÃO Nº 038/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________________ 

 

Nome Fantasia: ____________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº: _____________________________E-mail: _____________________________ 

 

Cidade: ______________________________ Estado: ______. 

 

Telefone :(    )________________________  Fax: (    )____________________________. 

 

Pessoa para contato:_________________________________________________. 

 

Recebemos, através do acesso à página http://www.al.se.gov.br nesta data, cópia do instrumento 

convocatório que tem como objeto contratação de empresa especializada na locação de mão de obra na 

área de tecnologia da informação destinada a atender as necessidades deste Poder. 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2015. 

 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as empresas 

licitantes,solicito aos interessados  o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à 

Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para o e-mail: 

deniseb@al.se.gov.br. O encaminhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a empresa à 

comunicação futura, em caso de alteração de datadas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como 

informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeteram o 

presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Pregoeira de qualquer responsabilidade 

acima mencionada. 

 

Aracaju/SE, 20  de novembro de 2015. 

 

 

    Denise Vasconcelos G. Bendocchi 

     Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deniseb@al.se.gov.br
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EDITAL 

LICITAÇÃO Nº 038/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio, nomeados pelo Ato nº 22.648 de 03 de julho de 2015, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015, autorizada através do Ato nº 22.663 de 08 

de setembro de 2015, objetivando a contratação de empresa especializada na locação de mão de 

obra na área de tecnologia da informação destinada a atender as necessidades deste Poder, 

conforme especificações mínimas contidas no memorial descritivo, no Anexo I do Ato 

Convocatório. 

  

1.1. A licitação será regida na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, atualizada pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, obedecendo integralmente os 

regulamentos aprovados pelo Decreto Estadual nº 22.619, de 18 de dezembro de 2003 e pela Lei 

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Leis 

Complementares nº
s
 123/2006 e 147/2014 (Lei da Microempresa) e a Convenção Coletiva de 

Trabalho 2015/2015, firmada entre Sindicato das Empresas e dos Empregados de Asseio e 

Conservação do Estado de Sergipe, observadas as alterações posteriores introduzidas nos 

referidos diplomas legais. 

 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

  

DATA DE ABERTURA: 18.12.2015 

 

HORÁRIO: 08:30  horas  

 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu 

Edifício sede da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio Governador “João Alves 

Filho” - 2º andar Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – Sergipe. 

 

2.1 Formalização de consultas e edital: www.al.se.gov.br-licitações, fone/fax : (079) 3216-6821, 

situada na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º andar, Centro, 

Aracaju/SE, no horário das 7:30 às 12:30 horas, nos dias úteis, os interessados deverão apresentar 

Pen Drive ou CD-Rom 

 

No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com 

respeito ao: 

1. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste 

Pregão; 

2. Recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”; 

3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas; 

4. Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 

5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço e 

exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas neste 

Edital; 

7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 
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2.2 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

ALSE que se seguir, se outra data não tiver sido definida pelo Pregoeiro. 

 

3. – DO OBJETO DO PREGÃO 

3.1 Contratação de empresa especializada na locação de mão de obra na área de tecnologia da 

informação destinada a atender as necessidades deste Poder, conforme especificações, 

quantitativos e demais condições constantes estipuladas no Anexo I - Termo de Referência, deste 

Edital. 

 

3.2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1. Os serviços e informações necessárias para formulação da proposta de preços, tais como: 

especificações, forma de execução, orientações técnicas para a execução, serviços técnicos 

requeridos para contratação, atribuições dos serviços técnicos, comprovação de experiência para 

os serviços requisitados, valores de referências mínimos admitidos para pagamento dos técnicos, 

para execução e recursos e instalações estão dispostos no item 2 do Anexo I – Termo de 

Referência, deste edital. 

 

3.3. DA PREVISÃO DA DESPESA 

3.3.1. A previsão da despesa e o valor da contratação está limitado à dotação orçamentária 

estimada mensalmente em R$ 359.898,31 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa  

e oito reais e trinta e um centavos), perfazendo o valor anual de R$ 4.318.779,72 (quatro milhões, 

trezentos e dezoito mil e setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) conforme 

cotação de preço em anexo (média), quantia esta que será considerada como o valor máximo para 

a contratação. 

 

4.0 - DOS ANEXOS DESTE EDITAL 

4.1. São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II- MODELO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E 

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMULAÇÃO DE PREÇOS; 

ANEXO III- MODELO DE PROCURAÇÃO; 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO  RELATIVA AO TRABLAHO DE MENORES; 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS ; 

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESO OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( ME E EPP ) 

ANEXO VIII- MINUTA DO CONTRATO 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação obedecerão a seguinte abaixo: Unidade 

orçamentária : 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, Classificação da despesa 

3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra,  Fonte de Recurso 0101. 

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s) a execução do Contrato ficará assegurada a despesa, no 

período de sua vigência, mediante a emissão à conta do elemento de despesa adequado da Lei 

Orçamentária respectiva. 

 

6.0 - DA IMPUGNAÇÃO, CONSULTAS E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

6.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada no preâmbulo deste Edital, para recebimento dos 

envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”, qualquer pessoa física ou 
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jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos deste instrumento, 

cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelo responsável solicitante do referido objeto, decidir sobre a 

petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

6.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas; 

6.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes no mesmo até o segundo dia útil que anteceder a data de 

realização deste Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser 

aproveitada a título de recurso; 

6.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, quando vencidos os respectivos prazos 

legais; 

6.5. Os pedidos de esclarecimentos formais e impugnações, referentes ao presente certame, serão 

processadas e julgadas na forma e nos prazos previstos nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002 e deverão ser enviados ao Pregoeiro por meio eletrônico, via internet, pelo e-

mail:deniseb@al.se.gov.br. e/ou através do fax (79) 3216-6821  ou protocolizada junto ao Setor 

de Protocolo deste Poder, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital; 

6.6. A entrega dos Envelopes referidos no subitem 6.1, sem que tenha sido tempestivamente 

impugnado o presente Edital, implicará em plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas; 

6.7. Informações e esclarecimentos aos licitantes, notadamente relacionados às especificações do 

objeto, deste Edital, serão dadas pela CPL deste Poder, no horário das 7:30 horas às 12:30 horas, 

pelo telefone (79) 3216-6821. 

 

7. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1. PODERÁ PARTICIPAR desta licitação qualquer pessoa jurídica, regularmente estabelecida 

no país, cujo ramo de atividade constante de seus atos constitutivos seja compatível com o objeto 

do presente certame, e que satisfaça todas as exigências, condições e normas contidas neste Edital 

e seus Anexos;  

7.2. NÃO SERÁ ADMITIDA, nesta licitação, a participação de empresas enquadradas em 

qualquer das hipóteses a seguir elencadas: 

I – Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

II – Encontrem-se sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

III - Tenham sido suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com a 

ASSEMBLÉIA e/ou declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, salvo as reabilitadas; 

IV - Que tenha como sócios servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação; 

V - Estejam inadimplentes com obrigações assumidas perante a ASSEMBLÉIA. 

7.3. A licitante deverá ter ciência de que seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, 

representar mais de uma firma, sob pena de verificando-se tal situação, ser, as empresas assim 

representadas, prontamente desclassificadas/inabilitadas, sem que lhes caiba nenhum recurso ou 

indenização; 

7.4. Não será permitida a participação, na licitação, de mais de uma empresa sob o controle de 

um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 

7.5. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

8. - DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

8.1. O presente certame será conduzido por Pregoeiro indicado e assistido por sua Equipe de 

Apoio, terá, em especial, as seguintes atribuições: 
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I - O credenciamento dos interessados; 

II - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes; 

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

V - A adjudicação da proposta de menor preço, quando não houver recurso; 

VI - A elaboração de ata; 

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII - O recebimento dos recursos; e, 

IX - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade 

superior, visando à homologação e a contratação. 

