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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

1. AUTORIZAÇÃO: 

Eu, George da Trindade Gois, na qualidade de Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe 

venho através desta, autorizar a deflagração de processo Licitatório de n° 01/2014, com vistas 

Contratação de Serviços Profissionais na área de Comunicação Social para atender às necessidades d 

Junta Comercial do Estado de Sergipe, conforme Projeto Básico em anexo. 

2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRAS 

CLASSISFICAÇÃO 
UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO DE 

FUNCIONAL- FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTÁRIA 

PROGRAMÁTICA 
ATIVIDADE DESPESA 

19201 23.122.039 1152 3.3.90.39 » 	270 

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

a necessidade da prestação dos serviços descritos no Projeto Básico; 

erando a importância e impacto dos serviços descritos no projeto Básico para a comunide 

ma e reflexo positivo nas ações planejadaas pela Junta Comercial do Estado de Sergipe-JUCESE; 

ndo que não existe no quadro de pessoal da JUCESE profissional com perfil técnico 

de atividades relacionadas a Comunicação Social. 

Baseados nesses pontos é que se justifica a contratação dos serviços descritos no Projeto Básico 
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GOIS 
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1. CONTRATANTE 

1.1. O Governô do Estado, através da Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 

2. OBJETO 

2.1. A contratação de Prestação de Serviço de Comunicação 
Social: 

2.1.1. Qualificação do Serviço: 

a) Efetuar 	levantamento 	de 	informações 	relativas 	à 
contratante e suas ações para a produção de press 
releases, 	notas, 	artigos 	e 	opinião 	e 	materiais 	para 
fornecimento à imprensa. 

b) Providenciar o envio de material jornalístico, e o seu devido 
acompanhamento para os meios de comunicação; 

c) Realizar contatos periódicos com os integrantes dos meios 
de comunicação; 

d) Identificar os espaços na imprensa local a serem ocupados 
pela JUCESE; 

e) Agendar e acompanhar entrevistas coletivas e exclusivas, 
fornecendo 	previamente 	à 	JUCESE 	briefing 	sobre 	o 
profissional, veículo e entrevista; 

f) Atender 	aos 	profissionais 	dos 	diversos 	meios 	de 
comunicação em todas as situações, inclusive de crise, 
orientando 	a . contratante 	sobre 	como 	proceder, 	e 
executando as ações aprovadas quando for o caso; 

g) Manter contato diário e comparecer a reuniões, no mínimo 
semanais, com a JUCESE; 

h) Realizar clipagem impressa, dos jornais, blogs e sites de 
notícias 	locais 	sobre 	matérias 	de 	interesse 	da 
CONTRATANTE com.o devido envio diário, via Internet, e 
entrega mensal dos, originais catalogados e analisados; 

i) Realizar a cobertura jornalística de eventos realizados pela 
JUCESE; 

1) Desenvolver o trabalho de Assessoria de Comunicação 
Empresarial nas dependências da JUCESE; 
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k) Indicar e acompanhar, quando necessário, serviços de 
cobertura fotográfica; 

1) Promover a alimentação - pautas, produção, edição e 
inserção de matérias e notas - do site da JUCESE; 

m) Apresentar relatório mensal das atividades realizadas; 
n) Promover a boa divulgação da JUCESE junto á 

comunidade; 
o) Providenciar a participação de profissional habilitado nos 

programas de rádio, informando sabre as atividades da 
Empresa e esclarecendo ás dúvidas dos ouvintes e 
questionamentos da comunidade em geral; 

p) Coordenar a produção do Informativo da JUCESE; 
q) Produzir materiais gráficos quando necessários, como 

cartilhas, folders, cartazes, panfletos, boletins, dentre 
outros materiais de mesma natureza. 

2.1.2. Qualificação dos profissionais 

	

2.1.2.1. 	03 (três) jornalistas com formação superior em 
Comunicação Social, Jornalismo ou outro afim, que 
permita o exercício regular das atividades contratuais 
e 01 (um) designer gráfico, para trabalharem junto a 
Assessoria de Comunicação da JUCESE, com carga 
horária de 25 horas semanais para os profissionais de 
jornalismo e de 30 horas semanais para o de nível 
técnico em designer gráfico; 
As funções a serem exercidas não serão estanques, 
podendo-se exigir a de qualquer dos profissionais que 
venham a ser designados, ao exercício peculiar de 
outro, se não houver óbice legal. 

	

2.1.2.2. 	Dos Jornalistas 

a) Promover o relacionamento entre a Junta Comercial do 
Estado de Sergipe e a imprensa, intermediar as relações 
entre ambos, inclusive na divulgação de informações e no 
atendimento às solicitações dos profissionais dos veículos 
de comunicação; 
b) Contribuir para a consolidação de uma identidade e 
imagem positivas do Órgão perante a sociedade; 
c) Assessorar a Presidência da Junta Comercial do Estado 
de Sergipe e demais integrantes da Instituição em 
assuntos relacionados à Comunicação Institucional e em 
entrevistas à imprensa; 
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d) Planejar é coordenar a edição e distribuição de 
publicações institucionais destinadas ao público interno e 
externo; 
e) Produzir e distribuir matérias jornalísticas à imprensa; 
fl Avaliar e selecionar noticiário publicado ma imprensa, de 
interesse da Junta Comercial do Estado de Sergipe e 
disponibilizá-lo ao público interno e externo; 
g) Planejar e coordenar a produção de vídeos 
institucionais; 
h) Manter arquivos de fotos, vídeos e de demais materiais 
de interesse da JUCESE que contribuam para a 
preservação da memória da Instituição; 
i) Manter registros do aproveitamento do material 
jornalístico produzido e distribuído à imprensa e do seu 
aproveitamento pelos veículos de comunicação; 
j) Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. 
k) Realizar a cobertura fotográfica dos eventos realizados 
pela JUCESE, sejam eles internos ou externos; 
1) Dispor de equipamento profissional (máquina, flash e 
lente) para execução das suas tarefas; 
m) Disponibilizar em Unidade de Armazenamento Externo 
todas as fotos emitidas mensalmente; 
n) Acompanhar e Presidente e demais Diretores em 
compromissos institucionais para divulgação jornalística; 
o) Exercer outras atividades inerentes à sua profissão. 
p) Acompanhar programas de rádio e telejornais e informar 
a Presidência assuntos de interesse da JUCESE, ou 
quando esta Autarquia for citada nas matérias; 
q) Intermediar entrevistas do Presidente ou Diretoria de 
temas e ações desenvolvidas pela JUCESE; 
r) Providenciar cópia de programas jornalísticos veiculados 
em emissoras de rádio e televisão quando necessária; 
s) Responder a questionamentos ou pautas que porventura 
venham a ser demandadas pelas redações das emissoras 
de rádio ou televisão; 
t) Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. 
u) Os jornalistas deverão possuir registro no Conselho ou 
no respectivo Sindicato. 

2.1.2.3. 	Do Designer-Gráfico 

a) Responsabilizar-se pela diagramação do Informativo da 
JUCESE; 

b) Responsabilizar-se pela diagramação dos boletins 
informativos para o público interno; 
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c) Criar folders, cartazes, panfletos e demais peças 
gráficas de acordo com as demandas da JUCESE; 

d) Atualizar através de banners em flash, o Site 
Institucional da JUCESE quando necessário. 

e) O Designer Gráfico deverá possuir curso superior em 
desenho industrial ou outro curso afim, ainda que 
técnico pertinente à sua função. 

2.1.3. Qualificação Técnica das empresas concorrentes: 

a) A Proponente deverá comprovar Experiência em 
Assessoria de Comunicação Empresarial; Experiência em 
Consultoria Empresarial através da apresentação de, no 
mínimo, 03 (três) cópias autenticadas de Notas Fiscais 
emitidas para clientes com a discriminação de serviços de 
Assessoria de Comunicação ou Assessoria. de Imprensa, 
devidamente acompanhadas de Atestados Técnicos 
assinados pelo responsável direto pela empresa ou órgão 
Público nos últimos doze meses; 

b) Comprovar que possui no quadro de funcionários ou como 
sócios e/ou proprietários da Empresa, profissionais 
capazes de atender o Objeto do Contrato, desde a data do 
Pregão; 
A comprovação exigida no item 'b' poderá ser apresentada 
através da cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou 
Livro de Registro; ou ainda do contrato da empresa com o 
nome do(s) sócio(s) •e a respectiva comprovação da 
formação em Comunicação Social (Diploma ou Registro 
Profissional). 

3. BASE LEGAL 

3.1. 	Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações; Lei n°5.848/06; Lei n°6.975/10; Decreto n°24.912/09. 

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Na sede da contratante à Rua Propriá, n° 315, Centro, 
Aracaju/SE. 	 - 

5. CONDIÇOES E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.Deverá ser disponibilizado pessoal qualificado nas quantidades e 
categorias para a prestação dos serviços na sede da Contratante, 
conforme horários pré-determinados pelo Gerente do Contrato; 
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5.3. O pessoal qualificado, que prestará o serviço, deverá apresentar-se 
na sede da Contratante, devidamente identificado, portando crachá 
sempre que estiver nas dependências da contratante; 
5.4. As faltas deverão ser comunicadas ao superior imediato com 
antecedência, ou no dia em que sejam necessárias, e justificadas com 
atestados médicos de acordo com a legislação vigente; 
5.5. A empresa vencedora deverá dar ciência comprovada aos seus 
empregados sobre as condições de prestação de serviços perante a 
Contratante, no que se refere a direitos e obrigações, freqüência, lisura, 
comprometimento com o público e o patrimônio da JUCESE, inclusive 
zelando pela sua documentação. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. A contratada, além do fornecimento de mão-de-obra para a 
perfeita execução dos serviços obriga-se a: 

• 6.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, 
nos termos da legislação vigente; 

6.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão 
prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de 
atestado de boa conduta e demais referências, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas CTPS's; 

6.1.3. Cumprir, além dos Postulados Legais vigentes de âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, as normas de segurança da 
Administração; 

6.1.4. Registrar e controlar, juntamente com o gerente do Contrato, 
diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

• 	bem como ocorrências havidas; 
6.1.5. Responsabilizar-se 	pelos 	encargos 	trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do Contrato, conforme exigência legal; 

6.1.6. Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidas, observando conduta adequada objetivando a 
correta execução dos serviços; 

6.1.7. Prestar garantia do Contrato, conforme Artigo 56 da Lei 8.666 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, caução 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
previamente a assinatura do mesmo; 

6.1.8. Não promover a sub-contratação total ou parcial do objeto dês 
Contrato, a associação da Empresa com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou 
incorporação que, a juízo da JUCESE, prejudique a execução 
do Contrato; 
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61:9. Não promover a Alteração Social ou a modificação da 
Finalidade ou da Estrutura da empresa que, a juízo da 
JUCESE, prejudique a execução do Contrato; 

6.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados à JUCESE ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
Contrato; 

6.1.11. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os 
empregados que se ausentarem do trabalho em virtude de 
afastamentos legais ou por determinação da JUCESE; 

6.1.12. Manter, durante toda execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas para o 
bom e fiel cumprimento do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

7.1. A Administração obriga-se a: 

7.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

7.1.2. Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à 
execução do objeto do Contrato; 

7.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as 
condições determinadas em Processo Licitatório de preço e 
prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais resultantes do 
pregão presencial. 

8. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

8.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, a Administração Contratante 
reserva-se no direito e a competência, com plenitude das 
responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, 
podendo para isso: 
>8.1.1. Ordenar a imediata retirada do local o prestador de serviço, 

bem como a substituição deste, que estiver sem crachá e que 
venha a dificultar a sua fiscalização e ou a administração das 
atividades no Órgão; 

8.1.2. Examinar CTPS's dos empregados prestadores de serviço, 
colocados a sua disposição, para comprovar o registro de 
função profissional e outras observações que sejam 
necessárias; 
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8.1.3. Para a execução do objeto do Contrato, fica designado como 
representante da JUCESE, o seu Presidente anteriormente 
qualificado, com a competência de Administrador do Contrato 
que dentre outras atribuições, anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados; 

8.1.4. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a 
competência do Administrador do Contrato da JUCESE, este 
deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo 
hábil, adoção das medidas cabíveis; 

8.1.5. O Administrador do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, os 
serviços contratados que não obedecerem ao disposto nesse 
Contrato. 

9. VIGÊNCIA 

9.1. 	O Prazo de vigência d9.téntrato é de 12 (doze) meses a partir 
de sua assinatura, podepØ' ser prorrogado por igual período até o 
limite previsto no artigo 4 Inciso II, da Lei .8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas posteriore alterações, mediante lavratura de Termo 
Aditivo ao Contrato. 

10.PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa por 
meio de conta-corrente indicada pelo licitante vencedor, em até 30 
(trinta) dias consecutivos, mediante apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo 
recebimento da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, o 
qual será depositado em conformidade com os dados bancários 
entregues à Contratante antes da assinatura do Contrato; 

10.2. O pagamento somente será efetuado contra apresentação da 
Nota Fiscal/ Fatura referente aos serviços prestados, de prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, .através da CND 
Certidão Negativa de Débitos, ao FGTS - Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, bem como CRF - Certificado de Regularidade do 
FGTS, Certidão Negativa de Débitos Municipais - ISSQN; 

10.3. O pagamento somente será efetuado mediante comprovação até 
02 dias antes da data ajustada, dos documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações trabalhistas do mês a que se referir a 
nota fiscal/fatura, quais sejam: folha de pagamento (inclusive 13 1) da 
remuneração dos empregados, fornecimento de vale-transporte, 
pagamento de férias, recolhimento do FGTS e ISSQN, e prova de 

Rua Propriá n.315 - Centro - Aracaju/SE 
http://www.iucese.se.gov.br  - CNPJ n. 16.460.909/0001-62 

Fone: (79) 3234 4100 - Fax: (79) 3234 4141 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

regular pagamento aos seus empregados envolvidos na execução do 
contrato; 

10.4. Os valores não pagos por descumprimento desses requisitos 
serão depositados em conta específica e liberados após a 
regularização; 

10.5. Na hipótese de não ocorrer o pagamento na data prevista na 
cláusula, o valor será corrigido com base no INPC - Indice Nacional 
de Preços ao Consumidor. 

11.REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

11.1. Havendo alteração devidamente comprovada de piso da 
categoria, motivando aumento salarial e de benefícios, que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o mesmo poderá ser 
revisto e restabelecido em igual proporção, mediante requerimento 
da parte interessada, mantida a mesma margem de lucro 
inicialmente proposta. 

12.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas com o Contrato terão como fonte para seu 
pagamento, recursos orçamentário-financeiros previstos no 
orçamento da Autarquia, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA 
JURIDICA, oriundo da Unidade Orçamentária —19201; Classificação 
Funcional - Programática 23.122.039; Projeto / Atividade 1152; 
Elemento de Despesa 3.3.90.39 e Fonte de Recurso - 0270. 

13.RESCISÃO 

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais previstas. 	 r 

13.2. Constituem motivos para a rescisão do Contrato: 

13.2.1. O 	não 	cumprimento 	de 	cláusulas 	contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

13.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

13.2.3. O atraso injustificado no inicio da execução do Contrato; 
13.2.4. A paralisação da execução do Contrato, sem justa causa e 

a falta prévia da comunicação ao Contratante; 
13.2.5. A subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, 

associação da Contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
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incorporação que, a juízo da JUCESE, prejudique a execução 
do Contrato; 

13.2.6. O descumprimento das determinações regulares do 
Administrãdcr do Contrato da JUCESE, bem como dos seus 
superiores hierárquicos; 

13.2.7. A reincidência de faltas na execução do Contrato que serão 
anotadas em registro próprio; 

13.2.8. A decretação de Falência; 
13.2.9. A dissolução da Sociedade; 
13.2.10. A Alteração Social ou  modificação da finalidade ou da 

estrutura da Contratada que, ajuizõ da JUCESE, prejudique a 
execução do contrato; 

13.2.11. Razões de interesse público; de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo Presidente da 
JUCESE ê exaradas no Processo Lícitatório pertinente ao 
Contrato; 

13.2.12. A jppafl..  de serviços por parte da JUCESE, 
acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

13.2.13. A suspensão na execução por ordem escrita da 
Contratante, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em 
casos de calamidade pública; grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, assegurando à contratada o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

13.2.14. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos 
devidos pela JUCESE, decorrentes de serviços já executados 
e devidamente conferidos, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurando a Contratada o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação; 

13.2.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovado, impeditiva da execução do 
contrato; 

13.3. A rescisão do Contrato poderá ser: 

13.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante; 
13.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo licitatório pertinente ao Contrato, desde que haja 
conveniência para a JUCESE; 

13.3.3. Judicial, nos termos da Legislação; 

Rua Propriá n.315 - Centro - Aracaju/SE 
http://www.jucese.se.gov.br  - CNPJ m16.460.909/0001-62 

Fone: (79) 3234 4100 - Fax: (79) 3234 4141 



4 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

13.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de relatório do Administrador do Contrato e de autorização 
escrita e fundamentada do Presidente da JUCESE. 