 

9. - DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a licitante deverá enviar um representante 

munido de documento que o credencie à participação, respondendo o mesmo pela representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade 

ou outro documento equivalente; 

9.2. O credenciamento far-se-á: 

9.2.1. Por Procuração lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 

indicando a outorga dos poderes na forma exigida, onde constem os poderes do outorgante para 

praticar os atos inerentes ao presente certame, acompanhada da cópia do contrato social, ou 

estatuto, ou ato constitutivo, ou registro comercial; 

9.2.2. No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa licitante que comparecer 

ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus 

administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, 

conforme o caso, devendo a documentação mencionada estar acompanhada de cópia ou de cópias 

autenticadas, na qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

9.2.3. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por processo de cópia 

legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

9.3. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar 

os envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame; 

9.4. Os licitantes credenciados deverão apresentar, em separado, de acordo com o art. 4º, inciso 

VII da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, declaração de que cumprem os requisitos de 

habilitação; 

9.5. Será admitido o credenciamento de apenas 1 (um) representante para cada licitante; 

9.6. O representante credenciado poderá ser substituído por outro, a partir da segunda sessão, se 

houver, desde que solicitado pelo representante legal da licitante através de documento 

endereçado ao Pregoeiro devendo o novo representante ser credenciado, antes do início da sessão, 

de acordo com o subitem 9.1, observada a restrição constante do subitem 9.5; 

Obs. 1: Se a empresa licitante se enquadrar, nos termo das Leis Complementares nº
s
. 123/2006 e 

147/2014, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá 

a mesma, no momento do credenciamento, apresentar, também, a declaração constante do modelo 

em apenso (Anexo VIII – “Modelo – Declaração – ME ou EPP”), deste Edital, notadamente para 

efeito de aplicação do “direito de preferência” previsto na citada norma. Se, todavia, a referida 

declaração não estiver de posse do representante legal da empresa, o mesmo deverá declarar 

publicamente ao Pregoeiro que a sua empresa se enquadra em uma dessas hipóteses, devendo tal 

afirmação, ficar expressamente consignada em Ata.  

Obs. 2 : A declaração de que trata o item anterior, para efeito de comprovação da condição 

MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser substituído 
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pela certidão expedida pela Junta Comercial, emitida neste exercício de 2015, nos termos da 

Instrução Normativa do DNRC nº. 103, de 30 de abril de 2007, publicada no D. O. U. do dia 

22/05/2007. 

 

10. - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos 

de Habilitação” será pública, dirigida pelo Pregoeiro e se realizará no local e horário, 

determinados no preâmbulo deste Edital; 

10.2. Declarada aberta a Sessão, pelo Pregoeiro, cada licitante deverá apresentar, por meio de seu 

representante legal, declaração, conforme modelo em apenso (Anexo V), deste Edital, dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, em seguida, entregar ao 

Pregoeiro os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação; 

Obs. : Fica estabelecido que, depois de o Pregoeiro declarar aberta a Sessão, não se permitirá no 

certame, sob qualquer argumento ou pretexto, a admissão de licitantes retardatários, a não ser 

como assistente ao ato público. 

10.3. A declaração de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue, separadamente, dos 

envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”. 

Obs. : Se a licitante não tiver trazido a declaração citada no item 10.2, o Pregoeiro autorizará que 

a mesma seja feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos 

envelopes da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na 

presença de todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o lacre 

novamente. 

10.4. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

apresentados ao Pregoeiro em envelopes distintos, opacos e lacrados, contendo em seu exterior as 

seguintes informações: 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

10.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou similar; 

10.6. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra a  

ASSEMBLÉIA, observadas as prescrições da legislação específica; 

10.7. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 02 – 

Documentação de Habilitação, da licitante de melhor proposta. 

 

11. - DA PROPOSTA DE PREÇOS (COMERCIAL) 

11.1. A Proposta de Preço a ser apresentada no Envelope nº 01, contendo uma via, em papel 

timbrado da empresa, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 

técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e rubricada em 

todas as folhas, assinada na última folha pelo representante legal da empresa ou por seu preposto, 

legalmente estabelecido, de modo a padronizar a organização das propostas, deverá ter seus 

conteúdos na mesma ordem apresentada no Modelo detalhado do ANEXO III, deste edital, onde 

deverá conter: 
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11.1.1. Nome, CNPJ, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone da licitante, bem como, 

conta corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a 

serem efetuados pela ASSEMBLÉIA, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação; 

11.1.2. Descrição clara e detalhada dos serviços objeto desta licitação, em conformidade com as 

especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, deste Edital; 

11.1.3. Planilha de Composição de custos e indicação do preço mensal e anual dos serviços em 

moeda nacional, expresso em algarismo e por extenso. Havendo divergência entre o preço em 

algarismo e por extenso, prevalecerá este último; 

11.1.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sessão de abertura deste Pregão, ficando estabelecido que a ausência dessa indicação implicará 

para todos os efeitos legais, como aceitação tácita dessa condição. 

11.2. Nos preços propostos já deverão estar inclusos todos os custos necessários para execução 

dos serviços objeto do presente Termo, bem como todos os materiais, impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamento de pessoal, transportes, 

diárias, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 

discriminados em separado; 

11.3. Não serão consideradas vantagens não previstas no Edital ou ainda baseadas em ofertas das 

demais licitantes. 

11.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, às 

condições de pagamento, aos prazos ou a outra condição que importe modificação dos termos 

originais; 

11.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital; 

11.6. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à 

prestação de serviços, objeto da presente licitação; 

11.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

12. - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal 

proceder ao respectivo credenciamento, antes do início da sessão, conforme item 7 deste Edital; 

12.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes;  

12.3. Analisadas as propostas apresentadas, serão consideradas classificadas para a fase de lances, 

as empresas que, tendo suas propostas atendida a todas as exigências e condições deste Edital e 

seus Anexos, apresentem o menor preço mensal; 

12.4. Após apresentação da proposta escrita, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;  

12.5. O Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, examinará a aceitabilidade do menor preço e 

a compatibilidade do objeto proposto com as condições especificadas neste Edital e seus anexos, 

decidindo motivadamente a respeito, e: 

12.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas escritas que: 

12.6.1. Não apresentem a Planilha de Composição de Custos; 

12.6.2. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que 

forem acima do preço máximo estipulado no item 3.3.1 deste edital, omissas, vagas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento, bem como, as que 

apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes; 

12.6.3. Opuserem-se a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos 

tributários; 
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12.6.4. Ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto desta licitação; 

12.6.5. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero; 

12.6.6. Deixar de cotar algum item do lote único; 

12.6.7. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos 

não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

12.6.8. Que não atendam a todos os incisos dispostos no item 11.0 deste Edital, bem assim, 

aquelas contidas no Termo de Referência deste Edital. 

12.6.9. Que consignarem o valor referente à alimentação, para todas as categorias, inferior a R$ 

275,00(duzentos e setenta e cinco reais), bem como o valor do vale transporte, diverso ao 

praticado no local da prestação dos serviços, ou seja, Assembléia Legislativa do Estado de 

Sergipe; 

12.7. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e não tendo sido nenhuma 

destas desclassificadas por quaisquer dos motivos elencados nos incisos do subitem anterior, o 

autor da oferta de valor global mais baixo e os das ofertas com preço global até 10% (dez por 

cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 

vencedor; 

12.8. Em não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

ou seja, compreendida no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao menor preço global 

ofertado, deverão, os autores das melhores propostas escritas em ordem crescente de valores, até 

o máximo de 03 (três), excetuada a melhor proposta, integrar a relação de empresas classificadas 

a participar da disputa de lances verbais. 

12.9. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço global e os 

demais, em ordem decrescente de valor, concedendo, a cada uma delas, o prazo de, no máximo, 

dois (2) minutos para oferta de seus lances. 

12.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

12.11. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 

o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor; 

12.12. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes neste Edital e na legislação aplicável ao presente Certame; 

12.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

12.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

12.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias; 

12.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

12.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

12.18. Nas situações previstas nos subitens 12.13, 12.14 e 12.15, deste Edital, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor;  
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12.19. Exaurida a fase de lances verbais e da negociação, se a proposta mais bem classificada não 

tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta destas, 

igual ou até cinco por cento (5%) superior a melhor proposta ofertada, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

a) A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP melhor classificada poderá, no 

prazo de cinco (5) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão, apresentar 

nova proposta inferior àquela considerada vencedora do Certame, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) Não ocorrendo à contratação prevista na forma do inciso anterior, serão convocadas as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no art. 44 das Leis 

Complementares nº
s
 123/2006 e 147/2014, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, deste subitem, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP. 

12.20 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

12.21. Proclamado o resultado do julgamento da licitação, o Pregoeiro franqueará a palavra aos 

representantes das empresas presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de 

interpor recurso contra as decisões adotadas; 

12.22. Não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Certame em 

favor da(s) licitante(s) vencedora(s) do lote(s) licitado(s); 

12.23. Adjudicado o objeto, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de adjudicação, para entregar(em), na Comissão de Licitação da  ALSE, a via 

escrita de suas respectivas propostas definitivas de preços, devidamente assinada pelo 

representante legal. É facultado à licitante vencedora entregar ao Pregoeiro, na reunião, disquete 

ou pen-drive ou outro dispositivo eletrônico contendo sua proposta inicial, para fins de 

atualização, impressão e aposição da assinatura do representante legal; 

12.24. Atendida a exigência estabelecida no subitem anterior, o Pregoeiro, encaminhará os autos 

ao Senhor  Presidente a ao 1º Secretário da  ALESE para fins de homologação do resultado da 

licitação; 

12.25. Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será 

encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase 

recursal; 

12.26. Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da 

documentação poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, 

hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será 

divulgado o resultado do julgamento; 

12.27. Das reuniões relacionadas com o presente certame serão lavradas atas circunstanciadas, as 

quais serão assinadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e também pelos 

representantes das empresas presentes à sessão; 

12.28. Nas atas a que se refere o subitem anterior serão consignados o nome de todas as 

licitantes, as reclamações e requerimentos apresentados, bem como as demais ocorrências que 

interessem ao procedimento; 

12.29. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, fixar às 

licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas escoimadas das 

causas que motivaram a desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços 

distintos dos inicialmente ofertados; 
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12.30. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação de 

todas as licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentado ao Pregoeiro no 

prazo 8 (oito) dias úteis, contado da data da lavratura da respectiva Ata; 

12.31. O Pregoeiro e/ou o Mesa Diretora da ALESE poderão solicitar esclarecimentos, pareceres 

e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, sempre 

que julgarem necessário, fixando prazo aos setores competentes ou às licitantes para o 

atendimento, vedada, por parte destas, a inclusão posterior de informação que deveria constar 

originariamente da proposta/documentação; 

12.32. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentação de Habilitação” em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 

ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão 

consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 

12.33. Havendo interrupção dos trabalhos os envelopes não abertos, depois de serem rubricados 

no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos 

representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião 

oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos; 

12.34. Todas as propostas de preços escritas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes 

presentes à sessão deste Pregão; 

12.35. Após a homologação do presente certame, a licitante cuja documentação não tiver sido 

examinada terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o respectivo envelope junto ao Setor de 

Licitação da  ALSE, findo o qual o envelope e seu conteúdo serão fragmentados. 

 

13. - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. A Licitante deverá apresentar a documentação de habilitação, na forma preconizada no 

subitem 10.4, deste Edital, obrigatoriamente, dentro do Envelope nº. 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

13.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada por cartório ou, em cópia simples, desde que, seja apresentado o respectivo original, 

para conferência pelo Pregoeiro ou por sua equipe de apoio; 

13.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, estes últimos 

deverão vir fora do envelope nº. 02, a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos do 

Pregoeiro. 

 

13.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, através de certidão da Junta 

Comercial; 

13.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou 

o contrato consolidado; 

13.2.3. Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

13.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus 

administradores;  

13.2.5. Os documentos relacionados nos subitens 13.2.1 a 13.2.4 não precisarão constar do 

envelope nº 02 – “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados na fase de 

credenciamento pelos representantes das licitantes. 

 

13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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13.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do 

respectivo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal; 

13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

13.3.3. Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RBF) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014; 

13.3.3.1) Serão aceitas as provas de regularidade relativas à Seguridade Social e para com a 

Fazenda Federal apresentadas pelos licitantes caso as mesmas estejam dentro do prazo de 

validade; 

13.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao 

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais; 

13.3.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da 

Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

13.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, 

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei. 

13.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. 

 

13.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.4.1.Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Pregão. 

13.4.2. - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de Atestado(s), 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para os 

serviços, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA; comprovando 

os serviços em quantidades, características e prazos compatíveis com o objeto da presente 

licitação ou através da apresentação da certidão de registro de atestado de capacidade técnica do 

seu responsável técnico (administrador), deste que a mesma atenda à exigência contida no item 

13.4.3 deste Edital. 

13.4.3. – Para efeito de comprovação da qualificação exigida acima, o licitante deverá apresentar 

um ou mais atestados ou ainda a certidão de registro de atestado de capacidade técnica do seu 

responsável técnico (administrador) que, somados, certifiquem a execução de, no mínimo, 50 % 

do quantitativo do serviço a ser executado. 

13.4.4.– O(s) Atestado(s) registrado(s) em CRA de outra unidade da Federação, deverá 

obrigatoriamente, ser visado pelo CRA/SE (Resolução Normativa CFA nº 304, de 06 de abril de 

2005), acompanhada do alvará de habilitação e certificado de responsabilidade técnica; 

13.4.5.- Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Administração – CRA; (Art. 30 da 

Lei 8.666/93), bem como do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s). 

 

13.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

13.5.1. Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor, acompanhada de declaração formal da Corregedoria Geral de Justiça da sede ou 

domicílio da licitante, quando se tratar de licitante com sede fora do Estado de Sergipe, 

informando o número de cartórios de distribuição; 
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13.5.2 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido (PL) não inferior a 10% (dez por 

cento) dos valores estimados da contratação R$ 4.318.779,72 (quatro milhões, trezentos e dezoito 

mil e setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).  

13.6 – DAS DECLARAÇÕES  

13.6.1. A Declaração relativa a Trabalho de Menores: 

a) de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, conforme disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme modelo 

no Anexo IV (“Modelo – Declaração Relativo ao Trabalho de Menores”). 

13.6.2. A Declaração relativa a Fatos Impeditivos: 

a) de que não está inidônea, nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da 

obrigatoriedade de informar a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe a superveniência de 

qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos, conforme modelo no 

Anexo VI (“Modelo – Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos”). 

13.7. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados 

acima, apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas 

que ponha em dúvida a veracidade dos dados. 

13.8. Caso algum documento de habilitação tenha sido emitido pela Internet, o mesmo terá sua 

autenticidade condicionada à verificação no respectivo sítio, devendo, ainda, ser observado o 

seguinte: 

a) Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente, na 

validade, em nome da empresa que irá participar do presente Certame contendo o mesmo CNPJ e 

endereço respectivo, ressalvada a exceção prevista no inciso III deste subitem; 

b) O documento que, pela sua própria natureza, não tiver prazo de validade expresso em seu 

texto, somente será aceito, para efeito de habilitação, se tiver sido expedido até, no máximo, 

noventa (90) dias antes da data fixada no preâmbulo, deste Edital, para entrega dos envelopes 

“Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”, ficando excluído do cumprimento dessa 

exigência o(s) documento(s) previsto(s) no subitem 13.4.1, deste Edital; 

c) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se for a 

filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida 

comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade da licitante; 

d) Acompanhados, quando emitidos em língua estrangeira, da tradução para língua portuguesa, 

efetuada por Tradutor Juramentado, e devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no 

Cartório de Títulos e Documentos. 

13.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de 

inexistência de recursos administrativos, ou pela autoridade superior, na hipótese de existência de 

recursos administrativos; 

13.10. Se o licitante desatender às exigências previstas neste Item, o Pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente na ordem crescente de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

13.11. Em se tratando de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, a 

comprovação de Regularidade Fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, 

entretanto, para assegurar a participação neste Certame, deverá a microempresa ou empresa de 

pequeno porte apresentar toda documentação exigida no subitem 13.3, deste Edital, mesmo que 

apresente alguma restrição; 
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13.12. Havendo alguma restrição, para o caso do subitem anterior, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que proponente for declarada 

vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

13.13. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002,sendo facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de 

Empenho, ou revogação a licitação; 

13.14. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 

reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiências nas 

informações constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os 

mesmos poderão ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da autenticidade. A 

Administração da Assembléia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

licitante será inabilitada; 

13.15. O Pregoeiro manterá, em seu poder (sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação), 

os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias após a homologação da 

licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim imediato deste período, sob pena de inutilização 

dos mesmos. 