14.SUSPENSÂO DO CONTRATO 

14.1. O Contrato poderá ser suspenso temporariamente, ficando sua 
fiel execução vinculada à disponibilidade orçamentária por parte da 
JUCESE, caso em que será comunicado à Contratada. 

15.REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

15.1. A Contratada deverá indicar um Representante Legal para a 
execução do objeto do Contrato, reservando-se a Contratante ao 
direito de determinar, a qualquer tempo, a sua substituição, caso em 
que a Contratada deverá indicar outro Representante. 

16.FORO 

16.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas .na 
execução do Contrato é o Fórum da Comarca de Aracaju no Estado 
de Sergipe, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Aracaju/SE, lide março de 2014 

Rvelável pela elaboração do Projeto Básico: 

Diego Wntos 4 Jesus 

Conforme determina o art. 7 1 , parágrafo 20 , inciso 1, da Lei Federal n° 
8.666193, aprovo o presente Projeto Básico em todos os seus 
termos. 

A 

GeovFrindàde Gois 
Presidei\ff da JUCESE 

Rua Propriá n.3 15 - Centro - Aracaju/SE 
http://www.jucese.se.gov.br  - CNPJ n.16.460.909/0001-62 

Fone: (79) 3234 4.100- Fax: (79) 3234 4141 
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MIEM M 

Terça-Feira, lido Março de 2014, 17:25;45 v3989.v02p IcospOS 
	

Usuário: DIEGO SANTOS DE JESUS 	Encerrar SessAn (q) 

Grupo Despesa: IGrupo  3 - Outras Despesas Correntes 

4Fonte de Recurso: 10270000000 J 
Natureza da 
Despesa: 13.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes 

Despesa Gerenclal: IOUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Distribuição Mensal: 

Data Atual: [f110312014 
Prog. Financ. Disponível 	saldo Financeiro Saldo Empenhado UGE Saldo Liquidado UGE Saldo Pago UGE 
a Empenhar UGE Mensal 	Bloqueado UGE 

JAN 0,00 0,00 233.854,87 38.664,31 38.684,31 

FEV 0,00 0,00 88.658,31 219.096,65 215.597,23 

MAR 335462,82 	. 0,00 0,00 0,00 3.499,32 

ARR 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JUL 0,00 0,00 0,00 000 0,00 

AGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NOV 0,00 000 0,00 0,00 0,00 

DEZ 0,00 0,00 0,00 . 	 0,00 0,00 

Total: 665482,82 0,00 322.513,18 257.780,92 257.780,92 

deJeSt 8  N 	fltfiüO SantoS 
IJE  

Qeorge da Ti~ 2#Z)  
Pre4ente da JUCSVI 

http://igesp.sefaz.gov-se/sfi_fin ._plflpRConsultarFichaFinanceiraDeta }hada 	 11/03/2014 



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

Aracaju, 06 de março de 2014. 

A 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE-JUCESE 

ARACAJU, SERGIPE - BRASIL 

Prezados Senhores, 

Vimos, através deste, apresentar nossa proposta de preço para prestação de serviços de 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO para este órgão, sendo: 

Execução dos serviços através de 04 profissionais: 02 jornalistas - 01 radialista - 01 

designer gráfico. 

Jornalistas e radialista com nível superior e carga horária de 25h por semana. 

Designer gráfico nível técnico e carga horária de 30h por semana. 

VALOR: 11.121,23 (onze mil cento e vinte e um reais e vinte e três centavos). 

Taxas, impostos e tributos inclusos; 

Validade da Proposta: 60 dias contados 

e- 

3 887.634-7(S54'/SE 
CPF 654.224.065-91 

de hoje. 



FI -5 

À JUNTA COMERtLAI. DE SERGIPE 

PROPOSTA COMERCIAL 

INVESTIMENTO: 1$ 16,00000 (dezesseis mil reais) 

Cada profissional de nível superior terá uma carga horário de 25 horas semanais (5 
por dia), sendo que o de nível técnico, 30 horas semanais (6 por dia) para o de nível 
técnico (designer gráfico). 

o total do investimento refere-se a todos os custos com os profissionais listados, 
como salários, encargos, transporte, alimentação e impostos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

Aracaju, 27 de fevereiro de 

Av. Sime8o Sobral, 482— Bairro Industrial - Aracaju (SE) 
CNPJ 12.879.80310001-47 





grafltte• 
PUBLICIDADE 

ORÇAMENTO PRÉVIO 

Conforme solicitado por este àrgo, encaminho Orçamento Prévio para 
prestação de Serviço de Assessoria de Comunicação Empresarial para a 
JUCESE. 

TOTAL DE PROFISSIONAIS: 

- 04 (quatro) profissionais, sendo 03 (três) formados em Comunicação Social, 

sendo 02 (dois) jornalistas (função de redator e outro para a função de repórter 
fotográfico); 01 (um) radialista; e 01 (um) designer gráfico. 

- Carga horária de 25 horas semanais para os profissionais de nível superior, e de 
30 horas semanais para o de nível técnico em designer gráfico; 

VALORES INDIVIDUAIS: 

01 JORNALISTA 	 5.000,00 
01 JORNALISTA 	 5.000,00 
01 RADIALISTA 	 3.500,00 
01 DESIGNER 	 2.500,00 

TOTAL MENSAb R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) 

TODOS 05 CUSTOS TRABALHISTAS E IMPOSTOS ESTÃO EMBUTIDOS NESSE 
VALOR. 

Validade do orçamento: 60 dias. 

Sé?Ü hãi, 

Aracaju, 06 de março de 2014. 

Pedro Elson de1Oliveira Belém 
Administrador 

CLIENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

ARACAJU-SE 

iam umunow 19 vUDItlqaø LtUB. 
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

VALOR ORÇADO MÉDIO VALOR ORÇADO MÉDIO 
 ITEM VALOR ORÇADO 1 VALOR ORÇADO II VALOR ORÇADO III 

MENSAL ANUAL 

T DANTAS CONSULTORIA, 

EMPRESA 
EM PAUTA COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO E GRAFITE PUBLICIDADE 
E MARKETING 

MARKETING 

VALOR APRESENTADO R$ 	 133.454,76 R$ 	192.000,00 R$ 	192.000,00 R$ 	 14.373,74 R$ 	 172.484,88 

Aracaju/SE, lide março de 2014 

GEORG 	RINDADE GOIS 
Preside da JUCESE 

315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 

FONE/FAX (079) 

www.jucese.se.gov.br  



M 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

eclaro para os fins do disposto no inciso 1 do artigo 16 da Lei Complementar n 9  101 de 04 de ma 

e 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a estimativa de impacto orçamentário-financeiro 

ntratação pretendida sobre a previsão de repasse para o excercício 2014, ano em que ocorrerá 

espesa cujo o objeto é a contratação de serviços de Comunicação Social, processo autuado sob 

úmero 001/2014, destinado à Junta Comercial de Sergipe. 

MPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

IC = Indice de Comprometimento Orçamentário - Financeiro da despesa; 

VEC = Valor estimado da Contratação para este Excercícios 
ROF = Previsão de Repasse Orçamenário-Financeiro Anual. 

IC= 	VEC x 100 	= 

RO F 

111.212,30 x 100 = 

3.100.000,00 

EC= 	 3,59% 

lide março de 2014 

GOIS 

JUCESE 

Rua Propriá 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 

Fone/Fax (079) 3234-4100 - emailjucese@jucese.se.gov.br  
www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA 

eclaro para os devidos fins dispostos no inciso II do Artigo 16 da Lei Complementar n2 101, de 04 

aio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento de despesa decorrente da Contrataç 

e Prestação de Serviços de Comunicação Social, processo autuado sob o n 2  01/2014, tem adequaç 

rçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com 

i de Diretrizes Orçamentárias em vigor. 

11 de março de 2014 

GOIS 
JUCESE 

Rua Propriá 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 

Fone/Fax (079) 3234-4100 - emailjucese@jucese.se.gov.br  
www.jucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATO N° 0112014 

Contrato de Serviços Comunicação Social, através 
Junta Comercial do Estado de Sergipe e a Empr 
xxxxxXXXX. 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

E 	TELEFONE: 

N°DOcNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL:  

N° DO (TE: 

l)A CART. 1 I)EN1 II)AOE: 

O presente contrato está de acordo com a Lei n° 8.666/93 e sua legislação 

regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. inciso 1, da Lei no 8.666193'). 

Rua Propriá, n°313, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-IJ2(J 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jiçesçjycese.$e.g0YJ2r 

www.jucese.se .goybt 



.1 
GOVERNO DOESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de prestação de Serviços 
Comunicação Social conforme especificações detalhadas do Projeto Básico e seus anexos 
Processo Administrativo n°  01/2014. 

tSJflt) L .JJAfl IJJMLN li 1 	 - IJfl 1' J1'UVJJt lJtj t IXUC 

CONTRATO (art. 55, inciso II E IV) da Lei no 8.666/93). 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, 
condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamc 
na proposta de preços. 

§ lo_O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui 4 
responsabilidade civil civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução d 
contrato. 

O valor total do contrato é de R$ xxxxxxxxxx. A contratante somente pagará 
contratada pela efetiva execução dos serviços ou entrega do produto, após liquidação 
obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito 
em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável 
pelo recebimento da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, o qual será depositado 
em conformidade com os dados bancários entregues á Contratante antes da assinatura do 
Contrato. 

§ 2 0  - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS e perante o FGTS - CRF. 

§ 3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplêneia contratual. 

§ 4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 5° - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

Rua Propriá, n' 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jiiçejuce.se.ov.br  

www.jucese.se.gov ,br 



1Uc 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 6° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômic 
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8 .666/93, a ser efetivado por me 
de Termo Aditivo. 

§ 7 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços 
condições mais vantajosas. 

§ 80  - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do vai 
mencionado no capta desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor 
INPC/IBGE 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV. da Lei no 8.666193). 

O prazo da prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da data 
assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições n 
vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

o 

8.666193). 

IJMDADE CLASSIFICAÇÃO ELEMENTO FONTE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL— DE DESPESA DE 

PROGRAMÁTICA _[ RECURSO 
19201 23.122.0039 

[ 	
3.3.9039 0270 

tE 

8.666/93). 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a (5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantiaj ou 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 561, II e III da Lei 8.666/ ,  3. 

flt)Jt4fl 3JiiEY1fl - 15'; 151JNLiIi 

inciso VII e XIII. da Lei n° 8.666193). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: juceseZjucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  



£ 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital 
e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados, diretamente à Junta Comercial do Estado de 
Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

e) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

O Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, 
sem prévia e expressa anuência; 

h) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

i) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justif 
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comport2 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

j) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualqu 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo su 
necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se 
substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Jur. 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE; 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: juceseiucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

k) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregad 
no Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da últirr 
competência vencida, bem como apresentar a respectiva folha de pagamento e ainda 
CND e o CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, 
necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

1) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, cami 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta C 
do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas 
e de segurança e medicina do trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos io 
mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da JUCEE, 
por determinação desta Junta, eventualmente e em objeto de serviço, a licita4ite 
contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagen e 
permanência, em igual valor ao previsto em Ato Deliberativo desta administração, 4ue 
concede diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Es do 
terão, além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos p 
fora do Estado terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fical 
ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre sta 
fatura qualquer margem de lucro. 

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:' 

a) 	Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais ond se 
fizerem necessários os serviços; 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100-- e-mail: iucese(áiucese.se.gov.br  

www.iucese.se.gov.br  



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

c) 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; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 20 do Decreto Estadual 
W. 24.912107). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração Pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1 -- Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1° O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo 
inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos constantes deste Decreto. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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§ 3° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 
do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumpri 
da obrigação. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n 8.666193). 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais 
contratos serão rescindidos por inexecução contratual fundamentado no art. 77 e seguintes 
Lei n° 8.666/93 

§ 1 °  - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniê 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação 
interpelação judicial. 

§ 2°- Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ôi 
recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

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

DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII. da Lei n° 8.666193). 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do processo N° 00112014 - xxnxnxx que, simultaneamente: 

a) constam do Processo Administrativo n° 

b) não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666193, Lei n° 10.520/02, 
Estaduais n° 26.531/09 e n°26.533/09. 

ifi - nos preceitos do Direito Público; 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
disposições do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizere 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, n 
ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Mi. 65, Lei n 0  8.666/93). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos 
no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre 
o valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
(Art. 67, Lei n1  8.666/93). 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por mii representante do 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado pela autoridade 
competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de 
tudo dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei n° 8.666/93). 

A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos (art. 70 da Lei n° 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
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As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do pr 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, xx de xxxxx de 2013. 

George da Trindade Gois 	Representante da Contratada 
Presidente da JUCESE 

TESTEMUNHAS: 
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ESTADO 	SERGIPE 
RAD9RÍA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA E ;Pt1AL DO CONTENCIOSO TRABALHISTA 

Parecer: 000562/2012 
Processo: 016.000.15653/2011-9 

Assunto: TERCEIRIZAÇAQ DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE (j 

Destino:SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE 

Conclusão: DEFERIDO 

"T'ERCEInZAÇÃo. AvMflISTRAçÀo PÚBLICA. 

HIPÓTESES PREVISTAS M SÚMULA 331, DO TST. 

RESTRIÇÃO AO CONCEITO DE ATIVIDADE-MEIO. 

DEflRIDO." 

DO RELATÓRIO 

Através de consulta da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

SERGIPE, foi solicitada a esta Procuradoria Especializada 

manifestação sobre a hipótese de terceirização do serviço 

copa/cozinha, jardinagem, higienização, portaria, serviços de 

condução de elevadores de carga e descarga de materiais, e 

manutenção para Edifício Sede da SEFAZ/SE e na Unidades 

subordinadas. 

Processo administrativo devidamente instruído. 

É o Relatório. 

DA TERcEIRIZAÇÀO 

Trata-se de pedido de análise acerca da possibilidade de 

contratação de serviços terceirizadós de copa/cozinha, de 

Praça Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE). 49010-040 
Tei: (79) 211 0631 Fax: (79) 2112884 
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jardinagem, higienização, portaria, serviços de condução de 

elevadores de carga e descarga de materiais, e manutenção para 

Edifício Sede da SEFAZ/SE e na Unidades subordinadas. 

Para o desenvolvimento do opinativo far-se-á uma análise do 

instituto da tercetrização tanto do ponto de vista teórico 

quanto da sua aplicação nos tribunais trabalhistas. 

O cerne do estudo versa sobre a terceirização, ou melhor, 

sobre a possibilidade e o alcance da terceirização no âmbito 

da Administração Pública. 

Segundo ensinamento de MONTEIRO DE BARROS', terceirização 

consiste em transferir para outrem atividades consideradas 

secundárias, ou seja, de suporte, atendo-se a empresa à sua 

atividade principal. 

Visando 	uma 	maior 	dinâmica 	econômica, 	as 	empresas 

contemporâneas e a administração pública - repassam 

determinadas atividades, em regra, desvinculadas de sua 

atividade principal, para outras empresas, com acentuado grau 

de especialização em determinado tipo de produção. 

Tendência originada do processo de flexibilização das relações 

de trabalho, a terceirização tem por escopo diminuir custos e 

melhorar a qualidade do produto ou serviço. 

Para DELGAD0 2  a terceirização é o fenômeno pelo qual se 

dissocia a relação econômica de trabalho da relação 

justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno 

MONTEIRO DE BARROS, Alice. Curso de Di±eíto do Trabalho. São Paulo: LTr. 
p. 424. 

2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr. 
2003. p.424. 	 - 
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insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de 

serviços sem que se estendam a estes os laços de emprego, que 

se preservam fixados com uma entidade interveniente. 

Há uma relação trilateral entre o trabalhador, que realiza as 

atividades materiais junto à empresa tomadora de serviços, a 

empresa terceirizante, que contrata o empregado e o tomador de 

serviços, que recebe a prestação do labor, mas não assume a 

condição de empregador. 

A matéria relativa a terceirização foi objeto de deliberação 

sedimentada no Tribunal Superior do Trabalho mediante a edição 

da Súmula 331, in verbis: 

"331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE 

1 - A contratação de trabalhadores por empresa 

interposta é ilegal, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 

caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 

03.01.1974). 

11 	A contratação irregular de t'rabalhador, 

mediante empresa interposta, não gera vínculo de 

emprego com os órgãos da administração pública 

direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 

CF/1988) 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomad.or 

a contratação de serviços de vigilância (Lei n° 

Praça Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE), 49010-040 	 3 
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7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 

limpeza, beta como a de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador, desde que 

inexistente a pessoalidade e a subordinação 

direta. 

IV 	- 	O 	inadimplemento 	das 	obrigações 

trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiaria do tomador de 

serviços quanto àquelas obrigações, desde que 

haja participado da relação processual e conste 

também do título executivo judicial. 

V- Os entes integrantes da administração pública 

direta e indireta respondem subsidiariamente, 

nas mesmas condições do item IV, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento 

das obrigações da Lei n° 8.666193, especialmente 

na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço 

como empregadora. A aludida responsabilidade não 

decorre de mero inadimplemento das obrigações 

trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 

contratada. 

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador 

de serviços abrange todas as verbas decorrentes 

da condenação referentes ao período da prestação 

laboral." 
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Portanto, as hipóteses de terceirização lícita assentadas no 

verbete sumular 331 do O. TST, dizem respeito: a) às situações 

expressas na Lei 6.019/74, que diz respeito à necessidade 

transitória de substituição de pessoal regular e permanente da 

empresa tomadora ou se tratar de necessidade resultante' de 

acréscimo extraordinário de serviço da empresa; b) atividades 

de vigilância regidas pela Lei 7.102/83; c) atividades de 

limpeza e conservação; d) serviços especializados ligados à 

atividade meio do tomador. 

Espeque de dúvidas que, em se tratando de necessidade 

transitória de substituição de pessoal permanente 

regulamentado pela Lei do Trabalho Temporário, há a 

possibilidade de intermediação de mão-de-obra, inclusive com 

pessoalidade e subordinação direta. 

A Súmula em destaque também autoriza a terceirização de 

serviços de vigilância, conservação e limpeza, estas de modo 

explícito e taxativo. 

Ao final do inciso III, o comando enunciativo permite a 

terceirização de serviços de natureza especializada ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta. 

Aqui reside o grande embaraço para a terceirização lícita, ou 

seja, qual o real alcance do conceito de atividade-meio e sua 

distinção com a atividade-fim, especialmente no âmbito da 

administração pública. 
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Tratando do tema leciona TRINDADE': 

"Por atividade-fim entenda-se aquela cujo objetivo a registra 

(a empresa) na classificação socioeconômica, destinado ao 

atendimento das necessidades socialmente sentidas." 

Um conceito mais abrangente é descrito por DELGADO': 

"Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e 

tarefas empresariais e laborais que se ajustara ao núcleo da 

dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a 

essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a 

definição de seu posicionamento no contexto empresarial e 

econômico." 

MARTINS' inclusive admite a terceirização da atividade-fim 

empresarial, citando como exemplos serviços da indústria 

automobilística e petrolífera, porém, tal entendimento é 

extremamente controvertido e minoritáio nos tribunais 

trabalhistas. 

E DELGADO', após conceituar, indica a caracterização de 

atividade-meio: 

"São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica 

empresarial do tomador de serviços. (...) São também outras 

TRINDADE, Washington Luis da. Os Caminhos da Terceirização. Jornal 
Trabalhista. Brasília. ?no IX. N. 416. p. 869. 
DELGADO, Maurício Godinho. curso de Direito do Trabalho. 2a ed. São 

Paulo: LTr. P. 436. 
MARTINS, Sérgio Pinto. A Terceirizaç!o e o Direito do Trabalho. São 

Paulo: Malheiros. 1996. pp. 99/100. 
6 DELGADO, Maurício Godinho. ob. cit. p. 437. 
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atividades meramente instrumentais, de estrito apoio logístico 

ao empreendimento.". 

Em verdade, a tendência em se terceirizar a atividade-meio 

teve início na própria administração, no âmbito federal, com à 

edição do Decreto-Lei .n °  . 200/67, que no art. 10, § 7 °  

normatiza: 

"S 7 1 . Para melhor desincurabir-se das tarefas de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir 

o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 

Administração procurará desobrigar-se da realização material 

de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à 

execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na 

área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e 

capacitada a desempenhar os encargos de execução." 

Insta esclarecer que tal comando apenas diz respeito à esfera 

federal, porém, serve como parâmetro histórico-conceitual para 

o tema da descentralização administrativa. 

Posteriormente, o art. 30  parágrafo único, da Lei n °  5.645/70 

exemplificou os serviços de execução sugeridos pelo DL n °  

200/67, a saber: transporte, conservação, custódia, operação 

de elevadores, limpeza. Trata-se de curiosidade apenas 

histórica, pois tal parágrafo foi extirpado do ordenamento 

jurídico nacional pela Lei n °  9.527/97, porém serve como 

parâmetro para a exemplificação do que seja atividade-meio na 

administração pública. 
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Destarte, todas as hipóteses de execução de atividade-meio 

devem ser interpretadas restritivamente, isto porque, a 

administração é calcada ao processo burocrático, de caráter 

essencial para o bom andamento da coisa pública. 

Em sentido amplo, administração pública designa o conjunto das 

atividades diretamente destinadas à execução concreta das 

tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou 

comum, em urna coletividade ou organização estatal. 

BOBBIO7 , 	ao 	conceituar 	administração 	pública 	ainda 

complementa 

"Tais atributos conduziram a que a administração pública fosse 

identificada, essencialmente, como uma função, ou como uma 

atividade-fim (condicionada a um objetivo), e como 

organização, isto é, como uma atividade voltada para assegurar 

a distribuição e a coordenação de um escopo coletivo" 

(destaques de ocasião) 

• 	E estas atividades estatais somente podem ser realizadas por 

• 	pessoal recrutado exclusivamente para este fim. Tratando da 

burocracia estatal MAX WEBER, citado por BOBBIO° afirma: 

"Enquanto o ideal educacional de uma administração composta de 

notáveis é o do"homem culto", formado com estudos de tipo 

clássico, o ideal educacional da Burocracia é o "experto" 

formado mediante um tirocínio técnico-científico e cuja 

BOEBIO, Norberto, MATEU0cI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
Política. Vol. 1. ga  ed. Brasília: UNE. 1997. p.11. 
BOEBIO, Norberto, MATEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
Política. Vol. 1. 9' ed. Brasília: UNS. 1997. p.126. 
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competência é certificada pela aprovação era concursos 

públicos." 

Portanto, a tônica da administração pública é o concurso 

público para a contratação de pessoal. O problema surge na 

caracterização de atividade-meio, no âmbito público que 

autorizaria a terceirização. 

Isto porque, conforme ensinado por BOSBIO em passagem 

anterior, os serviços realizados pelo Estado são tipicamente 

finalísticos, isto é, têm sempre um conteúdo de satisfação do 

interesse público, para tanto, a entidade estatal se utiliza 

de todo seu aparato burocrático para esta satisfação, ou seja, 

a burocracia estatal, aqui entendida como o conjunto de 

órgãos, entidades e servidores, representa a própria 

finalidade da administração, a satisfação do interesse 

público. 

Aqui não se faz a defesa da burocracia estatal como um fim em 

si mesma, como uma corruptela de administração pública. Longe 

disso. Porém, para que o Estado garanta a satisfação da coisa 

pública, faz-se necessário cerca--se de todo um corpo de 

servidores profissionais integrados, de forma permanente, aos 

quadros da administração. 

Destarte, mesmo aquelas atividades que para a empresa privada 

seriam meramente operacionais, para a administração pública 

fazem parte da sua própria essência, seu leitmotiv, com fito 

exclusivo de garantir a satisfação das atividades 

administrativas e dos serviços públicos. 
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LEITE DE CARVALHO°, Desembargador-presidente do TRT da 20 

Região em Sergipe traz este entendimento: 

"Logo, o artigo 71, da Lei n °  8.666193, estaria vedando a 

responsabilidade direta ou a solidariedade do ente público 

contratante, mas não a responsabilidade subsidiária deste. Se 

a vedasse, seria inconstitucional. 

Ao adotar essa linha de pensamento, a Justiça do Trabalho 

reage, com esteio na ordem jurídica, ao modo indisciplinado 

como os entes públicos vinham contratando empresas inidôneas 

para a viabilização dos serviços públicos, numa busca 

desenfreada por imunidade trabalhista, ao tempo em que assume 

o seu encargo político de fazer preponderar a dignidade do 

trabalho humano e o compromisso com a prevalência de direitos 

sociais que, por obra da Constituição em vigor, conferem 

identidade ao nosso Estado Democrático de Direito." 

E reiteradas decisões dos tribunais trabalhistas sergipanos 

seguem essa mesma linha de raciocínio limitando a atuação da 

terceirização estatal, apenas para as situações-tipo elencadas 

na súmula 331, do TST. 

tConclui-se que a terceirização mesmo lícita pode trazer 

prejuízos para a administração pública havendo inadimplemento 

por parte da empresa tercçirizad.a. De mesma sorte em se 

tratando de terceirização ilícita, com um adendo mais grave, 

pois há a possibilidade de responsabilização pessoal do 

ordenador de despesas que autorizou a -terceirização ilegal, 

0  LEITE DE CARVALHO, Augusto César. Direito Individual do Trabalho. Rio de 
janeiro: Forense. 2004. p. 185. 

Praça Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE), 49010-040 
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sendo passível de enquadramento na lei n °  8.429/92 que trata 

da improbidade administrativa •que nada mais é do que o termo 

técnico designativo para a chamada corrupção administrativa, 

que sob diversas formas promove o desvirtuamento da 

Administração Pública e afronta os princípios nucleares da 

ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito.' 1  

Insta acrescentar que configura improbidade administrativa o 

c.  desvio de função, portanto, os serviços aqui pleiteados devem 

realizar as atividades de limpeza, copeiragem, higienização, 

portaria, serviços de condução de elevadores e carga e 

descarga de materiais e manutenção para o edifício da SEFAZ/SE 

e nas unidades subordinadas. 

Ademais, a contratação não deve ser realizada com o foco na 

mão-de-obra, mas sim no serviço especializado, portanto, devem 

ser incluídos os bens e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades. 

Do exposto, o opinativo é no sentido de somente ser possível a 

terceirização para os serviços de vigilância, limpeza, 

conservação e serviços especializados como custódia, operação 

de elevadores, transporte, alimentação em presídios, 

auditorias, reprografia, copeiragem e assemelhados que sejam 

tipicamente de natureza especializada desvinculada da 

atividade estatal, se enquadrando o serviço de limpeza, 

copeiragem, higienização, portaria, serviços de condução de 

elevadores e carga e descarga de materiais e manutenção para o 

edifício da SEFAZ/SE e nas unidades subordinadas. 

PAZZAGLINI Filho, Mariano; ROSA, Márcio Fernando Elias; FAllIO JÚNIOR, 
Waido. Improbidade Administrativa: aspectos jurídicos da defesa do 
patrimônio público. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 39. 

Praça Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE), 49010-040 
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Logo, 	a 	caracterização 	de 	atividade-meio 	no 	âmbito 

administrativo se confunde, com o próprio conceito de 

atividade-fim, o que nos impende ,a afirmar que a terceirização 

de atividade-meio torna-se assaz difícil, sendo exceção 

bastante restrita. 

Por isso, os parâmetros a serem utilizados pela administração 

para terceirizar tais serviços devem se ater tão somente 

àquelas hipóteses previstas na Súmula 331, do TST, quais 

sejam, vigilância, conservação e limpeza. 

Quanto aos serviços especializados ligados a atividade-meio da 

administração pública, devem seguir o parâmetro da legislação 

federal que exemplificava a matéria, sendo possíveis nas 

hipóteses de custódia, operação de elevadores, além de 

limpeza, vigilância e ' conservação já contempladas na 

multicitada súmula. Acresce-se aqui alguns outros serviços que 

não fazem parte dos serviços tipicamente burocráticos mas que 

também podem ser terceirizdos come transporte, alimentação em 

presídios e auditorias. 

Isto porque, por reiteradas vezes, a terceirização vem sendo 

utilizada para burlar o mandamento constitucional do concurso 

público. Sob o manto dos "serviços especializados" os gestores 

da coisa pública abrem um precedente para a colocação de 

pessoas sem concurso na esfera pública, o que, por óbvio, deve 

ser combatido. 

Ao tratar da questão, DELGADO' ressalta que "O Enunciado 331 

tem o cuidado de 'esclarecer que o modelo terceirizante não 

DELGADO, Maurício Godinho. ob. cit. p. 437. 
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pode ser utilizado de modo fraudulento. Assim, estatui que 

manterá lícita a terceirização perpetrada, nas três últimas 

situações tipo acima enumeradas, desde que inexistentes a 

pessoalidade e a subordinação direta entre terceirizado e 

toinador de serviços (Enunciado 331, in fine, TST)". 

Insta acrescentar que pouco importa a nomenclatura do cargo ou 

função objeto da terceirização, mas sim a real função 

desenvolvida. Isso porque, sob o manto de urna nomenclatura 

adaptada às hipóteses de terceirização lícita, o administrador 

público desvirtua os serviços terceirizados para aquel'outros 

que não podem ser objeto de execução por empresa interposta, 

caracterizando verdadeira fraude. 

E é exatamente neste aspecto que sucessivas ações movidas pelo 

Ministério Público do Trabalho, tem levado ao judiciário 

especializado a declarar a terceirização ilícita, inclusive 

com a condenação de indenização por dano moral coletivo, o que 

gera um grave prejuízo para a entidade estatal sendo passível 

de ação regressiva contra o administrador responsável conforme 

dispõe o art. 37, § 6 °  da CF/88.. 

É importante salientar que a terceirização, lícita ou ilícita, 

gera 'responsabilidade para o tomador de serviços em caso de 

inadimplemento do pagamento, das verbas trabalhistas pela 

empresa terceirizada. Esta é a linha de ,  raciocínio da súmula 

331, 1 e V do TST. 

Nem mesmo o art. 71, § l, da Lei n °  8.666/93 pode ser 

utilizado como linha argumentativa para eximir a 

responsabilidade da entidade estatal. 

Praça Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE), 49010-040 
Tel.: (79) 2110631 Fax: (79) 211 2884 
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DA CONCLUSÃO 

Do exposto, opino pela possibilidade de terceirização dos 

serviços pleiteados. 

É o parecer, S.M.J. 

- 	 Aracaju, O de evereiro de 2012. 

Marcos Ale 'ndre O. de S. Póvoas 

Procurado do Estado 

Olímpio Campos, 14, Centro, Aracaju (SE), 49010-040 
Tel.: (79) 211 0631 Fax: (79) 2112884 
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PARECER 

OBJETO DA CONSULTA: Minuta de edital de 

CONSUILENTE: Presidente da JUCESE 

1 - Objeto da análise 

Foi-me submetida minuta .de edital de pregão eletrônico voltado à seleção 

• 	de entidade apta a prestar serviço de comunicação social, na área de jornalismo, 

radialismo, reportagem fotográfica e de design gráfico. 

Constam dos autos, além da minuta referida, autorização •de abertura do 

procedimento(fl. 03), previsão de impacto orçamentário(fl 04), declaração de 
compatibilidade com PPU e LDO(fl. 05), termo de referência(fl. 55v), projeto 
básico(flS. 56/59 segs.); minuta de contrato(fls. 60/63) e modelo de planilha de 

custos(fls. 63v e segs) 
EI 

Foi, ainda, acostado parecer da Procuradoria Geral do Estado, a respeito 
dos limites da terceirização, e desta própria Junta, emitido pela Procuradora Gilda 
café e por mim ratificado. 

Doravante, pronuncio-me sobre o objeto da consulta. 

2 - Considerações iniciais - terceirização possível - atividade que 
evidentemente não se insere dentre as atribuições da JUCESE - interesse na 

contratação 

Embora tenha merecido pronunciamento específico, apropriado destacar a 
possibilidade da contratação,  em vista da natureza do serviço, técnico e desvinculado 
da atividade fim da JUCESE. 

Com efeito, incumbem a esta autarquia as atividades de registro 
empresarial, como tais disciplinadas na lei 8.934/94. 
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Nessa disciplina normativa não se enxerga, direta ou indiretamente, 
qualquer atribuição vinculada à comunicação social ou design gráfico. 