14. – DA CONTRATAÇÃO/RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO 

14.1. O Contrato, decorrente desta licitação, bem assim, os casos nele omissos, regular-se-ão 

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores; 

14.2. Depois de homologado o resultado do presente certame, a Assembléia, dentro do prazo de 

validade da respectiva proposta, convocará a licitante vencedora para,  no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, retirar a Nota de Empenho e assinar o respectivo contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação; 

14.3. O prazo para retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, decorrente desta 

licitação, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora, durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Assembléia; 

14.4. Caso a licitante inicialmente convocada não retire a Nota de Empenho e nem assine o 

referido contrato, a Assembléia convocará a licitante imediatamente classificada, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital, para fazê-lo 

em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, combinado com os incisos XVI e XVII, da 

Lei nº 10.520/02; 

14.5. A convocação referida no subitem 14.2, deste Edital, dar-se-á por meio de expediente 

emitido por este Poder que, devidamente acompanhado de cópia da respectiva Nota de Empenho, 

será remetido à licitante vencedora do certame, através de e-mail e/ou do número de fax 

indicados na respectiva proposta de preços; 

14.6. Na hipótese de convocação da segunda colocada o procedimento a ser adotado pela 

Assembleia será o mesmo estabelecido no subitem anterior; 

14.7. Os relatórios de transmissão de fax emitido pelo aparelho da Assembléia e/ou de emissão de 

e-mails, servirão, para todos os efeitos legais, como meio irrefutável de prova para contagem de 

prazo, não podendo a licitante, regularmente convocada, alegar, depois, que não tomou 

conhecimento da referida convocação; 

14.8. A licitante convocada para retirar a Nota de Empenho e assinar o respectivo contrato deverá 

apresentar, no ato da assinatura, os documentos exigidos na habilitação do presente certame que 
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já estejam com sua validade vencida, observada a forma estabelecida no subitem 13.3, deste 

Edital; 

14.9. Na hipótese de convocação da segunda colocada o procedimento a ser adotado por este 

Poder será o mesmo estabelecido no item anterior; 

14.10. As disposições deste Edital e a proposta da licitante vencedora integram o contrato, 

guardando conformidade com a legislação aplicável à espécie; 

14.11. O período de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Nota 

de Empenho; 

14.12. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da apresentação da proposta, sem que haja 

convocação para a contratação, ficam as licitantes desobrigadas dos compromissos assumidos; 

14.13. Independente de transcrição, a Assembléia Legislativa sujeitar-se-á as obrigações 

constantes do Anexo I Termo de Referência deste Edital e do Anexo IX – Minuta do Contrato, 

deste Edital; 

14.14. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante do Anexo IX, deste Edital. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL 

15.1. A Proponente vencedora, para garantia da execução do Contrato, recolherá até o pagamento 

da 1ª fatura, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor Contratual, em uma das 

seguintes modalidades: 

a) Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública; 

b) Seguro Garantia ou, 

c) Fiança Bancária. 

15.1.1. Os Títulos constantes da alínea “a” acima, deverão ser emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda. 

15.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada findo a vigência do contrato; 

15.3. Caso a garantia prestada pela CONTRATADA seja em dinheiro, a mesma será atualizada 

monetariamente, quando da sua restituição; 

15.4. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão 

ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de 

outras cominações legais, quando for o caso. 

16. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

16.1 Os serviços deverão serão prestados conforme projeto básico Anexo I deste edital.  

16.2 A realização dos serviços da presente licitação dar-se-ão de acordo com art. 73 inciso I 

alíneas “a” e “b” da lei nº 8666/93.  

16.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.  

 

17. – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 A execução das obrigações contratuais integrantes deste edital será fiscalizada e recebida 

pelo Departamento de Administração, com autoridade para exercer,  toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual; 

17.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

17.2.1. Encaminhar a Diretoria Financeira o documento que relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora; 

17.2.2. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, todas as providências necessárias ao bom 

andamento dos serviços; 

17.2.3. Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execução, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

17.2.4. A ação da fiscalização não exonerara a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais; 
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17.3. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante 

vencedora pelos danos causados a ASSEMBLÉIA/SE ou a terceiros, resultante de ação ou 

omissão,culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

 

18. - DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 

18.1. A vigência do contrato decorrente deste certame será de 12 meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 

do Estado de Sergipe, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses, em conformidade com o art. 57 da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores; 

18.2.Os reajustes para os salários, MONTANTE “A”, obedecerão à legislação específica do 

Governo Federal para os funcionários regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, 

obedecendo aos pisos salariais estabelecidos nas respectivas Convenções coletivas de trabalho 

das categorias objeto desta licitação; 

18.3. Enquanto que o Montante “B”  poderá ser reajustado, visando a adequação aos novos 

preços de mercado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação 

da proposta, ou à época da última repactuação, devidamente comprovada e justificada, utilizando-

se como índice à variação do IGPM-FGV, ou em conformidade com outros dispositivos legais 

que venham a ser editados pelo Poder Público. 

 

 

19. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 

até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada 

Diretor do Departamento de Administração, e após comprovação do recolhimento das 

contribuições sociais relativas à mão de obra empregada no contrato (GR do FGTS e GRPS do 

INSS), correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a respectiva folha de 

pagamento e estando ainda condicionado à apresentação da CND e CRS válidos; 

19.2 A CONTRATADA, apresentará para fins de pagamento e fiscalização,concomitante à nota 

fiscal/fatura, documentação apta a comprovar a regularidade trabalhista e previdenciária dos 

empregados disponibilizados para a execução dos serviços: 

a) Folha de Pagamento e comprovante dos pagamentos (recibo de depósito em conta corrente), 

ou cópia do contracheque devidamente recebido pelo empregado; 

b) Pró-labore quando se tratar de sócio da empresa; 

c) protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social; 

d) relação dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP – GFIP; 

e) Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário, ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 

efetuado pela internet; 

f) Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 

efetuado pela internet; 

g) Certidão Negativa de Débito relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros 

(CND); 

h) Certidão Negativa de Débito relativos aos tributos federais e à divida ativa da União; 

i) Certificado de Regularidade do FGTS; 

j) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas; 

k) além de outras legalmente exigíveis. 

19.3. Do Valor Bruto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de Serviço, a Assembléia reterá 11% 

(onze por cento) e recolherá a importância até o dia 02 (dois) do mês subsequente a emissão do 

respectivo documento, em nome da Contratada, em GRPS1-Guia de Recolhimento da 

Previdência Social ou GPS -Guia de Previdência Social de acordo com as orientações 
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estabelecidas no Manual de Preenchimento e observando obrigatoriamente as instruções contidas 

na Ordem de Serviço N.º 203 de 29/01/99, editada pelo DAF do INSS;  

19.4. Quando da emissão Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá destacar o valor da 

Retenção a título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL";  

19.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a retenção oportuna e regular sobre o 

valor da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do parágrafo terceiro do art. 31 da Lei 8.212/91, 

conforme disposto na parte final do art. 31 da mesma Lei, assumindo a CONTRATANTE o ônus 

decorrente da omissão, sendo esta falta considerada como infração ao parágrafo primeiro do art. 

31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98;  

19.6. O não recolhimento das importâncias retidas, no prazo legal, configura, em tese, crime 

contra a Seguridade Social nos termos da alínea "d" do art. 95 da Lei 8.212/91;  

19.7. Todos os documentos de cobrança deverão ser apresentados no protocolo geral da 

CONTRATANTE e encaminhados, através de oficio especifico, aos cuidados do Departamento 

Financeiro desta Assembléia, acompanhado da Certidão Negativa de ISS da Prefeitura sede da 

Licitante.  

19.8 Fará parte integrante do Contrato a ser assinado com o licitante vencedor a proposta com 

todas as condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 

 

20. - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

20.1. No interesse da Assembléia Legislativa, o objeto da presente licitação poderá sofrer 

acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

20.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item 

anterior,exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

21. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. A licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar contrato ou 

não retirar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida no certame,apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 

com a Assembléia Legislativa, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 

cominações legais; 

21.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução global ou parcial do objeto pactuado, conforme o 

caso, a Assembléia Legislativa poderá aplicar ao Prestador de Serviço/Fornecedor as seguintes 

sanções, garantida a prévia defesa: 

a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na execução do 

serviço ou da entrega do material b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

contratação, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo. 

21.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser cumulativas, 

sendo descontadas dos pagamentos devidos pela Assembléia Legislativa ou da garantia prestada 

ou ainda cobradas judicialmente; 

21.4. Se a Contratada não recolher o valor da multa compensatória que porventura for aplicada, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, serão então acrescidos os juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês; 

21.5. O não comparecimento injustificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho 

dentro de 05(cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a licitante faltosa ao pagamento de uma 

multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo instrumento, sem 

prejuízo das demais sanções legais previstas nesta cláusula e na legislação pertinente; 
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21.6. Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 

decorrentes para a Assembléia Legislativa; 

21.7. Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores. 