Os atos submetidos a registro seguem dm procedimento que independe da 

intervenção de jornalistas ou designers vale dizer, o específico múnus confiado à 
Junta Comercial não passa, sequer instrumentalmente, pelos profissionais cujos 
serviços se pretende contratar. 

A complexidade da questão se me apresenta, pois, sob a ótica da 

razoabilidade da contratação, já que, como dito, dela independem o exercício das 

atribuições meio e fim da potencial contratante, mas reputo-a legítima. 

É que também às Juntas Comerciais incumbe zelar pela formalização e 
regularização das sociedades, e empresários individuais, esclarecendo sobre os 
requisitos e efeitos do registro, servindo ao interesse público .a informação externa, 
preparada e veiculada através de seu site na web, ou por meio de inserções em 

programas de rádio e televisão. 

Os gastos relativos devem, importante alertar, respeito ao princípio da 

proporcionalidade entre meios e fins almejados, merecendo análise em tópico 

especifico. 

3 - 'Visão geral do edital - respeito aos princípios constitucionais e legais - 

ressalva à exigencia de radialista e restrição do curso â comunicação social - 

desproporcionalidade 

A minuta respeita o princípio da isonomia e razoabilidade; não traz, de um 

modo geral, exigências restritivas à competição nem se presta a direcionar o 

resultado do certame, ressalvados os apontamentos a seguir, colidentes com o art: 

39, § 1, 1, da Lei 8.666/93 e 3 2 , II, da Lei 10.520/02 e/ou afrontosos ao princípio da 
efiçiência: 

3.a. Exigências quanto à formação dos jornalistas 

A atribuição a ser desenvolvida pelo prestador, no que tange ao 
relacionamento com a imprensa e preparação de informações, insere-se, também, no 

âmbito profissional dos jornalistas e relações públicas, não sendo lícito restringir a 

participação aos que hajam concluído o curso de comunicação social. 
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Sob prisma oposto., no curso de comunicação há habilitações várias, dentre 

as quais a de jornalista, relacionada com o objeto a ser licitado. 

A contratação de profissional habilitado em outra ramificação não encontra 

justificativa, portanto. 

O edital deve, destarte, exigir a qualificação em um desses cursos ou outro 

afim. 

Caso haja habilitações específica dentro do próprio curso, como no de 

Comunicação Social, que a prevê em marketing, jornalismo, radialismo, etc., 
pertinente limitar a participação àquelas relacionadas com o serviço licitado. 

Ademais, deve constar a exigência de inscrição e regularidade perante o 
sindicato ou conselho fiscalizador da profissão respectiva. 

3.b. Habilitação em radialismo 

Consequência do anterior, não se justifica a habilitação em radialismci, 
caracterizadora de desnecessária limitação competitiva, já que a edição de 
programas de rádio e televisão ultrapassa o escopo pretendido. 

3.c. A atividade de design gráfico 

A profissão de designer gráfico não é regulamentada, sendo habitualmente 

exercida por profissionais formados em desenho industrial. 

Pondando-se os princípios da eficiência, liberdade profissional e de 

competição, impõe-se a especificação do curso superior citado ou outro, ainda que 

técnico, afim. 

3.d. Repórter fotográfico e jornalista redator - duplicidade de papéis - 

irrazoabilidade 
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Sendo o repórter fotográfico necessariamente um jornalista, nos termos do 

art. 6, do DL 972/69, injustificável sua contratação para, "apenas", promover 

fotografias, reduzindo a sua função à de fotógrafo 

Retomando o ponto trabalhado no item '2", a assessoria de comunicação 

não caracteriza atividade meio ou fim da Junta Comercial, mas assessoria, não me 
parecendo razoável o grau de sub-especialização no exercício da função de 

jornalista. 

Se, por um lado, exige-se essa sub -especializaçãodo repórter 

fotográfico, nada o impede, e sua formação proporciona, o desenvolvimento das 

atividades regulares de jornalista e, se necessário, a que foi confiada, no projeto 

básico, ao radialista. 

3.e. Conclusão do item 3 

Diante do exposto, o edital e o projeto básico devem ser remodelados, 
constando a exigência de 02 profissionais com formados em comunicação social, 

habilitados em jornalismo; em jornalismo ou outro curso superior afim, que permita o 
exercício regular das atividades contratuais. 

Ainda, deve ser exigida inscrição no conselho ou sindicato necessário à 
regularidade desse exercício. 	 - 

4 - Projeto Básico - controle de ponto - inadequação - obrigação de 

fiscalização de incumbência do gerente do contrato - necessidade da alteração 

Impertinente coro s relação sem vínculo empregatício submeter os 

empregados da contratada ao mesmo sistema de registro de entrada e saída dos 
servidores. 

Incumbe ao gerente do contrato fiscalizar a regularidade dos serviços e 

exigir a substituição dos que não o prestarem da forma adequada, já que a função 
será designada ao Presidente. 
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Deve ser esclarecido no projeto e contrato, e respeitado na prática, a 
ausência de subordinação dos funcionários da empresa contratada a qualquer 
autoridade da contratante, retirando-se dos documentos qualquer cláusula relativa. 

5 - Habilitação jurídica - equívoco - diferença de tipos societários - 
indicação do administrador obrigatória - necessário registro na JUCESE 

Sociedades anônimas são espécie do tipo sociedade empresária, sendo 
equivoca a indicação do item 13.1.1.2., do edital. 

Ademais, o documento capaz de comprovar a quem foi confiada a 
administração da sociedade, regularmente registrado, é impositivos a todos os 
interessados, adotem o tipo de S.A., Ltda., ou outro qualquer. 

6 - Qualificação econômico-financeira - obrigações não respeitadas - art. 
32  da lei 11.638/07 -necessidade de registro e aprovação 

As demonstrações financeiras a serem apresentadas devem acompanhar 
as atas de assembléia que as aprovaram, ambas registrados na Junta Comercial da 
matriz. 

Das sociedades anônimas e empresas de grande porte deve-se exigir, 
ainda, a satisfação dos requisitos do art. 3 2 , parágrafo único, da Lei 11.638/07. 

7 - Qualificação técnica - prova de atendimento desde o dia do pregão 

No item da qualificação técnica deve-se inserir a obrigatoriedade de que o 
contratado comprove, na fase de habilitação, que possuía em seus quadros de 
empregados profissionais capazes de atender ao objeto do contrato, desde a data do 
pregão. 	 a 



8 - Pagamento - manutenção da regularidade durante o contrato 

Sendo obrigação do contratado comprovar a sua regularidade fiscal e 
trabalhista durante a execução do contrato, deve-se inserir item condicionando o 
pagamento: a) à apresentação das certidões respectivas (item 13.1.3) devidamente 
atualizadas até 02 dias antes da data ajustada e, b) prova de regular pagamento aos 
seus empregado envolvidos na execução do contrato. 

Ainda, pertinente registrar que os valores não pagos pordescumprimento 
desses requisitos serão depositados em conta específica e liberados após a 
regularização. 

9 - Manutenção do equilíbrio econômico financeiro e consideração de preço 
razoável - piso profissional 

Cuidando-se de contratação de serviço de profissões regulamentadas, 
excetuado o de designer gráfico, o procedimento deve ser instruída com contrato 
coletivo que definiu o piso de cada categoria. 

De igual modo deve-se registrar que a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro cinge-se ao aumento salarial e benefícios concedidos aos 
empregados, não admitindo outro critério para sua apuração. 

10 - Conclusão 

Diante do exposto, opino pela aprovação das minutas, do projeto básico, 
edital e contrato COM AS RESSALVAS ANOTADAS NOS ITENS ANTERIORES. 

É o parecer. 

Aracaju, 29 de agosto de 2012 

do 
ØAØISE 4048 	 - 
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PREÇOS  
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horáf 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03712013 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAG  
PROCESSO No 019.20100168/2012-3 - 

SETOR Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLÁ kG 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. - 
BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, 	à Li i 	n' 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Preg o e, 
subsidiariamente, à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 .Lei Estadual 
ri0  6.206, de 24109/2007, a Lei Estadual 5.280, de 29/01/2004 e Lei 
Estadual 5.848, de 13 de março de 2006, bem como os Dcc eto 
Estaduais no 26.531, de 14 de outubro de 2009, e n° 26.533, de 15 de  
outubro de 2009. - 

OBJETO: & contratação de prestação de serviço de profissionais na área  
Comunicação 	Social 	(jornalista 	e 	designer 	gráfico) 	paia a 
Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - 
TLJCESE/SE. 

/2: 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

EDITAL 

PROCESSO N°019.201.00168/2012-3 
Pregão no 03 7/2013. 

1.0 - DISPOSICÕES PRELIMINARES: 

1.1 - A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e este Pregoeiro, designado pela 
Portaria no 406 de 01 de fevereiro de 2012, tomam público para conhecimento dos interessados que 
na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGAO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PRECO, POR LOTE. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografla e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado' 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações', constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - mCESE/SE, conforme especificações técnicas 
detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
abaixo especificada: 

19201 	1 04.122.0039 1 	1 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada pai 
recebimento das propostas. 

5.0 - DA JMPUGNACÃO 

5.1 - Qualquer pessoa fisica ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrôni 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro 5 
José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE - Superintendência Geral de Compras Centralizadas 
SGCC/SEPLAG, das 7:00 às 13:00 horas. 

r 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CER: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (Oxx79-3226-2246 
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5,2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Mministr4ção 1  c 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimefito da 
propostas. 

6.0 - CONDICÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
neste edital e seu anexo. 	 - 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

• 	 62.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

• ' •.fl 	 6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento e licitai 
e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projet4 básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor deJmais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis téc4icos ou 
subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuiçõe 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance di 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
11 
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7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7. 1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8.0 - CREDENCLAMENTO NO APLICATIVO LICITACÕES 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País (art. 3 0, do Decreto Estadual 26.53312009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão .validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônic&—' 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.0 - PARTICIPACÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br , opção "Acesso Identificado", observando data e 
horário limite estabelecidos. 

9. 1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, 
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9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, reton 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a ses4 do 
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes na cpção 
"consultar mensagens" do sistema eletrônico, ande será designado dia e hora para a continuidale da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lo es, 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propost e 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do p011 

"www.licitacoes-e.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de hei ant 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PEECOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exiØncias 
de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas projjostas e 
lances. 

10.2 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes 

102.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constant4s deste 
Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos n4 campo 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL 

10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, trit$itos de 
qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabahistas t 

previdenciários. 

10.3 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade não inferior a 60 (sesse4tta) diai 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrôiico, co; 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, p4ssando 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
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11.2 - Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 - Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 

11.2.2 - Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 - O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante através do botão "Detalhes 
Disputa", disponibilizado durante a sessão pública. 

11.4 - O tempo normal de disputa será encerrado pelo pregoeiro. 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará, um tempo extra, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 
negociar diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa, o pregoeiro convocará todos os participantes 
a apresentarem a planilha de custos atualizada via e-mail (indicado na primeira página de 
edital) ou pelo correio, no prazo de 03 (três) dias consecutivos a partir da convocação. 

12.2.1 - O pregoeiro avaliará a aceitabilidade da proposta de preços, conforme demonstrado 
na planilha de custos encaminhada via e-mail. 

12.2.2 - Às planilhas de custo serão avaliadas seguindo a ordem de classificação das 
licitantes. 

12.2.3 - Serão desclassificadas as licitantes que não observarem o prazo para envio da 
planilha de custos ou quando esta não atenda aos critérios de aceitabilidade definidos neste 
edital e seus anexos e nas normas aplicáveis, inclusive em convenções coletivas. 

12.2.4 - O pregoeiro poderá conferir prazo para reformulação e apresentação de nova planilha 
compatível com o preço resultante da sessão de lances ou de negociação com o pregoeiro. 

12.2.5 - O pregoeiro convocará a licitante melhor classificada detentora de proposta aceitável 
a encaminhar, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a proposta final e os documentos 
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de habilitação originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseq 
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito 
Pregoeiro, no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - 
49.015-320 - Aracaju/SE - Superintendência Geral de Compras Centralizac 
SGCC/SEPLAG. 

12.2:6 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro coi 
detentor da proposta subseqüente aceitável melhor classificada, a encar 
documentação definida no item 12.23, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a 
convocação. 

12.17 - As licitantes serão convocadas através do "chat mensagens" do sistema 

12.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro. 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), deviØamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e,•j no casc 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dcjs atuais 
administradores; 

13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade esfrangein 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido ç$lo órgã 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e 
pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.1.2.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercíci4 social, 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira d empres 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualifrados p 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se 4 demai 
com indicação do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas con menos 
um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de alanço 
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; de acordo om a 
9 666/93. 
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13.1.2.2.1 - No caso das empresas tributáveis pelo regime de Lucro 
Presumido, fica facultada a apresentação do balanço patrimonial, de acordo com a 
legislação tributária e previdenciária (art. 529 do RIR e art. 225 do DEC. 3048/...). 

13.1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser publicado em 
Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei 
no 6404/76); as demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, 
acompanhado de cópia do tento de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo 
órgão competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei 486/69). 

13.1.2.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
LC= -------------------------------------- 

Passivo Circulante 

13.1.2.5 - Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos 
índices acima, resultados iguais ou maiores do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.6 - Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) 
pela licitante e assinado por Contador, constando o n.° de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC. 

13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.  Ï - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNN), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo .à sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito - CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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13.13.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4- Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de0/7 de 
julho de 2011. 

13.1.5 - Para qualificação Técnica: 

13,1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentaço de 
atestado(s) ibruecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidA para 
o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação; / 

13.1.5.2 - A Proponente deverá comprovar Experiência em Assessor* de 
Comunicação Empresarial e Experiência em Consultoria Empresarial, através da apresentação lle,  tio 
mínimo, 03 (três) cópias autenticadas de Notas Fiscais emitidas para clientes com a discrimnação 
de serviços de Assessoria de Comunicação ou Assessoria de Imprensa, devidamente acompa4hadas 
de Atestados Técnicos assinados pelo responsável direto pela empresa ou órgão público nos útimos 
doze meses; 

13.1.5.3 - Comprovar que possui, na data do pregão, quadro de funcionário 
suficiente, em número e qualificação, para executar o presente contrato; 

13.1.5.3.1 - A comprovação exigida no item 111.53 poderá ser apreentada 
através da cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Livro de Registro, ou ainda do confrato da 
empresa com nome do (s) sócio (s) e a respectiva comprovação da formação (diploma ou egistro 
Profissional), endo como referência de limite para a habilitação a data do pregão. / 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por ualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio e cópia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Çompr& 
Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser aprsentada 
perfeitamente legíveis. 

13.2.1 Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 	
/ 

13.3 - Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no/ curso d 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe p 	pai  
atendimento. 	 / 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação 4 licitam 
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigi4la para 
habilitação. 

14.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 
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14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: - 

14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1° e 2° 
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas inicroempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 
12.2.5 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor -  
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou ,—' 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de três dias 
para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.2.5 
deste edital. 

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa; seja desclassificada pelo pregoeiro, 
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por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeit do 
empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microemr 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.22. 

14.1.4.2 - No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamer*e  a 
inicroempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "ch  de 
mensagens". 

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.42, a 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer prposta 
inferior á então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão 4e seu 
direito. 

14.1.1.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa ex4cite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da aprese ação 
desta no "chat de mensagens", o prazo de 03 (três) dias para encaminhar a documenta Ao de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.2.5 deste edital. 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequen porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularid4des de 
cada pessoa jurídica. 

14.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fis 1, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicio ai de 2 
(dois) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notifi ção da 
irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual eriodo 
se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo iinpro rogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor  do 1 e (iteni 
12.3). 

15.1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br ). 

15,1.3 -. Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de ecurso, 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encrninhar 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razõ$ em igu 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
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15.2 - A1ta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centralizadas da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de 
Caxias n° 346 - Bairro São José - CEP no 49015-320, nesta Capital, em dias,úteis, no horário de 7 às 
13 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 
sua pertinência. O recurso e contra-razões devem izer menção ao número do Pregão Eletrônico, 
número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 - O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICACÃO E HOMOLOGACÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se • realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá. ao  Superintendente Geral de Compras 
Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor. 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

17.0 - DA CONTRATACÃO: 

17.1 - Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8,666/93. 

CUi 
17.1.1- a empresa deverá comparecer no prazo máximo de9( (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Coifirato. 

17.1.2 - decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
comunicado oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1° do art. 64 da Lei 
8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 
contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estad 

Endereço: Rua Duque de Caxias n346 — Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246 
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n° 26.53112009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebraçã do 
Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplic ção 
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou 
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratad , na 
forma do artigo 65 § 1° da Lei n°8.666/93. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formaliza d4 por 
escrito e também integrará o Contrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos s.77 
e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

17.6 - A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinjo por 
cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou cauço em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 561, II e III da Lei 8.666193. / 

18.0 - 

18.1 - O preço será irreajustável. 

18.2 - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-flnanc@iro  do 
contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666193, a ser efetivado por meio de Termo Ad4tivo. 

18.3 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 
repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

19.0 - OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

19.1 - Compete à Contratante: 

a) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependê ias dc 
CONTRATANTE onde serão prestados os serviços contratados; 

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados, tanto sob os aspectos quantitati s com(  
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar à c ntratad 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas conetivas por parte desta; 

e) Proceder, a seu critério, a avaliação de todos os empregados apresenta os pel 
CONTRATADA para a prestação dos serviços, com vistas à verificação de que o mesmc 
preencham os perfis mínimos exigidos para os respectivos postos de serviços; 

D) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, ti forma 
prevista na lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

E) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto do con ato; 
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O Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições determinadas em processo 
licitatório de preço e prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais. 

20.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

20.1.1 - Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital 
e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas no item 7.0 do 
Projeto Básico, além das obrigações abaixo: 

a) Prestar a garantia contratual; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à JUCESE ou a terceiros decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

c) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência; 

e) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

f) 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 JUCESE ou ao 
interesse do Serviço Público; 

g) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

21.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 - Os SERVIÇOS deverão serão prestados conforme projeto básico anexo a este edital. 

21.2 - A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso 1, 
"a" e "b" da lei n° 8666/93. 

21.3 - 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. 

22.0 - DO PAGAMENTO: 

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento 
da JUCESE. 

22. 1.1 - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do recibo ou 
da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da Instrução 

/ Normativa RFB no. 971. de 13 de novembro de 2009. 

/ üI 
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22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, em até 02 dias antes da $lata 
ajustada, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instiuto 
Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipaj do 
domicílio do contratado. 

22.3 - A empresa também deverá comprovar, no mesmo prazo indicado no inciso anterior, o 
pagamentos dos seus empregados envolvidos na execução do contrato. 

22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidaÇ de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.5 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por cul a do 
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiv re-
apresentação. 

22.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice 
de Preços ao Consumidor - 1NPCÍIBGE. 

23.0 - SANCÓES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não ce1erar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não manfiver a 
proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do cohtrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Esta4ual n° 
24.912/07: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

1,) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obriga 	não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou doc$zmento 
equivalente; 

23,1.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo4e até 5 
(cinco) anos; 	 . 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagmentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamnte, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhiitnento. 
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§ 20  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DISPOSICÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a JUCESE revogá-
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - 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 imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do, 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitató rio poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente .nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 
edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pela pregoeiro, comunicando devidamente aos 

7 	licitantes do pregão eletrônico. 

) 	
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24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade. com  as 
constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 	será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo 1- Termo de Referência; 

24.14.2 - Mexo lI - Projeto Básico; 

24.14.3 - Anexo 111-Minutado Contrato; 

24.14.4- Anexo IV - Planilha de Composição de Custos. 

Aracaju/S)aneiro4e4Q1 3. 

GETÚLIO RIBEIRO 
Pregoeiro- SGCC/SEPLAG 
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ANEXO 1- (TERMO DE REFERÊNCIA) 

1.0 - DO OBJETO: Contratação de prestação de serviço de profissionais na Área de 
Comunicação Social (jornalista e designer gráfico), para trabalharem junto à Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE. 

['TI 

Prestação de serviço de profissionais na Área 
de Comunicação Social (jornalista e designer 

21735 gráfico) para a Assessoria de Comunicação da 
Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, em 
conformidade com o Projeto Básico - Anexo II 
deste edital. 

1.1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL dos serviços. 

1.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

1.3 - Para compor as planilhas de custos o licitante deverá utilizar como valor mínimo para o salário 
o piso salarial da Convenção Coletiva da Categoria (homologada) ou o valor do salário mínimo 
vigente, o que for maior. 

Endereço: Rua Duque de Caxias rC346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 -Aracaju/SE 	
18 
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MINUTA DE CONTRATO 	. 

. 	
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03712013 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

1 

QUALICAÇÃO DA CONTRATADA 

MENDES 

O . presente contrato, está de acordo com a Lei n° 8.666/93 e sua, legisla 
suplementar, regendo-se pelas clausulas e condições seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso 1 da Lei n°8 666/93) 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviço de 
profissionais na Área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoriz de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, conforme especificações detalha 
constantes .úos.Mexos 1 e .11 do Edital referentes ao Pregão n° 037/2012, os integrantes a 
independente de transcrição. 

'CI.ÁiTiTT'...A .SPflITMDÁ ...flÂ vnRMÀ M pppçrrsrin nriqqppinrnq /-t ç4 inriQn Ti 

Os serviços  serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disj 
clausula quinta deste instrumento 

Rua Duqué de Caxias °346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - 
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O valor total., do contrato é de R$ 123.56652 (CENTO E VINTE E TRÊS. 
QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 
contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços, após liquidação 
obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio 
crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo S 
responsável pelo recebimento da JUCESE. 

§ 2° - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota tis 
do recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 
Instrução Normativa RFB no. 971, de 13 de novembro de 2009. 

§ 3° - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, em até 
dias antes da data ajustada, juntamente eom.o documento de cobrança, prova de regularidade pera 
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadua e 
Municipal do domicílio do contratada 	 . 	. 

§ .40 - A. empresa também deverá comprovar, no mesmo prazo indicado 
inciso anterior, o regular pagamentos dos seus empregados envolvidos na execução do contrato. 

§ 5° - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, enquanto hou 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplên 
contratual. . . . .. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado 

§ 70 - O preço será irreajustável. 

§ 8? - .Oarantese ao Contratado o direito  de manutenção do . equilil 
econômicofinanceiro.do contrato, nos termos do .art...65, II, "ei" da Lei 8.666/93, a ser efetivado 
meio de Termo Aditivo. 

§ 90 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrat, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, . com vistas a obtenção de preços e condiçes 
mais vantajosas. 

§ 100. - . .No . caso de atraso de pagamento, será utilizado, . para atualização J do 
valor mencionado, no capta. desta Cláusula, o . índice Nacional de Preços ao Consurnid 
INPC/IBGE. 

CLAUSULA .QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55 inciso IV, da Lei n'
-
8-666/93) ,  

O presente Cntrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 4at 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à . obtenção . de preços e condições nai 
vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

1) 

- Bairro 'São josé- CEP: 49.O15'320-Aracaju/$E 	. 	.. 	. . 



• 
	®rnESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

CLÁUSULA OUINTA 7DA EXECUÇÁO DO CONTRATO: 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, nas 
condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, na 
proposta de preços. 

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 2°  - 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. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55. inciso V. da Lei n.° 8.666/93) 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

L A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra para a• perfeita execução dos serviços 
a: 	 . 

TRes,onsabilizar-se integraI.mente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente;. . . 

III Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando pessoas portadores de atestado de boa conduta e demais referências, tendo 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

IV. :Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela administração; 

V Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as 
normas dê segurança da administração; . 

VI. . Regüfrar, eco»trolar, juntamente com o gerente do contrato, diariamente, a assiduidade e. 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, 

VII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial, resultant 
da execução do contrato, conforme exigência legal; 

VIII. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, observando a conduta 
adequada objetivando a correta execução dos serviços; 

	

4 Endereço. Rua Duque de Caxias rC346 —Bairro são José - CEP. 49.015-320 - Aracaju/SE 	 28 
---- 



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA(\ 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

• IX. :Prestar gárantia do contrato, conforme o Sigo 56 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, antes da assinatura do mesmo; 

X. Não promover a sub-contratação total ou parcial do objeto deste Contrato, a associação da 
Empresa com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação que, ajuízo da JEJCESE, prejudique a execução do Contrato; 

XI. Não promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa 
que, ajuizo da JUCESE, prejudique a execução do Contrato; 

XII. Responsabilizar-se pelos danos causados à .JUCESE ou a terceiros decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do Contrato; 

XIII. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os empregados que se ausentarem 
do trabalho em virtude de afastamentos legais ou por determinação da JIJCESE; 

XIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o bom e fiel 
cumprimento do contrato. 

A CONTRATANTE, durante a.Vigênõia deste Contrato, comprometnea: 

I. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE onde serão prestados os serviços contratados; 

Ú. Acompanhar e fiscalizar o) serviços contratados, tanto sob os aspectos quantitativos como 
qualitativos, anotando em registro próprio  as falhas detectadas e comunicar a contratada 
ocorrências de quaisquer fatos que, exijam medidas corretivas por parte desta; 

III Proceder, a seu critério, a avaliação de todos os empregados apresentados pela 
CONTRATADA para à prestação dos serviços, com vistas ã verificação de que os mesmos 
preencham os perfis mínimos exigidos.para os respectivos postos de serviços;. 

IV Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 
prevista na lei n 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

V. Proporcionar .à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto do contrato; 
VI. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições determinadas em processo 

licitaiório de preço e prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais. 

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia contratual, tio valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do yalo do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da divida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7 0  da Lei n° 10520/2002) 

Pela mexecução total ou parcial do Contrato, o Planejamento, Orçamento e Gestão 
poderá, garantida .a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

í - Advertência, 

II - MuIta, observados os seguintes limites máximos: 

.: 	
.... 

Endereço: Rua CUquedetaxias&346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE.. 
------ 
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ESTADO DE SERGIPE 	 \ / 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

•. a). 0,3 . % (tS décimos por cento) por . dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 

1V - 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. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.. 

§ 20  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO tarL:55, inciso VIII. da Lei n° 8.666i93). .. 

., . Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, datei n° 8.666/93. 

§ 1° - .0. presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa; a Jüízo do Coiitratante, sem que caiba à Contratada qualquer: ação ou interpelação 
judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta clausula, nenhum 
ômís reairásóbré o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2 0  do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93, e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, 
de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei 
n9.8,666/93. . . 

- ns T.PnTL 

	

O presente Contrato fundaMenta-se:. 	
4, 

 
1 - 

-. • 1- nos termos do Pregão Eletrônico n". 03013 que, simultaneamente: 

a) constam dç Processo Administrativo n°019201 00168/2012-3, 

• 	 . 	. 	. 	 j 	(r 	y 
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ESTADO °E SERGIPE 
SECRETARIA DE ÈSTA'DO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

b) não 'contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10,520102, Decretos Estaduais 
n°26.531/09 e n°26.533/09. 

III - nos preceitos dó Direito Público; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que • se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. - DA PUBLICACÂO. 

O Contratante publicará, no .Diáriõ Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e' de Seu número de  . 

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DAS ALTERACÕES (Art. 65. Lei n° 8.666/93). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65, da Lei: ;666/93, devidamente comprovados. 

- A.  Contratada .fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição;saivo..as. supressões resultantes, de acordo celebrados entre as partes... 

ãLÀÜSÜLA DÉCIMA QUINTA .. DO ACOMPANHAMENTO E bA FISCALIZAÇÃO (Ái4.67, 
Lei ri? 8.666/93)  

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93.., fica designado o (a) servidor (a) 
ANA CARINA .. MENEZES ÇANTANHEDE. MOREIRA, R.G. 30629845 SSP/SE, CPF 
01.__48.215 707, devidamente ereéenciado, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no 
cursoda execução e que de tudo dará, ciência ao credenciante (art. 67 da Lei n°8.666/93). 

§. 	- À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos 
adequados para garãntir.a qualidade desejada. 

§ . 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de su 
responsabilidades contratuais.. 	. 	. 	.. . 	. 	. 	 .. 

CLÁUSULA bÉCÍtvi.& SEXTA - DO FORO 

Liuquede uaxias n34s - 
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ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO" 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

• 	•As partes contratarËes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como Único 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com 
renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, jutas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de 
que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, 01 de Março de 2013. 

Vinicius a o 1 - 

Presidente da J 	Comercial de Sergipe 	 'cio 

( 

TESTEMUNHAS 

(Ale Jeu? 

	

Ana 	%rvalho de Menezes 

CPF: 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 —Aracaju/SE 	 32 



e 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE• 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Oficio n9 10/2014 - DAF 

Aracaju(SE), 12 de março de 2014 

Ilustríssimo Senhor 
JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente Geral de Compras Centralizadas. 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Assunto: Encaminha abertura de Processo Licitatório n2 00112014, com vistas à 

contratação de Empresa prestadora de serviço na área de Comunicação Social. 

Senhor Superintendente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo, o 
Processo para a contratação de Empresa prestadora de serviço na área de 

Comunicação Social, tendo em vista a necessidade de formalização do mesmo junto à 
Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão. 

Informamos que constam nos autos: Autorização, Projeto Básico, Propostas 
Comerciais, Declaração sobre Estimativa de Impacto Orçamentário-financeiro, 
Declaração sobre o Aumento de Despesa e demais documentos necessários. 

Solicitamos que assim que o Edital para abertura deste processo esteja 

concluído, nos seja encaminhado para o parecer jurídico da Procuradoria Regional da 
JUCESE. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer 

solicitação ou esclarecimento, elevando os votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

)lego '%,jitos deJe'u 
Diretoi'tAF JUCESE 

Rua Propriá, 315— Centro —Aracaju/SE - CEP 49010-020 

Fone/Fax (79) 3234-4100 —email: juc eseMucese.se.govár 

www.iucese.se.gov.br  



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Parecer n.°: 	01 /2014- 
Processo n.':.019.201.00176/2014-4 
Origem: Junta Comercial do Estado de Sergipe- JtJCESE. 
Assunto: Pregão. 
Conclusão: Viabilidade com recomendações. 
Destino: SGCC. 

LICITAÇÃO. z. DALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. LEI lT °  
10.52012002, LEI N °  8.666/93, SUBSIDIARINIENTE 
E DECRETOS ESTADUAIS N. °S 26.531/2009 E 
26.533/2009. VIABILIDADE CONDICIONADA. 

1 - RELATÓRIO. 

Versa o presente parecer sobre minuta de pregão 
eletrônico, o qual tem por escopo a contratação de empresa 
prestadora de serviço de profissionais na área de comunicação 
social (jornalista e designer gráfico) para a assessoria de 
comunicação da Junta Comercial de Sergipe- JUCESE/SE, 
conforme especificações técnicas detalhadas no anexo 1 do 
Edital. 

Para a análise do presente pleito foram acostados: 
Autorização (fls. 01); Projeto Básico (fls. 02-06); I-GESP 
(fls. 07); Propostas (fls. 08-10); Mapa Comparativo de Preços 
(fls. li); Declarações LRF (fls. 12-13); Contrato n °  01/2014 
(fls. 14-18); Parecer PGE n °  562/2012 (fls. 19-32); Parecer 
da Junta Comercial (fls. 33-38); Edital de Pregão .(fls. 39-
54); OF n °  10/2014 (fls. 55). 

É relatório. Fundamento e opino. 

II - FUNDM4ENTAÇÃO. 

Preliminarmente, cumpre observar que o .. pregão é a 
modalidade de licitação por •meio do qual a Administração 
Pública garantindo a.. isonomia, seleciona, fornecedor ou 
prestador de serviço, visando a execução de objeto comum no 
mercado, permitindo . aos licitantes, em sessão pública 
presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta por meio 
de lances verbais e sucessivos. 

II, 

Rua Propriá, no 315- Centro Aracaju/SE., CEP 49010-020. - - 
Fone/ Fax (79) 3234-4100 e-mail 	jucesejucese.se.gov.br  



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

Considerando a urgência que se requer a presente 
contratação, sugiro que no item 17.1.1 e 17.1.2 sela 
concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para a empresa 
vencedora comparecer para assinatura do contrato, em 
substituição aos prazo de 05 (cinco) dias úteis contido na 
Minuta de Edital, constante dos autos. 

Ressalto que a pesquisa e formação de preço, bem como 
as especificações do objeto são de inteira responsabilidade 
do órgão e da SGCC, sendo vedada caracterização restritiva da 
competição. 

III - CONCLUSÃO. 

Isso posto, OPINO no sentido de que: 

a) Os agentes públicos serão responsabilizados 
administrativamente pelo dano causado à Fazenda Pública, caso 
fique comprovado o superfaturamento de preços, sem prejuízo 
de outras sanções civis e criminais cabíveis, e 

b) . 0 resumo do instrumento convocatório deverá ser 
previamente 	publicado 	no 	site 	Comprasnet 	Sergipe 
(www comprasnet se qov br), 

Por fim, pela VIABILIDADE jurídica de abertura e 
consecução da presente licitação, edital às fls. 140-161, 
desde que se efetue a alteração constante na fundamentação 
deste parecer, bem como sejam feitas às publicações de estilo 
e a expressa autorização do ordenador de despesas no Projeto 
Básico. 