 

22.2 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Existindo a intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-lo o Pregoeiro, 

expressando sucintamente em Ata suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor; 

22.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 3 (três 

dias, para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 

apresentar contra-razões, no mesmo número de dias, a contar do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

22.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do 

Pregão , importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo 

Pregoeiro, à(s) licitante(s) vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação; 

22.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

22.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, 

à consideração da Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do 

procedimento licitatório; 

22.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

22.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Superior adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório; 

22.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueado aos interessados, no Setor de 

Licitação, no pavimento 3º andar do edifício-sede deste Poder; 

22.9. Dos ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, decorrentes da aplicação subsidiária da Lei no 

8.666/93, caberá: 

I - Recurso, interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos 

de: 

a) Anulação ou revogação da licitação; 

b) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei no 8.666/93; 

c) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

II - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III - Pedido de reconsideração de decisão do Presidente do Tribunal de justiça , no caso de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação do ato. 

22.10. Os recursos referidos no subitem anterior deverão ser dirigidos à Autoridade Superior, por 

intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela 

autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o , do artigo 109, da Lei no 8.666/93); 

22.11. Os recursos e contra-razões, previstos neste Item, deverão ser obrigatoriamente 

protocolizados, dentro do prazo legal, no Setor de Licitação , localizado no 2º andar  do edifício-

sede da ALSE. 

 

23.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

ASSEMBLÉIA/SE, no interesse da Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de 

reclamação ou indenização: 
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I - Revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado; 

II - Anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado. 

23.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 

da autorização de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

23.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do presente 

processo, bem assim, prorrogar os prazos de realização das Sessões Públicas pertinentes ao 

presente Certame; 

23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

23.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão; 

23.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

23.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes/interessados por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no site oficial do Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 

(www.al.se.gov.br), no link correspondente ao presente certame ou, finalmente, no Diário Oficial 

do Estado de Sergipe; 

23.8. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na ALSE; 

23.9 Na contagem dos prazos previstos neste instrumento convocatório, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, conforme o 

disposto no art. 110, da Lei nº 8.666/93; 

23.10. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constante do presente Edital, independente de declaração expressa; 

23.11. O Pregoeiro atenderá aos interessados no horário de 7:30 horas às 12:30 horas, de segunda 

a sexta-feira, exceto feriados, no Setor de Licitação da ALSE, para melhores esclarecimentos; 

23.12. A critério do Pregoeiro o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) 

minutos do horário estabelecido neste Edital; 

23.13. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que 

não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

23.14. As responsabilidades assumidas diretamente pela licitante vencedora, não poderão ser 

transferidas a outrem, no todo ou em parte, subempreitado, cedido ou sublocado, sem a prévia e 

expressa anuência da ALSE; 

23.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro da ALSE, com auxílio da 

Equipe de Apoio, nos termos da Legislação pertinente; 

23.16. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada  a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da aquisição; 

23.17. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação. 
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24. - DO FORO 

 

24.1. Fica eleito o Foro de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, para dirimir questões oriundas 

do presente instrumento convocatório, renunciando as partes interessadas a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

Aracaju/SE, 20 de novembro de 2015. 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1   JUSTIFICATIVA : 

 

Em face das eminentes demandas deste Poder, através dos seus colaboradores, de 

ferramentas de trabalho baseadas na Tecnologia da Informação, que venham não somente 

dinamizar as atividades diárias dos mesmos, mas também, e principalmente, diante do avanço 

significativo das tecnologias – softwares – nos dias atuais e ainda da ausência de servidores 

efetivos deste Poder que possam suprir essas demandas, é que se faz não somente necessário, mas 

essencial a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 

informática. 

 

2   DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 Contratação de empresa especializada na locação de mão de obra na área de tecnologia da 

informação destinada a atender as necessidades deste Poder,. 

 

2.2 Para desenvolvimento e manutenção de sistemas, administração de redes e banco de dados, 

suporte técnico em redes e microinformática, serão utilizados Técnico em Informática nível I, 

Técnico em rede de micro, Técnico em Computação III e Técnico em Informática nível II, 

Auxiliar de Informática,  nas quantidades, características e demais condições constantes neste 

Termo, descritos na forma abaixo conforme especificações mínimas contidas no memorial 

descritivo, no Anexo I do Ato Convocatório. 

 

QUANTIDADE DE POSTOS E SALÁRIO BASE  

CONVENÇÃO COLETIVA SEAC/SE 2015/2015 

NÚMERO DO REGISTRO NO TEM: SE000017/2015 

 

Nº DE 

ORDEM 
CARGO QUANT SALARIO BASE 

1.  AUXILIAR DE INFORMÁTICA 05 R$ 1.044,23 

2.  TECNICO EM COMPUTAÇÃO III 08 R$ 1.724,89 

3.  TECNICO EM INFORMATICA II 05 R$ 4.746,45 

4.  TECNICO EM INFORMATICA NÍVEL I 10 R$ 1.327,17 

5.  TECNICO EM INFORMATICA NÍVEL II 04 R$ 2.298,98 

6.  TECNICO EM INFORMATICA NÍVEL III 05 R$ 3.890,55 

7.  TECNICO EM REDE DE MICRO 29 R$ 914,29 

 

2.3. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

2.3.1 Auxiliar de Informática: 

 

1- Auxilia na montagem e manutenção de computadores, instala softwares e presta suporte aos 

usuários. 

2- Auxilia os técnicos de informática, dando suporte necessário, para o desenvolvimento da 

função. 
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2.3.2 Técnico em computação III: 

1- Tem como função, projetar um sistema, desenvolver hardware e entender o funcionamento 

destes. 

2- Além de trabalhar para criar linguagens de programação, códigos para otimizar um sistema. 

 

2.3.3 Técnico em Informática II: 

 

1- Esse profissional atua realizando a instalação e configuração de periféricos e softwares, 

aplicativos e sistemas operacionais; 

2- Desenvolvimento de programas de computadores, integrados à tecnologia e administração de 

banco de dados e Internet e redes de computadores, entre outras atividades. 

2.3.4 Técnico em Informática nível I: 

 

1. Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática. 

2. Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 

comandos necessários para sua utilização. 

3. Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem 

de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. 

4. Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha 

de dispositivos conectados. 

5. Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. 

6. Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha 

ocorrida. 

7. Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera. 

8. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 

com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes. 

9. Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de 

atuação. 

10. Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 

processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores. 

11. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

12. Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos. 

13. Ministrar treinamento em área de seu conhecimento. 

14. Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes 

de computadores e dos sistemas operacionais. 

15. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 

das redes de computadores. 

16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

2.3.5 Técnico em Informática Nível II 

1- Programar, testar, implantar e documentar sistemas de informação; 

2-  Programar, testar, implantar e documentar sites; 

3- Ter conhecimento de programação e linguagem objeto 

4-  Ter conhecimento de Rede de Computadores 

5- Modificar sistemas implantados, corrigindo falhas e atendendo sugestões dos usuários; 
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6- Atender necessidades setoriais em informática e solucionar possíveis problemas de hardwares, 

softwares e redes de computadores; 

7- Sugerir mudança de processos de produção 

8- Treinar pessoas  

9- Organizar o local de trabalho 

10- Estabelecer comunicação oral e escrita 

11- Redigir documentos 

12- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de  dificuldade 

2.3.6 Técnico em Informática Nível III: 

 

1- Providenciar e acompanhar a tramitação de documentos de licença junto ao Ministério das 

Comunicações/Anatel; 

2- Participar, sob orientação, de cursos para formação dos recursos humanos, visando simplificar 

e aumentar a eficácia das atividades funcionais; 

3- Realizar, sob orientação, treinamentos de técnicos dos níveis I e II e dos básicos de sua área de 

atuação; 

2.3.7 Técnico em Rede de Micro:  

1.Digitar e alimentar os sistemas de informação; 

2. Digitar e armazenar CI’s e ofícios do setor; 

3.Agendar e acompanhar solicitações de serviços; 

4. Realizar atividades relacionadas à rotina de atendimento ao usuário; 

5. Ordenar e arquivar documentos da unidade; 

6. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

7. O Técnico em Redes de Computadores deve ser flexível e dominar os diferentes aspectos 

tecnológicos e organizacionais relacionados com as redes de computadores, além de compreender 

as necessidades e os processos organizacionais, visando à implementação de sistemas de 

comunicação de dados que efetivamente atendam os requisitos de negócio das empresas. Pode 

atuar na execução de projetos desta natureza, desenvolver serviços de manutenção preventiva e 

reativa, participar da elaboração de diagnósticos e da solução de problemas, envolvendo 

comunicação entre computadores e dando suporte à tomada de decisões estratégicas e táticas 

associados a redes. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obriga-se-á: 

I .Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se fizerem 

necessários os serviços; 
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II . Acompanhar e fiscalizar, através do Diretoria Administrativa e da Coordenadoria de 

Informática da CONTRATANTE, a execução dos serviços; 

III .Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas; 

IV. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato. 