É o parecer. 

Aracaju, 12 de março de 2014. 

em exercício na JUCESE 

Rua Propriá, no 315- Centro Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/ Fax(79)3234-4100 e-mail 	jucesejucese.se.gov.br  
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMÉNTO ORÇAMENTO E GESTÃO 
]PORTARIA N- 

ARACAJU, 03 DE JUNHO DE 2013, 

Alt&a á redação da Portaria a°. 700 de 01 de fevereiro, de 203 o que 
constitui Comisso para a condução de licitações na modalidade 
Pregão, realizadas pela Secretaria de Estado do pinnejantcüto, 
Orçamento  e Gesto 

O SECRETÁRIO DE ESTADO . DO PLANEJAMENTO; 
CRÇÀM4TO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares•  e tSidô erü.vista. à 
.diposto no inóiso W do art. 3°, dã Lei: Federal .n°.t0.520/2002 .ó no ast.. 8 0  cio Decreto Estadual n° 
26.531/2009, além das disposições contidas no Decreto n°. 24.571/07e sUas alterações, .. 

RESOLVE: 

. . Ar. jO Fica aSada a Portaria n°700. de 01 di féverefro de 2013, qúe passa a vigér 
com aseguinte redação: . 

Art. ! - Ficam designados os servidores àbafro discriminados, exercendo o 
primeiro membro « fi»* de Pregoeiro, para coÃstitu irem a quarta Comissão para COndUÇL7O de 
licitações desta Secretaria, na nwd/2lidade pregão,  

Nome: 	 . CPF: 
Afessandro Frulàcic da Silva 	. 	 . .. 	516.595.815-91 
Adna Maria de Sousa Cardoso 149.005.565-72 
Marcos Antonio Santana dos Santos 423,864.70544 
Moisés Ribeiro da Silva 368.751.395-53 

Art. 2 0  -. O pregoeiro poderá solicitam  assessoramento técnico, quando julgar 
necessário, oficiando-separa tanto o árgfto ou .a entidade requisitante da licitação. 

Art. 3° Pela participação na  Comissão  de que trata o art. 1°. desta Portaria. o 
servidor designado como pregoeiro perceberá um adicional equivalente a 50 (cinquenta) vezes o valor 
da UFRISE, a ser pago mensalmente, observando-se o disposto nas Leis Estaduais tz°  2.148177 e 
3.545194 e nos Decretos n° 15.356195 e n°. 17.855198 e suas alteraç5es. 

Art. 0 Pela par&ipaØo na Comissão de que trata o art. 1°. desta Portaria, os 
demais servidores perceberão um adicional equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da UFP/SE, a ser 
pago mensalm~ observanJa-se o disposto nas Lefã Estaduais n°2.148/77 e n°3.545/94 e iS Decretos 
n°  15.356/95 e n°. 17.855198 e suas alterações. 

Art. 50_  Esta Portaria tem prazo de vigência a partir de 03 de Junho de 2013 até 
31 de março de 2014. 	 -. - 

Are. 6° 

Gabinete do Secretário de Estado do 

Secr~ dotado 

m t ,Orça 	toeGestllo,O3de juni-iode2ol3. 

S 	ANTJSPÀSSOS 
do lánejamento, Orçamento e Gestao 

em contrário. 



3s33flf 
171OZ/£60 '0M Ad 

n 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 09312014 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SEPLAG 

PROCESSO N°. 019.201.0017612014-4 
SETOR 'Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 
BASE LEGAL Este procedimento Jicitatório obedecerá, integralmente, à Lei n° 10.520, 

1e 	17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, 
subsidiariamente, à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.Lei Estadual 
a° 6.206, de 24/09/2007, a Lei Estadual 5.280, de 29/01/2004 e a Lei 
Estadual 5.848, de 13 de março de 2006, bem como os Decretos 
Estaduais n° 26.531, de 14 de outubro de 2009, e n° 26.533, de 15 de 
outubro de 2009. 

OBJETO: 	•• Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designei 
gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de 
Sergipe - JUCESE. 

DIA HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 3110312014 8:30h 

[NÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 3110312014 9:00h 
PREÇOS  
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado ohorário de, 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Gerência de Atenção ao Fornecedor - GERAFOR - Fax: (0xx79)-3226-2246. 

-JUCESE— (0xx79) 3234 -4100 

www.comprasnet.se.gov.br  

- www.licitacoes-e.com.br  

- alessandro.silvaseplag.se.gov ;br 

- Endereço: Rua Duque de Caxias n° 346— Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE H 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAQ. 

LOCAL: - www.licitacoes-e.com.br  

r 
Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 

—1
Aracaju/SE 	 iii 1! 

tv (flvv7Q\.S29R.224R 



1 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO Do PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

EDITAL 

PROCESSO N°: 019.201.0017612014-4 

Pregão Eletrônico n'09312014. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 - A Junta Comercial do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e este Pregoeiro, designado pela Portaria no 2777 de 03 de junho de 2013, toma 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, 
realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação. - .. em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, conforme especificações técnicas 
detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo especificada: 

19201 23.122.039 1152 3.3.90.39 027 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

5.0 - DA IMPUGNAÇÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n° 346 - Bairro São 
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5.2 - Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

6.0 - CONDICÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subcontratados; 

6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 	.. ..,. 	. 	.. 	. 	•....., 	. 	,•.. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 
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7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7. 1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACÕES 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País (art. 3°, do Decreto Estadual 26.533/2009). 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
do Banco, devidamente justificado. 

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de.. seu representante, legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.0 - PARTICIPAÇÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no sire www.licitacoes-e.com.br , opção "Acesso Identificado", observando data e 
horário limite estabelecidos. 

9.1.1 - As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

r 
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9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na opção 
"consultar mensagens" do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 
sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal 
"www.licitacoes-e.com.br", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PRECOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

10.2 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 
Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL.. 

10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de 
qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

10.3 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registo e valor. 

/ 
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11.2.1 — Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances. 

11.2.2 — Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao. seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 — O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante através do botão "Detalhes 
Disputa", disponibilizado durante a sessão pública. 

11.4 — O tempo normal de disputa será encenado pelo pregoeiro. 

11.5 - Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 
negociar diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa, o pregoeiro convocará todos os participantes 
a apresentarem a planilha de custos atualizada via e-mail (indicado na primeira página do 
edital) ou pelo correio, no prazo de 03 (três) dias consecutivos a partir da convocação. 

12.2.1 — O pregoeiro avaliará a aceitabilidade da proposta de preços, conforme demonstrado 
na planilha de custos encaminhada via e-mail. 

./ 	
12.2.2 - As planilhas de custo serão avaliadas seguindo a ordem de classificação das 
licitantes. 

12.2.3 — Serão desclassificadas as licitantes que não observarem o prazo para envio da 
planilha de custos ou quando esta não atenda aos critérios de aceitabilidade definidos neste 
edital e seus anexos enas normas aplicáveis, inclusive em convenções coletivas. 

12.2.4 — O pregoeiro poderá conferir prazo para reformulação e apresentação de nova planilha 
compatível com o preço resultante da sessão de lances ou de negociação com o pregoeiro. 

12.2.5 - O pregoeiro convocará a licitante melhor classificada detentora de proposta aceitável 
a encaminhar, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a proposta final e os documentos 
de habilitação originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e consequente 
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo 
Pregoeiro, no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José — CEP: 
49.015-320 - Aracaju/SE — Superintendência Geral de Compras Centralizadas — 
SGCC/SBPLAG. . . . 
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12.2.6 - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro convocará o 
detentor da proposta subsequente aceitável melhor classificada, a encaminhar a 
documentação definida no item 12.23, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a contar da 
convocação. 

12.2.7 - As licitantes serão convocadas através do "chat mensagens" do sistema eletrônico. 

12.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro. 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13. 1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em . vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 
administradores; 

13.1.1.3 - 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, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - Apresentar Declaração de Empregados Menores, conforme Anexo V. 

13.1.2 - Para qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O 
licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e 
com indicação do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas com menos de 
um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de 
Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; de acordo com a Lei 
8.666/93. 

13.1.2.2.1 - No caso das empresas tributáveis pelo regime de Lucro 
Presumido, fica facultada a apresentação do balanço patrimonial, de acordo com a 
legislação tributária e previdenciária (art. 529 do RIR e art. 225 do DEC. 3048/...). 
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13.1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser publicado em 
Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei 
n° 6404/76); as demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
optantes do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, 
acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo 
órgão competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei 486/69). 

13.1.2.4 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
LC= 

Passivo Circulante 

13.1.2.5 - Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos 
índices acima, resultados iguais ou maiores do que 1,00 (uni). Dos índices constarão apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.6 - Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) 
pela licitante e assinado por Contador, constando o n.° de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC. 

13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 
débito - CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; - 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 
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13.1.4.1 - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.1.5.1 - 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 
o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

13.1.5.2 - A Proponente deverá comprovar Experiência em Assessoria de 
Comunicação Empresarial e Experiência em Consultoria Empresarial, com a descrição de serviços de 
Assessoria de Comunicação ou Assessoria de Imprensa, devidamente acompanhadas de Atestados 
Técnicos assinados pelo responsável direto pela empresa ou órgão público. 

13.1.5.3 - A empresa proponente deverá comprovar que possui, na data do pregão, em 
seu quadro de funcionários ou sócios/proprietários, profissionais capazes de atender, em número e 
qualificação, o objeto do presente contrato. 

13.1.5.3.1 - A comprovação exigida no item 13.1.5.3 poderá ser apresentada 
através da cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Livro de Registro, ou ainda do contrato da 
empresa com nome do (s) sócio (s) e a respectiva comprovação da formação em Comunicação Social 
(diploma ou Registro Profissional), tendo como referência de limite para a habilitação a data do 
pregão. 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Superintendência Geral de Compras 
Centralizadas, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis; 

13.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

13.3 - Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento; 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação. 

14.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 - O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 
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14.1.1 - Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 - Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os § § 1° e 2 0  
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 - Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 - Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos . de habilitação, na forma dos itens 
12.2.5 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 - Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.11, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 - Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de três dias 
para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.2.5 
deste edital. 

14.1.3.3 - O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 - Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa ã ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. / 
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14.1.4.2 	No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do "chat de 
mensagens". 

14.1.4.3 - A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 
inferior à então mais bem classificada, através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.1.4 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no "chat de mensagens", o prazo de 03 (três) dias para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.2.5 deste edital. 

14.1.5 - O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 

14.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 2 
(dois) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da 
irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período 
se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 - O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 
12.3). 

15. 1.1 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 
classificados e desclassificados. 

15.1.2 - A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br ). 

15.1.3 - Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Superintendência Geral de Compras Centralizadas da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SGCC/SEPLAG, localizada na Rua Duque de 
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Caxias n° 346— Bairro São José - CEP n°49015-320, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 7 às 
13 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre 
sua pertinência. O recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, 
número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 - O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 - O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Superintendente Geral de Compras 
Centralizadas a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor. 

16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 
procedimento. 

17.0 - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 - Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

17.1.1 - a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

17.1.2 - decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do comunicado 
oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1° do art. 64 da Lei 8.666/93, e não 
tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à contratação e estará 
sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 
manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual 
n° 26.531/2009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 
classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do 
Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na 
forma do artigo 65 § 1° da Lei n° 8.666/93. 
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17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 
escrito e também integrará o Contrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 
e seguintes da Lei n° 8.666/93. 

17.6 - A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 561, II e III da Lei 8.666/93. 

18.0 - DO REAJUSTE, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA RIEPACTUA-
CÃO 

18.1 - O preço será irreajustável. 

18.2 - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

18.3 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 
repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

19.0 - OBRIGACÔES DA CONTRATANTE 

19.1 - Compete à Contratante: 

a) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE onde serão prestados os serviços contratados; 

b) Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados, tanto sob os aspectos quantitativos como 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar à contratada 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas conetivas por parte desta; 

e) Proceder, a seu critério, a avaliação de todos os empregados apresentados pela 
CONTRATADA para a prestação dos serviços, com vistas à verificação de que os mesmos 
preencham os perfis mínimos exigidos para os respectivos postos de serviços; 

d) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma pre-
vista na lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

e) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto do contrato; 

O Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições determinadas em processo li-
citatório de preço e prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais. 

20.0 - OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

20.1.1 - Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital 
e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas no item 7.0 do 
Projeto Básico, além das obrigações abaixo: 

a) Prestar a garantia contratual; 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José 
rv Iflw7Q\.4229.S246 



M 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPE1UNTENDÊNCL& GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à JUCESE ou a terceiros decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

c) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem 
prévia e expressa anuência 

e) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

O 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 JUCESE ou ao 
interesse do Serviço Público; 

g) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante. 

21.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 - Os SERVIÇOS deverão serão prestados conforme projeto básico anexo a este edital. 

21.2 - A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso 1, alíneas 
"a" e "b" da lei n° 8666/93. 

21.3 - 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. 

22.0 - DO PAGAMENTO: 

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor responsável pelo recebimento 
da JUCESE. 

22. 1.1 - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do recibo ou 
da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da Instrução 
Normativa RFB no. 971, de 13 de novembro de 2009. 

22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, em até 02 dias antes da data 
ajustada, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, perante Q FGTS - CRF, Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio do contratado. 

22.3 -. A empresa também deverá comprovar, no mesmo prazo indicado no inciso anterior, o regular 
pagamentos dos seus empregados envolvidos na execução do contrato. 

22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

r 
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22.5 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-
apresentação. 

22.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

23.0 - SANCÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 
proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 
garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual n° 
24.912/07: 

23. 1.1 - advertência; 

23.1.2 - multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o consequente cancelamento . da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DISPOSICÕES FINAIS: 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a JTJCESE revogá-
la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

eÁ~I  
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24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - 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 imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

24.6 - É fàcultado ao Pregoeiro ou á Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 
edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 
licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo 1 - Termo de Referência; 
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24.14.2 - Anexo II - Projeto Básico; 

24.14.3 - Anexo III - Minuta do Contrato; 

24.14.4 - Anexo IV - Planilha de Composição de Custos; 

24.14.5 - Anexo V - Declaração de Empregados Menores. 

Aracaju/SE, 18 de março de 2014. 

fÁ %14L 
ALESSAIVDRO FRUKCK DA SILVA 

Pregoeiro- SGCC/SEPLAG 
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ANEXO 1- (TERMO DE REFERÊNCIA) 

1.0 - DO OBJETO: Contratação de prestação de serviço de profissionais na Área de Comunicação 
Social (lornalista  e designer gráfico), para trabalharem junto à Assessoria de Comunicação da 
Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE. 

Prestação de serviço de profissionais na Área de 
Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) 

01 	
21735 	para a Assessoria de Comunicação da Junta 	01 

Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, em 
conformidade com o Projeto Básico - Anexo II 

1.1 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico com o VALOR MENSAL dos serviços. 

1.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

1.3 - Para compor as planilhas de custos o licitante deverá utilizar como valor mínimo para o salário 
o piso salarial da Convenção Coletiva da Categoria (homologada) ou o valor do salário mínimo 
vigente, o que for maior. 

/Á 
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ANEXO II- PROJETO BÁSICO 
1.CONTRATANTE: 
1.1. A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

2. OBJETO: 
2.1. A contratação de Prestação de Serviço de Comunicação Social: 

2.1.1. Qualificação do serviço: 
- Efetuar levantamento de informações relativas à contratante e suas ações para produção de prés-
releases, notas, artigos e opinião e materiais para fornecimento à imprensa; 
- Providenciar o envio de material jornalístico, e devido acompanhamento, para os meios de 
comunicação; 
- Realizar contatos periódicos com os integrantes dos meios de comunicação; 
- Identificar os espaços na imprensa local a serem ocupados pela JUCESE; 
- Agendar e acompanhar entrevistas coletivas ou exclusivas, fornecendo previamente à JTJCESE 
briefmg sobre o profissional, o veículo e o assunto da entrevista; 
-Atender aos profissionais dos diversos meios de comunicação em todas as situações, inclusive de 
crise, orientando a contratante sobre como proceder e executando as ações aprovadas, quando for o 
caso; 
- Realizar cópias de CD's e DVD's quando solicitado; 
- Manter contato diário e comparecer a reuniões, no mínimo, semanais com a JUCESE; 
- Realizar clipagem impressa dos jornais, blogs e sites de notícias locais sobre matérias de interesses 
da contratante com o devido envio diário, via Internet, e entrega mensal dos originais catalogados e 
analisados; 
- Realizar a cobertura jornalística de eventos realizados pela JTJCESE; 
- Desenvolver o trabalho de Assessoria de Comunicação Empresarial nas dependências da JUCESE; 
- Indicar e acompanhar, quando necessário, serviços de cobertura fotográfica; 
- Promover a alimentação - pautas, produção, edição e inserção de matérias e notas - do site da 
JUCESE; 
- Apresentar relatório mensal das atividades realizadas; 
- Promover a boa divulgação da JUCESE junto à comunidade; 
- Providenciar a participação de profissional habilitado nos programas de racho, informando sobre as 
atividades da empresa e tirando dúvidas dos ouvintes e respondendo os questionamentos da 
comunidade em geral. 
- Coordenar a produção do Informativo da JUCESE; 
- Produzir materiais gráficos quando necessários, como cartilhas, folders, cartazes, panfletos, 

boletins, dente outros materiais de mesma natureza. 