 

4 .DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se-á: 

 I.Executar os serviços objeto deste Contrato, em estrito acordo com as disposições do Edital e 

discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

a)Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, válidos para a emissão da Nota de Empenho e para a 

assinatura do respectivo termo Contratual, caso os referidos documentos entregues para a 

habilitação, tenham perdido sua validade; 

 b)Implantar imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-de-

obra no local indicado e nos horários fixados na escala de serviço, informando em tempo hábil, 

qualquer motivo impeditivo ou que o impossibilite de executar os serviços nos locais 

estabelecidos; 

  II. Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 III. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, em razão da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

IV. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

 V. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a CONTRATANTE, 

sem prévia e expressa anuência; 

VI. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

VII. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa 

por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao 

interesse do Serviço Público; 

 a) A CONTRATADA obrigar-se-á a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

empregado que, do ponto de vista da CONTRATANTE, não esteja atendendo suas necessidades. 

Em caso de falta ou ausência legal e férias, a CONTRATADA obriga-se a substituir o faltoso no 

prazo de 02 (duas) horas da comunicação feita pela CONTRATANTE; 

IX.  Fazer com que os empregados contratados cumpram as seguintes exigências: 

a) compareçam limpos e asseados para a execução dos serviços; 

b) obedeçam aos horários  estabelecidos pela CONTRATANTE; 

c) portem crachás de identificação individual, quando em serviço. 
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ANEXO II 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

MODELO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

A 

ASSEMBLÉIA/SE - Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 

Att.: Comissão Permanente de Licitação 

REF: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

 

Senhor Pregoeiro, 

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa Proposta Comercial para a prestação de serviços, para 

atender necessidades da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, compreendendo o objeto e 

seus detalhamentos, especificados no ANEXO I – Termo de Referência, que integra o Edital de 

PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe. 

 

1. Preliminarmente, informamos dados de nossa empresa para fins de elaboração do Contrato e 

outros documentos: 

 

1.1. Dados da Empresa 

 

Razão Social _______________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________ 

CEP _______________Cidade ____________________UF______ 

Telefone ______________________ FAX __________________________ 

CGC/MF _____________________ Insc. Est. ________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

Conta Bancária: 

Banco ____________________________ 

Agência _________________Código __________ 

C/C Nº _________________ 

 

1.2. Dados do Representante Legal para Assinatura do Contrato 

Nome ____________________________________________________________ 

Endereço ________________________________________________________ 

CEP ______________ Cidade _______________ UF _____ 

CPF/MF _____________ Cargo/ Função ___________________ 

Carteira de Identidade. Nº ____________ Expedido por: ________________ 

Naturalidade _______________ Nacionalidade _______________ 

 

2. A Proposta que ora apresentamos foi formulada com base nas especificações, condições 

técnicas e contratuais-administrativas e prazos estabelecidos no Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL nº 24/2015 e seus Anexos, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir 

integralmente, em todos os seus termos, condições e documentos que constam de nossa 

documentação para habilitação. 

3. Esta proposta Comercial é composta pela Planilha  - PLANILHA INDIVIDUAL DE CUSTOS 

E FORMAÇÃO DE PREÇOS, que detalha os itens que compõem os SERVIÇOS propostos, e 

ainda a Planilha 2 - CONSOLIDA OS PREÇOS DOS SERVIÇOS PROPOSTOS. 
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4. Os preços cotados nas Planilhas 1 e 2, integrantes desta Proposta Comercial, já incluem todos 

os itens de custos e despesas incidentes, para o serviço a ser prestado. 

 

Aracaju, xx de xxxxx de 2015. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Representante  Legal 
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Auxiliar de Informática 

Quantidade de   05 

Salário Base:   R$ 1.044,23 

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 1.044,23 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    

03 – TRANSPORTE   
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04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em Computação III 

Quantidade de   08 

Salário Base:   R$ 1.724,89 

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 1.724,89 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    

03 – TRANSPORTE   
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04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    

 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO 
 

31 
 

ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em Informática II 

Quantidade de   05 

Salário Base:   R$ 4.746,45 

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 4.746,45 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    

03 – TRANSPORTE   

04 – EQUIPAMENTOS    
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05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em Informática Nível I 

Quantidade de   10 

Salário Base:   R$ 1.327,17  

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 1.327,17 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    

03 – TRANSPORTE   
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04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em  Informática Nivel II 

Quantidade de   04 

Salário Base:   R$ 2.298,98  

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 2.298,98 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    
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03 – TRANSPORTE   

04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em Informática Nível III 

Quantidade de   05 

Salário Base:   R$ 3.890,55 

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 3.890,55 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISõES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    
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03 – TRANSPORTE   

04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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ANEXO II 

Modelo de Planilha de Custos por Categoria 

PLANILHA DE PREÇOS DE 

Categoria:   Técnico em Rede de Micro 

Quantidade de   29 

Salário Base:   R$ 914,29 

MONTANTE A  

I. MÃO DE OBRA  Percentual  
Valor da 

Proposta  

01 - SALÁRIO NORMATIVO  R$ 914,29 

02 - REMUNERAÇÃO BASICA   

03 - RESERVA TÉCNICA   

04 - TOTAL (Remuneração + Reserva Técnica)    

II. ENCARGOS SOCIAIS:    

Grupo "A"    

01 - I. N. S. S.    

02 - FGTS    

03 - SAT    

04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    

05 - SESC/SESI    

06 - SENAC/SENAI    

07 - SEBRAE    

08 - INCRA    

TOTAL DO GRUPO "A"    

Grupo "B"    

09 - FÉRIAS    

10 - AUXÍLIO DOENÇA    

11 - ACIDENTE DE TRABALHO    

12 - AUXÍLIO MATERNIDADE/PATERNIDADE    

13 - FALTAS LEGAIS    

14 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO    

15 - 13º SALÁRIO    

TOTAL DO GRUPO "B"    

Grupo "C"    

16 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO    

17- INDENIZAÇÃO ADICIONAL   

18 - INDENIZAÇÃO (RESCISÕES SEM JUSTA 

CAUSA) 
 

 

TOTAL DO GRUPO "C"    

Grupo "D"    

19 - INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO 

"A" SOBRE OS ITENS DO GRUPO "B"  
 

 

TOTAL DO GRUPO "D"    

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS    

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA    

MONTANTE B    

III. INSUMOS    

01 –UNIFORME/EPI   

02 - ALIMENTAÇÃO    
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03 – TRANSPORTE   

04 – EQUIPAMENTOS    

05 – ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR   

06 TREINAMENTO E/OU RECICLAGEM DE 

PESSOAL 

  

07- EXAMES MÉDICOS 

ADMISSIONAL,PERÍODICO E DEMISSIONAL 

  

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL DOS INSUMOS    

TOTAL DE MÃO DE OBRA + INSUMOS    

IV. DEMAIS COMPONENTES    

01 – DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS  

  

02 – LUCRO    

SOMA DOS INSUMOS    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

V. APURAÇÃO DO VALOR GLOBAL MENSAL:    

TOTAL GERAL ANTES DOS TRIBUTOS    

TRIBUTOS INCIDENTE SOBRE VALOR 

GLOBAL  

  

01 - COFINS    

02 - PIS    

03 - I.S.S.    

TOTAL DOS TRIBUTOS    

VALOR HOMEM /MÊS    
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 Planilha 2 

PLANILHA CONSOLIDADA DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PROPOSTOS 

 

 

Cargo Quant. Valor 

Unitário 

Valor 

mensal 

Valor global 

Auxiliar de Informática 05    

Técnico em Computação III 08    

Técnico em Informática II 05    

Técnico em Informática Nível I 10    

Técnico em Informática Nível II 04    

Técnico em Informática Nível III 05    

Técnico em Rede de Micro 29    

Totais 66    

 

Aracaju, xx de xxxxx de 2015 

 

----------------------------------------- 

(assinatura ) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em 

seu nome (nome, endereço/razão social, etc,) 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)  

 

OBJETO: Representar a Outorgante no PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2015. 

 

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de 

documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos, inclusive contrato, indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

 

 

 

 

____________, ____ de ______________ de 2015. 

 

 

 

____________________________________ 

(NOME/CARGO) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 

 

A ________(nome da empresa)______________________________,inscrita no CNPJ nº 

____________, situada à __________(endereço completo)____________,por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)._____________________________,portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ) 

 

 

Aracaju,            de                            de 2015. 

 

________________________________ 

Representante legal 

(carimbo e assinatura do responsável legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada 

pelo representante legal da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO 
 

44 
 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

______________________________________(Razão Social da empresa), com sede na 

___________________________________________(endereço completo), inscrita no CNPJ nº 

___________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________ e do CPF nº ______________________, em atenção ao disposto no artigo 

5º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.848, de 16 de março de 2006, declara que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

24/2015 da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

 

___________________________________ 

(local e data 

 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar 

assinada pelo representante legal da empresa; e 

b) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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ANEXO VI 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

A empresa _____________________., inscrita no CNPJ ____________________, por 

intermédio do seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da 

lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo 

licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra 

suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou 

Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

__ ( assinatura/carimbo )___ 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar 

assinada pelo representante legal da empresa; e 
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ANEXO VII 

(Modelo - ME e EPP) 

Modelo de Declaração de Enquadramento de Micro Empresa  e/ou Empresa de Pequeno Porte  

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 024/2015. 

 

 

________(razão social da empresa)_______, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 

estabelecida à Rua _______(endereço completo)______, por seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se enquadra na condição de 

_______(microempresa ou empresa de pequeno porte)_______, notadamente constituída na 

forma do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

CPF nº _____________ 

RG nº ______________ 

 

Obs:  A presente declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e assinada pelo 

representante legal. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO  Nº   /2015 

 

Contrato de Prestação de Serviços Celebrado entre a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a 

Firma  

 

 

                                Pelo presente instrumento particular de contrato  de Prestação de Serviços, de 

um lado a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, CNPJ sob o n° 13.170.840/0001-44, 

doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelos Deputados  LUCIANO 

BISPO e JEFERSON ANDRADE, respectivamente Presidente e 1º Secretário, brasileiros, 

capazes e residentes nesta Capital, e do outro a Firma . estabelecida na , CNPJ sob o n. º , 

Inscrição Estadual nº e Inscrição Municipal nº    denominada CONTRATADA, representada pelo  

Senhor  , portador do C.P.F. n.º, R.G nº  , têm justo e contratado por este e na melhor forma de 

direito, em total subordinação a Lei 8.666/93, em sua atual redação, o que adiante segue mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

                                CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

                          1.1.Constitui objeto do presente contrato:  Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços na área de tecnologia da informação, conforme especificações, 

quantitativos contidos no Anexo I do Ato Convocatório; que faz parte integrante deste Contrato. 

1.2.Para desenvolvimento e manutenção de sistemas,administração de redes e 

banco de dados, suporte técnico em redes e microinformática, serão utilizados Técnico em 

Informática nível I, Técnico em rede de micro, Técnico em Computação III e Técnico em 

Informática nível II,  Auxiliar de Informática, Técnico em Informática Nível III e Técnico em 

Informática II, nas quantidades, características e demais condições constantes neste Termo, 

descritos na forma abaixo conforme especificações mínimas contidas no memorial descritivo, no 

Anexo I do Ato Convocatório. 

 

Cargo Quant. Valor Unitário Valor mensal 

Auxiliar de Informática 05   

Técnico em Computação III 08   

Técnico em Informática II 05   

Técnico em Informática Nível I 10   

Técnico em Informática Nível II 04   

Técnico em Informática Nível III 05   

Técnico em Rede de Micro 29   

Total 66   

 

.                     CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADE DA         

                    CONTRATADA 

 

                          Ficam sob a responsabilidade da CONTRATADA:  

 a) Os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, comprovando o recolhimento dos mesmos 

(GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência vencida, bem 

como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda o CND e o CRS válidos e comprovante 

de fornecimento do tícket - refeição e o Vales-transporte aos empregados alocados nesta 
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Assembleia, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

Contratante; 

b) As obrigações estabelecidas na Legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da CONTRATANTE; 

c) Os encargos fiscais e comerciais da prestação dos serviços; 

d) Os danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade da CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 

e) Arcar com as demais despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados no recinto da CONTRATANTE; 

f) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório; 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Obriga-se a CONTRATADA a: 

 I.- Executar os serviços objeto deste Contrato, em estrito acordo com as disposições do Edital e 

discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

a)Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) relativo ao FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, válidos para a emissão da Nota de Empenho e para a 

assinatura do respectivo termo Contratual, caso os referidos documentos entregues para a 

habilitação, tenham perdido sua validade; 

b)Implantar imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-de-

obra no local indicado e nos horários fixados na escala de serviço, informando em tempo hábil, 

qualquer motivo impeditivo ou que o impossibilite de executar os serviços nos locais 

estabelecidos; 

II -Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

III. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, em razão da fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

IV - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato; 

V - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a CONTRATANTE, 

sem prévia e expressa anuência; 

VI. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

VII. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa 

por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao 

interesse do Serviço Público; 

a) A CONTRATADA obrigar-se-á a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

empregado que, do ponto de vista da CONTRATANTE, não esteja atendendo suas necessidades. 

Em caso de falta ou ausência legal e férias, a CONTRATADA obriga-se a substituir o faltoso no 

prazo de 02 (duas) horas da comunicação feita pela CONTRATANTE; 
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VIII. Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregada no 

Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última competência 

vencida, apresentar a respectiva folha de pagamento,  o CND e o CRS válidos , o comprovante 

de fornecimento do ticket refeição ou similar e o vale-transporte aos empregados,  responsáveis 

pela execução deste Contrato; 

IX. Fazer com que os empregados contratados cumpram as seguintes exigências: 

a) compareçam limpos e asseados para a execução dos serviços; 

b)obedeçam aos horários  estabelecidos pela CONTRATANTE; 

c)portem crachás de identificação individual, quando em serviço. 

 

X) Não transferir ou subcontratar o presente contrato a outrem; 

 

XI) Será vedado a contratada, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o contrato 

para qualquer operação financeira, sem a prévia anuência da contratante; 

 

XII)Realizar exames médicos obrigatórios na NR-7, obedecendo aos prazos condições 

especificadas. 

 

                      CLAUSULA  QUARTA   -  DAS  OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATANTE  

                          A CONTRATANTE obriga-se: 

I .Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se fizerem 

necessários os serviços; 

II . Acompanhar e fiscalizar, através do Departamento de Sistema de Informática e Financeira da 

CONTRATANTE, a execução dos serviços; 

III .Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas; 

IV. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato. 

                    

CLÁUSULA QUINTA –DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

                          5.1- Dos Serviços a serem executados: 

 

5.1.2 Técnico em Rede de micro:  

1.Digitar e alimentar os sistemas de informação; 

2. Digitar e armazenar CI’s e ofícios do setor; 

3.Agendar e acompanhar solicitações de serviços; 

4. Realizar atividades relacionadas à rotina de atendimento ao usuário; 

5. Ordenar e arquivar documentos da unidade; 

6. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

7.O Técnico em Redes de Computadores deve ser flexível e dominar os diferentes aspectos 

tecnológicos e organizacionais relacionados com as redes de computadores, além de compreender 

as necessidades e os processos organizacionais, visando à implementação de sistemas de 
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comunicação de dados que efetivamente atendam os requisitos de negócio das empresas. Pode 

atuar na execução de projetos desta natureza, desenvolver serviços de manutenção preventiva e 

reativa, participar da elaboração de diagnósticos e da solução de problemas, envolvendo 

comunicação entre computadores e dando suporte à tomada de decisões estratégicas e táticas 

associados a redes. 

5.1.3 Técnico em informática nível I: 

 

1. Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática. 

2. Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 

comandos necessários para sua utilização. 

3. Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem 

de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. 

4. Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha 

de dispositivos conectados. 

5. Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. 

6. Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha 

ocorrida. 

7. Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera. 

8. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 

com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes. 

9. Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de 

atuação. 

10. Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 

processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores. 

11. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

12. Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos. 

13. Ministrar treinamento em área de seu conhecimento. 

14. Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes 

de computadores e dos sistemas operacionais. 

15. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 

das redes de computadores. 