2.1.2. Qualificação dos profissionais: 

- 03 (três) jornalistas (função de redator, função de repórter-fotográfico e função de radialista) com 
formação superior em comunicação social, com habilitação em jornalismo ou outro curso superior 
afim, que permita o exercício regular das atividades contratuais e 01 (um) designer gráfico, para 
trabalharem junto à Assessoria de Comunicação da JUCESE, com uma carga horária de 25 horas 
semanais para os profissionais de jornalismo com funções de redator e radialista; variável de acordo 
com a necessidade, mas não excedente a 25 horas semanais, para o profissional de jornalismo com 
função de repórter fotográfico e de 30 horas semanais para o de nível técnico em designer gráfico; 
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- As funções a serem exercidas não serão estanques, podendo-se exigir a de qualquer dos 
profissionais que venham a ser designados o exercício peculiar de outro, se não houver óbice 
legal. 

2.1.2.1. Dos Jornalistas com função de redator: 

a) Promover o relacionamento entre a Junta Comercial do Estado de Sergipe e a imprensa e 
intermediar as relações de ambos, inclusive na divulgação de informações e no atendimento às 
solicitações dos profissionais dos veículos de comunicação; 
b) Contribuir para a consolidação de uma identidade e imagem positivas da Autarquia perante a 
sociedade; 
e) Assessorar a Presidência da Junta Comercial do Estado de Sergipe e demais integrantes da 
instituição em assuntos relacionados à comunicação institucional e, em especial, nos contatos e 
entrevistas à imprensa; 
d) Planejar e coordenar a edição e distribuição de publicações institucionais destinadas aos públicos 
interno e externo; 
e) Produzir e distribuir matérias jornalísticas à imprensa; 
O Avaliar e selecionar noticiário publicado na imprensa, de interesse da Junta Comercial do Estado 
de Sergipe, e disponibilizá-lo ao público interno e externo; 
g) Planejar e coordenar a produção de vídeos institucionais; 
h) Manter arquivos de fotos, vídeos e de demais materiais de interesse da Junta que contribuam para 
a preservação da memória da instituição; 
i) Manter registros do aproveitamento do material jornalístico produzido e distribuído à imprensa e 
do seu aproveitamento pelos veículos de comunicação; 
j) Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade; 
k) Os jornalistas com função de redator deverão possuir registro no respectivo sindicato dos 
jornalistas. 

2.1.2.2. Do Jornalista com função de Repórter-fotográfico: 

a) Realizar a cobertura fotográfica dos eventos realizados pela JUCESE, sejam eles dentro ou fora 
do órgão; 

b) Dispor de equipamento profissional (máquina, flash e lente) para a execução das suas tarefas; 
c) Disponibilizar em CD e tratadas todas as fotos tiradas durante o mês; 
d) Acompanhar o presidente e demais diretores em compromissos de interesse da JUCESE fora de 

sua sede para divulgação jornalística; 
e) Exercer outras atividades inerentes à sua profissão; 
O Os jornalistas com função de repórter fotográfico deverão possuir registro no respectivo sindicato 

dos jornalistas. 

2.1.2.3. Do Jornalista com função de Radialista e Audiovisual: 

(x) Acompanhar programas de rádio e telejornais e informar à Presidência assuntos de interesse da 
JUCESE ou quando esta for citada pelos apresentadores, repórteres, ouvintes ou nas matérias; 

3) Intermediar entrevistas do presidente ou diretoria de temas e ações desenvolvidas pela JUCESE; 
X) Providenciar cópia de programas jornalísticos veiculados em emissoras de rádio e televisão 

quando necessário; 
6) Responder a questionamentos ou pautas que porventura venham a ser demandas pelas redações 

das emissoras de rádio ou televisão; 
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E) Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade; 

4) Os jornalistas com função de radialista e audiovisual deverão possuir registro no respectivo 
sindicato dos radialistas. 

2.1.2.4. - Do designer gráfico: 

a) Responsabilizar-se pela diagramação do Informativo da JUCESE; 
b) Responsabilizar-se pela diagramação dos boletins informativos para o público interno; 
e) Criar folders, cartazes, panfletos e demais peças gráficas de acordo com as demandas da 

JUCESE; 
d) Atualizar, através de banners em flash, o site institucional da JUCESE quando necessário; 
e) O Designer Gráfico deverá possuir curso superior cm desenho industrial ou outro curso, ainda 

que técnico, afim à função de Designer Gráfico. 

3. BASE LEGAL: 
3.1. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações; Lei n° 5.848/06; Lei n° 
6975/10; Decreto n°24.912/09. 

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. Na sede da contratante à Rua Propriá n. 315, Centro, Aracaju/SE. 

S. CONDIÇÕES E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. Deverá ser disponibilizado pessoal qualificado nas quantidades e categorias para prestação dos 
serviços na .sede da contratante, conforme horários pré-determinados por quem de direito, responsá-
vel pela determinação na sede da contratante; 

5.2. O controle da frequência será através de atesto do período efetivamente trabalhado auferido 
pelo gestor do contrato indicado pela JUCESE; 

5.3. Os profissionais designados pela contratada para a prestação dos serviços deverão apresentar-
se na sede da contratante, devidamente identificados, portando crachá sempre que estiver nas de-
pendências da contratante e devidamente uniformizados, de modo compatível com o local de traba-
lho. 

5.4. A insistência por parte do pessoal disponibilizado pela empresa vencedora no uso de roupas 
inadequadas ensejará sanção à prestadora, caso não promova substituição tempestiva e adequada; 

5.5. Para o atendimento ao item anterior os prestadores de serviços terão seus uniformes fornecidos 
pela empresa contratada, em modelo indicado pela contratante; 

5.6. A impossibilidade de comparecimento de qualquer profissional em períodos agendados para a 
execução dos serviços deverá ser previamente avisada, pela contratada ao Presidente da contratante, 
bem assim imediatamente substituída, por pessoa igualmente qualificada; 

5.7. A empresa vencedora deverá dar ciência comprovada aos seus empregados sobre as condições 
de prestação dos serviços ante a contratante; 

5.8. A empresa vencedora deverá comprovar que deu ciência aos prestadores de serviços de suas 
obrigações e direitos perante a contratante, relativamente à disponibilidade da prestação de serviço, 
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lisura, comprometimento com o atendimento ao público e ao patrimônio da J1JCESE, inclusive o 
zelo pela sua documentação e convívio funcional com seus funcionários. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

6.1. A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra para a perfeita execução dos serviços obri-
ga-se a: 

6.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigen-
te; 

6.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhan-
do pessoas portadores de atestado de boa conduta e demais referências, tendo funções profis-
sionais legalmente registradas em suas CTPS's; 

6.1.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 

6.1.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as 
normas de segurança da administração; 

6.1.5. Registrar e controlar, juntamente com o gerente do contrato, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

6.1.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial, resultante 
da execução do contrato, conforme exigência legal; 

6.1.7. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, observando a conduta ade-
quada objetivando a correta execução dos serviços; 

6.1.8. Prestar garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do con-
trato, antes da assinatura do mesmo; 

6.1.9. Não promover a sub-contratação total ou parcial do objeto deste Contrato, a associação da 
Empresa com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, sem a prévia e expressa anuência da JUCESE; 

6.1.10. Não promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa 
sem a prévia e expressa anuência da JUCESE; 

6.1.11. Responsabilizar-se pelos danos causados à JUCESE ou a terceiros decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do Contrato; 

6.1.12. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os empregados que se ausentarem 
do trabalho ou por determinação da JUCESE; 

6.1.13. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 
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7.1. A administração obriga-se: 

7.1.1. Exercera fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma pre-
vista na lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

7.1.2. Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto do contrato; 

7.1.3. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições determinadas em processo li- 
citatório de preço e prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais resultantes firmadas. 

8. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: 

8.1.1. A CONTRATANTE exercerá contínua fiscalização sobre os serviços e exigências para pres-
tação, diretamente ou por prepostos designados, especialmente no que diz respeito ao exame 
das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados terceirizados coloca-
dos a seu serviço e regular situação perante o Conselho/Sindicato a que vinculado, 

8.1.2. Para a execução do objeto do Contrato, fica designado como representante da JUCESE, o 
seu Presidente anteriormente qualificado, com a competência de Administrador do Contra-
to, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, anotar em registro próprio todas as ocorrênci-
as relacionadas com a sua execução, reportando-as á CONTRATADA para imediata regula-
rização; 

8.1.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do Administrador do 
Contrato da JUCESE, este deverá solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, 
a adoção das medidas cabíveis; 

8.1.4. O Administrador do Contrato rejeitará, no todo ou em parte, os serviços contratados que não 
obedecerem ao disposto neste Contrato. 

9. 0 - VIGÊNCIA: 
9.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da contratação, podendo ser pror-
rogado por igual período até o limite previsto no artigo 57, II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações, mediante lavratura de Termo Aditivo ao Contrato. 

10. - PAGAMENTO: 
10.1. Pela perfeita e fiel execução dos serviços objeto do Contrato, a JEICESE efetuará a 
contratada o pagamento do preço mensal, através de Ordem Bancária em até 30 dias, contados da 
data em que atestado, pelo gerente do contrato, a regularidade da prestação dos serviços e 
documentos exigidos. 

10.2. O pagamento somente será efetuado contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura referente aos 
serviços prestados, de prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, através da CND - 
Certidão Negativa de Débitos, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Municipais - ISSQN, 
até 02 (dois) dias antes da data ajustada, dos documentos comprobatórios do cumprimento das 
obrigações trabalhistas do mês a que se referir a fatura, quais sejam: folha de pagamento (inclusive 
13°) da remuneração dos empregados, fornecimento de vale-transporte, pagamento de férias, 
recolhimento do FGTS e ISSQN, e prova de regular pagamento aos seus empregados envolvidos na 
execução do contrato. 
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10.3. Na hipótese de não ocorrer o pagamento na data prevista na cláusula, o valor será atualizado 
com base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

11. RESCISÃO: 
11.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas neste Instrumento. 
11.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

11.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

11.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

11.2.3. O atraso injustificado no início da execução do Contrato; 

11.2.4. A paralisação da execução do Contrato, sem justa causa e a falta prévia da comunicação ao 
Contratante; 

11.2.5. A sub-contratação total ou parcial do objeto do Contrato, a associação da Contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não autorizadas prévia e expressamente pela JTJCESE; 

11.2.6. O descumprimento das determinações regulares do Administrador do Contrato da 
JUCESE; 

11.2.7. O cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato que serão anotadas em registro 
próprio; 

11.2.8. A decretação de falência; 

11.2.9. A dissolução da sociedade; 

11.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, sem 
prévia e expressa autorização da JUCESE; 

11.2.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Presidente da JUCESE e exaradas no processo licitatório pertinente ao 
Contrato; 

11.2.12. A alteração dos serviços que impliquem reforma majorando ou reduzindo o valor contrata-
do além do limite de 25% (vinte e cinco por cento); 

11.2.13: A suspensão da execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 

11.2.14. O atraso superior a 90 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela JUCESE, decorrentes de 
serviços já executados e devidamente conferidos, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
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11.2.15. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

11.3. A rescisão do Contrato poderá, ainda, ser realizada: 

11.3.1. Por ato unilateral e escrito da Contratante; 

11.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório pertinente ao 
Contrato, desde que haja conveniência para a JUCESE; 

11.3.3. Judicial, nos termos da legislação; 

11.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do Administrador 
do Contrato e de autorização escrita e fundamentada do Presidente da JUCESE. 

12.SUSPENSÃO DO CONTRATO: 
12.1. O Contrato poderá ser suspenso temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à 
disponibilidade orçamentária por parte da JTJCESE, caso em que será comunicado à Contratada. 

13.REPRESENTANTE DA CONTRATADA: 
13.1. A Contratada deverá indicar um representante legal para execução do objeto do Contrato, 
reservando-se a Contratante o direito de, motivadamente, exigir sua substituição, caso em que a 
Contratada deverá indicar outro representante. 

14.FORO: 
16.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do Contrato é o Fó-
rum da Comarca de Aracaju no Estado de Sergipe, excluído qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

Aracaju/SE, 18 de março de 2014. 

George da Trindade Góis 
Presidente da JUCESE 

/1 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 093120 14 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

O presente contrato está de acordo, com • a Lei n° 8.666/93 e sua legislação 
suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso L da Lei n°8.666/93). 

O presente Contrato tem por .objeto a contratação de prestação de serviço de 
profissionais na Área de Comunicação Social (Jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, conforme especificações detalhadas 
constantes nos Anexos 1 e II do Edital referentes ao Pregão n° 093/2014, os integrantes a este 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55. inciso II, da 
Lei n° 8.666/93).. 

Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto na 
cláusula quinta deste' instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, 
da Lei n°  8.666/93). 

,J9—A  
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O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX). A 
contratante somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços, após liquidação da 
obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de 
crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Setor 
responsável pelo recebimento da JUCESE. 

§ 2° - A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, 
do recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da 
Instrução Normativa RFB no. 971, de 13 de novembro de 2009. 

§ 30 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, em até 02 
dias antes da data ajustada, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante 
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF, Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio do contratado. 

§ 4° - A empresa também deverá comprovar, no mesmo prazo indicado no 
inciso anterior, o regular pagamentos dos seus empregados envolvidos na execução do contrato. 

§ 50 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

§ 7° - O preço será irreajustável. 

§ 8° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos termos .do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por 
meio de Termo Aditivo. 

§ 90 - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições 
mais vantajosas. 

§ 100 - No caso de atraso de ,  pagamento, será utilizado, para atualização do 
valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93'). 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUCÂO DO CONTRATO: 	 — 

r 
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Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, nas 
condições estipuladas nos termos de referência e no projeto básico, bem como, supletivamente, na 
proposta de preços. 

§ 1° - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 2° - 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. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55. inciso V. da Lei n. ° 8.666/93). 

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

MP~C11,01 1  19201 23.122.039 1152 3.3.90.39 027 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55. inciso 
VII e XIII, da Lei n° 8.666/93). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 
discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

I.A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra para a perfeita execução dos serviços 
obriga-se a: 

II. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente; 

III. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, enca-
minhando pessoas portadores de atestado de boa conduta e demais referências, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

W. 	Responsabilizar-sé pelo cumprimento, por parte de seus • empregados, das normas dis- 
ciplinares determinadas pela administração; 

V. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Munici-
pal, as normas de segurança da administração; 

VI. Registrar e controlar, juntamente com o gerente do contrato, diariamente, a assiduida-
de e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

VII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial, re-
sultante da execução do contrato, conforme exigência legal; 

VIII. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, observando a con- 
duta adequada objetivando a correta execução dos serviços; 

IX. Prestar garantia do contrato, conforme o artigo 56 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores, caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, antes da assinatura do mesmo; 

fr 
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X. Não promover a sub-contratação total ou parcial do objeto deste Contrato, a associa-
ção da Empresa com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação que, ajuízo daJUCESE, prejudique a execução do Contrato; 

XI. Não promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
Empresa que, a juízo da .JTJCESE, prejudique a execução do Contrato; 

XJI. 	Responsabilizar-se pelos danos causados à JUCESE ou a terceiros decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do Contrato; 

XIII. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os empregados que se au-
sentarem do trabalho em virtude de afastamentos legais ou por determinação da JUCESE; 

XIV. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o bom e 
fiel cumprimento do contrato. 