16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

5.1.4 Técnico em Informática Nível II 

1- Programar, testar, implantar e documentar sistemas de informação; 

2-  Programar, testar, implantar e documentar sites; 

3- Ter conhecimento de programação e linguagem objeto 

4-  Ter conhecimento de Rede de Computadores 

5- Modificar sistemas implantados, corrigindo falhas e atendendo sugestões dos usuários; 

6- Atender necessidades setoriais em informática e solucionar possíveis problemas de hardwares, 

softwares e redes de computadores; 

7- Sugerir mudança de processos de produção 

8- Treinar pessoas  

9- Organizar o local de trabalho 
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10- Estabelecer comunicação oral e escrita 

11- Redigir documentos 

12- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de  dificuldade 

5.1.5 Técnico em computação III: 

1- Programar, testar, implantar e documentar sistemas de informações; 

2- Programar, testar, implantar e documentar sites; 

3- Ter conhecimento de programação a linguagem objeto; 

4- Ter conhecimento de Rede de Computadores; 

5- Modificar sistemas implantados, corrigindo falhas e atendendo sugestões de usuários; 

6- Atender necessidades setoriais em informática e solucionar possíveis problemas de hardwares, 

softwares e redes de computadores; 

7- Sugerir mudanças de processos de produção; 

8- Treinar pessoas; 

9- Organizar o local de trabalho; 

10- Estabelecer comunicação oral e escrita; 

11- Redigir documentos; 

12- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

5.1.6 Técnico em Informática II: 

 

1- Esse profissional atua realizando a instalação e configuração de periféricos e softwares, 

aplicativos e sistemas operacionais; 

2- Desenvolvimento de programas de computadores, integrados à tecnologia e administração de 

banco de dados e Internet e redes de computadores, entre outras atividades. 

5.1.7 Técnico em Informática Nível III: 

 

1- Providenciar e acompanhar a tramitação de documentos de licença junto ao Ministério das 

Comunicações/Anatel; 

2- Participar, sob orientação, de cursos para formação dos recursos humanos, visando simplificar 

e aumentar a eficácia das atividades funcionais; 

3- Realizar, sob orientação, treinamentos de técnicos dos níveis I e II e dos básicos de sua área de 

atuação. 

 

5.1.8 Auxiliar de Informática: 

 

1- Auxilia na montagem e manutenção de computadores, instala softwares e presta suporte aos 

usuários. 
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2- Auxilia os técnicos de informática, dando suporte necessário, para o desenvolvimento da 

função. 

 

      CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 

 

                        6.1.A vigência do contrato decorrente deste certame será de 12 meses, contados a 

partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 

Diário Oficial do Estado de Sergipe, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 

o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o art. 57 da Lei nº. 8.666/93, com 

alterações posteriores; 

6.2.O contrato poderá ser reajustado, visando a adequação aos novos preços de 

mercado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da 

proposta, ou à época da última repactuação, devidamente comprovada e justificada, utilizando-se 

como índice à variação do IGPM-FGV, ou em conformidade com outros dispositivos legais que 

venham a ser editados pelo Poder Público. 

 

 Parágrafo Único - Poderá, através de prévio ajuste com a CONTRATADA ser alterado o 

quantitativo, ora licitado, a depender da necessidade da CONTRATANTE, não devendo exceder 

o limite estipulado em Lei;  

 

            CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

 

                         A CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA pelos serviços 

contratados a quantia mensal  de R$ (    ) , perfazendo um total global de  R$ (            ); 

 

                                   CLÁUSULA OITAVA -  DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, 

até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada 

Diretor do Departamento de Administração , e após comprovação do recolhimento das 

contribuições sociais relativas à mão de obra empregada no contrato (GR do FGTS e GRPS do 

INSS), correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a respectiva folha de 

pagamento e estando ainda condicionado à apresentação da CND e CRS válidos; 

8.2 A CONTRATADA, apresentará para fins de pagamento e fiscalização,concomitante à nota 

fiscal/fatura, documentação apta a comprovar a regularidade trabalhista e previdenciária dos 

empregados disponibilizados para a execução dos serviços: 

a) Folha de Pagamento e comprovante dos pagamentos (recibo de depósito em conta corrente), 

ou cópia do contracheque devidamente recebido pelo empregado; 

b) Pró-labore quando se tratar de sócio da empresa; 

c) protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social; 

d) relação dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP – GFIP; 

e) Guia da Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário, ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 

efetuado pela internet; 

f) Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 

efetuado pela internet; 

g) Certidão Negativa de Débito relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros 

(CND); 

h) Certidão Negativa de Débito relativos aos tributos federais e à divida ativa da União; 

i) Certificado de Regularidade do FGTS; 

j) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas; 
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k) além de outras legalmente exigíveis. 

8.3. Do Valor Bruto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de Serviço, a Assembléia reterá 11% 

(onze por cento) e recolherá a importância até o dia 02 (dois) do mês subsequente a emissão do 

respectivo documento, em nome da Contratada, em GRPS1-Guia de Recolhimento da 

Previdência Social ou GPS -Guia de Previdência Social de acordo com as orientações 

estabelecidas no Manual de Preenchimento e observando obrigatoriamente as instruções contidas 

na Ordem de Serviço N.º 203 de 29/01/99, editada pelo DAF do INSS;  

8.4. Quando da emissão Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá destacar o valor da 

Retenção a título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL";  

8.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a retenção oportuna e regular sobre o 

valor da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do parágrafo terceiro do art. 31 da Lei 8.212/91, 

conforme disposto na parte final do art. 31 da mesma Lei, assumindo a CONTRATANTE o ônus 

decorrente da omissão, sendo esta falta considerada como infração ao parágrafo primeiro do art. 

31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98;  

8.6. O não recolhimento das importâncias retidas, no prazo legal, configura, em tese, crime contra 

a Seguridade Social nos termos da alínea "d" do art. 95 da Lei 8.212/91;  

8.7. Todos os documentos de cobrança deverão ser apresentados no protocolo geral da 

CONTRATANTE e encaminhados, através de oficio especifico, aos cuidados do Departamento 

Financeiro desta Assembléia, acompanhado da Certidão Negativa de ISS da Prefeitura sede da 

Licitante.  

8.8 Fará parte integrante do Contrato a ser assinado com o licitante vencedor a proposta com 

todas as condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 

 

       

CLÁUSULA NONA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 

                         9.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação obedecerão a classificação 

abaixo: Unidade orçamentária: Unidade orçamentária :  

01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, 

Classificação da despesa 3.3.90.37- Locação de Mão de Obra 

 Fonte de Recurso 0101. 

 

        CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 A execução das obrigações contratuais integrantes deste edital será fiscalizada e recebida 

pelo Departamento de Administração, com autoridade para exercer,  toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual; 

10.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

10.2.1. Encaminhar a Diretoria Financeira o documento que relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora; 

10.2.2. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obtendo, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

10.2.3. Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo da execução, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados; 

10.2.4. A ação da fiscalização não exonerara a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais; 

10.3. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante 

vencedora pelos danos causados a ASSEMBLÉIA/SE ou a terceiros, resultante de ação ou 

omissão,culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
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     CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA  - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao 

objeto desta licitação a Administração poderá, desde que garantida a ampla defesa e o 

contraditório, aplicar as seguintes sanções administrativas: 

 

a ) Advertência; 

 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso na execução 

dos serviços, ou executado em desacordo com as especificações, a partir de 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo de execução. 

 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixada pelo Ordenador de Despesas, a 

depender da falta cometida; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 

 

11.2. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não 

celebrar contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA–SEGUNDA  - DA RESCISÃO 

                         

                   12.1.  O presente Contrato poderá ser rescindido bilateralmente ou 

unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante notificação a CONTRATADA na ocorrência 

de qualquer hipótese no artigo 78, incisos I a XII e XVIll, da Lei 8.666/93, em sua atual redação, 

ou ainda judicialmente nos termos da legislação pertinente;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                        

                13.1.Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transcrição a 

proposta, apresentada pela CONTRATADA, constante da LICITAÇÃO Nº 038/2015-

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 , que a CONTRATADA expressamente declara 

conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DO FORO  

                        

                       14.1.Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, com exclusão 

de qualquer outro para dirimir quaisquer questões que possam surgir.  

                        

                       E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos 

decorrentes deste ato.  
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Aracaju (SE),       de              de 2015 

____________________________                                          _____________________________ 

Deputado Luciano Bispo             Deputado Jeferson Andrade  

Presidente - Contratante               1ºSecretário –Contratante 

 

 

 

 

FIRMA 

CONTRATADA 

Testemunhas:  ______________________________ 

                                   _______________________________ 