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE onde serão prestados os serviços contratados; 

II. Acompanhar e fiscalizar os serviços contratados, tanto sob os aspectos quantitativos 
como qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar á 
contratada ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas conetivas por parte desta; 

III. Proceder, a seu critério, a avaliação de todos os empregados apresentados pela 
CONTRATADA para a prestação dos serviços, com vistas à verificação de que os mesmos 
preencham os perfis mínimos exigidos para os respectivos postos de serviços; 

W. 	Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na for- 
ma prevista na lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; 

V. Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto do con-
trato; 

VI. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições determinadas em pro-
cesso licitatório de preço e prazo estabelecidos nas cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 561, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7°, da Lei n° 10.520/2002). 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Planejamento, Orçamento e Gestão 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (0) as seguintes sanções: 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não 
cumprido; 
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b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos; 

IV - 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. 

§ 1° O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

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

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, da Lei n° 8.666/93. 

§ 1° - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 
judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum 
ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

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

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do Pregão Eletrônico W. 09312014 que, simultaneamente: 

a) constam do Processo Administrativo n° 019.201.00176/2014-4; 

b) não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Estaduais 
n°26.531/09 en°26.533/09. 
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III - nos preceitos do Direito Público; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 
do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO. 

O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 
artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o 
valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67. 
Lei n° 8.666/93). 

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, fica designado o (a) servidor (a) 
xxxxxxxxxxxxxx, R.G. xxxxxxxx-SSP/xx, CPF xxxxxxxxxxxx, devidamente credenciado, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência ao 
credenciante (art. 67 da Lei n°8.666/93). 

§ 1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são 
adequados para garantir a qualidade desejada. 

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como único 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com 
renúncia expressa por qualquer outro.. 

/& 
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de 
que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, —de 	 de2014. 

(nome do titular do Órgão) 
	

CONTRATADA 
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ANEXO lv - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS 

1)Jornalista (função de redator, repórter-fotográfico e radialista) 
2) Designer Gráfico 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1) Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas de custos 
encaminhadas, o pregoeiro poderá determinar à licitante, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos 
envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do valor arrematado no lote. 

2) O não atendimento à solicitação do pregoeiro no prazo fixado, a recusa de fazê-lo ou o 
não encaminhamento de justificativa para eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro 
implicará a desclassificação da proposta. 

1— MÃO - DE - OBRA /SALÁRIOS 

Categoria: Área de Comunicação Social 
LQuantidade de Postos: 04 Profissionais 
Regime 25 e/ou 30 horas semanais 

II— ENCARGOS SOCIAIS 

r 
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III -. INSUMOS 

1V-BOI 

V - TRIBUTOS 
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VI— PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 

Local e data. 

Assinatura do representante legal. 

A) Observações Importantes: 

1.0 - Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do indicado neste Edital, deverá informar 
em sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma a que esteja obrigada. 

2.0 - Os percentuais indicados para os encargos sociais do Grupo A são definidos em lei. A cotação 
de •  valores abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação da proponente, salvo justificativa 
apresentada pelo interessado, acompanhada da respectiva memória de cálculo, e aceita pelo 
pregoeiro. 

3.0 - Os percentuais indicados para os itens "férias" e "13° salário" representam alíquotas mínimas 
definidas em lei. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais ensejará a desclassificação da 
proponente, salvo justificativa apresentada pelo interessado, acompanhada da respectiva memória de, 
cálculo, e aceita pelo pregoeiro. 

4.0 - Os percentuais indicados para os encargos sociais do Grupo B, com exceção dos itens "férias" e 
"13° salário", e do Grupo C representam alíquotas mínimas de segurança para a contratação, 
conforme indicam as memórias de cálculo. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais 
representa proposta abaixo do nível mínimo de segurança do contrato e poderá ensejar o afastamento 
da proposta, salvo justificativa apresentada -pelo licitante, acompanhada da respectiva memória de 
cálculo, e aceita pelo pregoeiro. 

5.0 - Os percentuais indicados para os itens "aviso prévio indenizado" e "indenização adicional" 
representam alíquotas mínimas de segurança para a contratação, conforme indicam as memórias de 
cálculo. A cotação de valores abaixo daqueles percentuais representa proposta abaixo do nível 
mínimo de segurança do contrato e ensejará o afastamento da proposta. 

6.0 - O percentual indicado para o item "indenização complementar" corresponde à multa de 40% 
sobre o FGTS. Considera-se que, ao final do contrato, todos os empregados da contratada serão 
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despedidos sem justa causa. Esses possíveis custos devem estar previstos na composição total do 
preço dos serviços. 

7.0 - O proponente deverá adequar a planilha de custos apresentada junto à proposta final, sem 
modificação dos preços ofertados, caso haja alteração da convenção coletiva no decorrer do 
procedimento licitatório entre a data de abertura das propostas iniciais e a data da apreciação da 
proposta final pela Administração. 

B) Fundamento Normativo e Memórias de Cálculo: 

(1)art. 22, IdaLei 8.212/91. 

(2) art. 30 da Lei 8.036/90. 

(3) Decreto-Lei 2.318/86. 

(4) arts. 1 e 2 do Decreto-Lei 1.146/70. 

(5) art. 15 da Lei 9.424/96. 

(6) art. 15 da Lei 8.036/90. 

(7) art. 22,11 da Lei 8.212/91. Decreto 3048/99, anexo V. Art. 10 da Lei n° 10.666/03 
Riscos Ambientais do Trabalho: Art. 22, II da Lei n.° 8.212/91, alterado pela Lei n.° 9.732/98. 
Decreto n. °  3.048/99, anexo V. Conforme a Súmula no 351 do STJ "A alíquota de contribuição para 
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada 
empresa, individualizada pelo seu CNP.J, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando 
houver apenas um registro". 

Observação: Para fins de modelo de planilha de composição de custos e formação de preços, foi 
indicado o percentual de 3% para o RAT, conforme Anexo V do Decreto Federal n.° 6.042, de 
12 de fevereiro de 2007. No entanto, a empresa poderá cotar o percentual distinto, inclusive por 
força da incidência do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), justificando e apresentando o 
fundamento legal. 

(8) art. 8°, § 3° da Lei 8.029/90. 

(9) art. 70,  XVII da CF/88; arts 129 a 153 da CLT. 
Considerando o salário e o acréscimo mínimo de um terço: 
[(1 + 0,333)/ 121 =0,1111 = 11,11%. 

(lO)art. 131 daCLT. 
Segundo estatísticas do IBGE, a média anual é de cinco faltas por ano, motivadas por 
problema de saúde: 
[(5 / 30) / 12)] = 0,013888 = 1,39% 

(11)art. 70, XIX da CF/88; art. 10, §1° do ADCT. 
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Segundo o IBGE, 1,5% dos trabalhadores tornam-se pais em um ano. Considerando que a 
licença é de cinco dias: 
[(5 / 30)/12] x 0,015 = 0,0002083 = 0,02%. 

(12) art. 473 da CLT. 
Segundo dados do IBGE, a média nacional é de uma falta justificada por ano: 
[(1 / 30) / 12)] = 0,002778 = 0,28%. 

(13) art. 131, III da CLT; arts. 19 a23 da Lei 8.213/91. 
Segundo estatísticas do IBGE, 8% dos empregados se acidentam no ano. Considerando que 
os primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pelo empregador: 
{[(15 / 30) / 12] x 0,08} = 0,00333... = 0,33%. 

(14) art 488 da CLT. Considerando que 100% dos empregados serão dispensados sem justa causa ao 
final do contrato: 

[(7 / 30)! 121 = 0,01944 = 1,94%. 

(15) art. 70,  VIII da CF/88. 
Considerando que o custo da gratificação natalina será parcelada em doze parcelas anuais: 
(1 /12) = 0,08333 = 8,33%. 

(16)art. 70,  XXI da CF/88, art. 477 e 478 a 491 da CLT. 
Considerando que 5% dos empregados serão demitidos sem justa causa e sem aviso prévio: 
[0,05 / 121 = 0,0041666... = 0,42%. 

(17) art 9° da Lei 7.238/84. 
Considerando que 1% dos empregados serão demitidos sem justa causa nos trinta dias que 
antecedem a data base da categoria: 
(0,01 / 12) = 0,000833... = 0,08% 

(18) art. 477, § § 60  e8° da CLT, art. 10  da Lei Complementar 110/2001. 
Considerando que 100% dos empregados serão demitidos sem justa causa ao final do contrato 
e que o item corresponde à multa de 40% sobre o FGTS: 
[(0,40 + 0,10) x 0,081 = 0,04 = 4,0%. 

(19) O montante do Grupo D será calculado pela incidência do percentual total obtido no Grupo A 
(36,80%) sobre o custo total (em reais) do Grupo B. O cálculo também pode ser feito pela 
incidência sobre a remuneração da alíquota obtida pela multiplicação do percentual do Grupo 
A (36,80%) pelo percentual do Grupo B (23,40%): 
[0,3680 x 0,23401 = 0,086112 = 8,61% 

(20) Os custos para cotação desses valores são de responsabilidade do empregador, não havendo 
possibilidade de a Administração Pública fixar um valor mínimo para este item. 

(21) Art. 40,  parágrafo único da Lei 7.418/1985. A norma autoriza o desconto de 6% do salário 
percebido, a ser custeado pelo empregado. O valor desse item vai depender, portanto, do 
salário pago ao empregado e do valor da passagem. 

(22) Os custos para cotação desses valores são de responsabilidade do empregador, não havendo 
possibilidade de a Administração Pública fixar um valor mínimo para este item. 

Endereço: Rua Duque de Caxias n°346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 
In 701 '~IIn 1A0 



• 
1 

ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

(23) As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza (155), do programa de integração 
social (P15) e da contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS) incidem 
sobre o FATURAMENTO, ou seja, sobre o preço total dos serviços (valor indicado no item 
VI da planilha). 

Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 95012007, de 28/5/2007), 
os custos referentes ao imposto de renda das pessoas jurídicas (TRPJ) e à Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem constar em orçamentos e em propostas de preços 
nas licitações públicas. 

Obs.: A função especifica de repórter fotográfico, visando amoldar a contratação aos 
princípios da economicidade e proporcionalidade, reputo—a admissível desde que fixada por 
tarefa/hora, com limite de 25 horas semanais, ressaltamos ainda, que o valor do salário da 
CCT desta categoria ser utilizado como teto ao invés de piso. 

Endereço: Rua Duque de Caxias n'346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 
e ..... 	 .'nne 



1. 
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

ANEXO V - DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES 

.................., inscrito no CNPJ no .........................................., por intermédio de seu 

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

n° ............................e do CPF n° ..................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n°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 menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local/Data 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

C/ 

Endereço: Rua Duque de Caxias n °346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 
IR Py. (flw7Q\.SA..99AR 
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SERV!QOSGRÁFOSDESERGn 	
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE 

Protocolo de recebimento de matéria 

O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE declara que recebeu nesta data a matéria abaixo para 
publicação: 

Identificação do REMETENTE: 
Cliente: 	 SECRETARIA DO ESTADO. DO PLAN. ORCAMENTO E GESTAO - SEPLAG 

Publicador: 	 MARIA IVANILDE DE FARIAS FILHA 

Data/Hora recebimento: 1410312014 11:46:58 

Identificacão da MATÉRIA: 
Número: 	 31820 

Título: 	 PE093I2014 AVISO DE LICITAÇÃO 

Categoria: 	 PREGÕES (AVISOS) 

Colunas: 	 3 

Data(s) de publicação: 1810312014 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N°. 09312014 

OBJETO: Contratação para prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 
designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da 
Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 
DATA DE ABERTURA: 31103 12014 às 08:30 horas. 
SESSÃO DE DISPUTA: 3110312014 às 09:00 horas. NO 
SITIO: .hcitacoes-e.contbr BASE LEGAL: Lei n°. 
10.52012002, Lei n° 8.666193. Lei Estadual n° 6.20612007, 
Lei Estadual n° 5.280, Lei Estadual n° 5.848, Decretos 

• Estaduais n°s. 26.531 e n°  26.53312009. N° PARECER 
JURÍDICO: 00112014-PROREG. Formalização de 
Consultas e Edital: www.comprasnet.se.pov.br  e 
www.licitacoes-e.com.br , 

• 	 ÕRGÂO SOLICITANTE: .JUCESE (0xx79) 3234 4100. ou 
tel/Fax:(0xx79)-3226-2246 à rua Duque de Caxias, 346 - 
São José —Aracaju/SE, de 07 às 13:00 horas. 

Aracaju, 14 de março de 2014. 
Alessandro Frukck da Silva 
Pregoeiro - SGCC/SEPLAG 

(ç; o 



Terça-feira, 18 de Março de 2014 Aracaju- Sergio 

	

Diário Oficial 
	

1? 26931 

til - José Roberto Pereira da Silvo, ocupante do cargo de Oficial Adminlstratiro. Inscrito no CPF descrito 
 265.120.665-72, Membro 

IV - Erice Males Unia Poderoso, Oficial Administrativo, inscrita no CPF n°822.802.815-90, na que-
Idade de Secretaria. 

Alt, 3' O presente inquérito ednilnistratvo deverá ser cancluldo no prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme prescrição contido no sri. 285 do Lei no 2.148/77. 

Aracaju, 11 de março de 2014. 

Júlio Cava/canta Ferro/ia 
Procurador dó Estado 

Presidente da Comessem Permanente 
de Inquérito AdminIstratIvo 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

PORTARIA SEPLAG N°1165. DE 14 DE MARÇO DE 2014 

Altera a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos em grupo 
de despeta no Orçamento de 2014. 

O Secretário do Estado do Planejamento. Orçamento e Gestão, no uso de suas aktbuiç5es le-
gais e regulamentares, conferIda pelo Art. 43. Inciso XVI da Lei N°7.116, de 25 de março de 2011 e 
em contonanda cem oArL 7°, § 2° de Lei N°1.800, de 03 de janeiro de 2014. 
RESOLVE: 

AI*. 1°. Alterara modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos no grupo da despesa, tendo em vis-
te a necessidade de promover ajuste no Orçamentado Ererciclo ds 2014, novelor de R$ 74.000.00 
(estantes quatro mil mais), conforme especeoaçoo dos Anexos 1  lida presente Portará. 
Aut. 2°. Sota Portaria entrará em vigor na date da sua publicando. 
At1L3'. Revogam-se as disposições em contrário. 
Aracaju, 14 de março de 2014. 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
Secretário da Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

ANEXO 1 
(MODIFICADO PÔR ET8  ~ARA) :j/j 

10000. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
10101 . Despesa Próprias . PENE 
Atividade: 03.122.0030.0038 - Manutençao das ações 

de Procuradoria Geral do Estado 8.000.00 
0270 4.4.90 8.000,00 

18000. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
18101 -Secretaria de Estado da Educação 
Projeto: 12,361.0007,0243- DsoenvoMmento do Pro' 

jovem urbano 10.000,00 
0205 4.4,90 10,000,00 

24000 -SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVI. 
MENTO SOCIAL 

24404' Fundo Estadual de Combate e Erradicação 
da Pobreza 

Projeto: 08.244.0019.1734- Construção de unidades 
1-tabitactenais do Residencial l o  de Moio 66,000 100 

0130 4,4,90 56.000,00 

ANEXO II 
(APROVADO NO LOA/CRÉDITOS ADICIONAIS) 

8voOÃsIpneTaae,Iw, 

10000. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
10101 -Despesa Próprias 'PGE 
Atividade: 03,122,0030.0038 - Manutenção das ações 

da Procuradoria Geral do Estado 8.000,00 
0101 4.4.90 8.00000 

18000-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
18101 - Saoretarls de Estado da Educação 
projeto: 12.3610007.0243- Desenvolvimento do 

Projovern urbano 10.000,00 
0205 4.491 10000,00 

24000-SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVI- 
MENTO SOCIAL 

24494 - Fundo Estadual de Combata e Erradlcaçao 
da Pobreza 

Projeto: 08.244.00191734 - Construção de unidades 
Habitacionais do Residencial 1° de Maio 58.000,00 

0130 4.420 - 56,000.00 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°, 08612014 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de isvanderla (lavar 
passar), para atender ás necessidades do IPESAUOE. 
DATA DE ABERTURA: 03104/2014 ás 00:00 horas 
SESSÃO DE DISPUTA: 03/04/2014 ás 00:00 horas, 
NO SITIO: sL&Atioij000es-e.r,crrn.b 
BASE LEGAL: Lei n°. 10.5202002, Lei rte  8,666/93. Lei Estadual n' 6.206/2007. Lei Estadual no 
528012004, Lei Estadual n' 5.8482006, Oeoretos Estaduais neo. 25.726/2006, 26.531/2009 e n' 
26.533/2009, 
No PARECER JURIDIGO: 11112014 IPESAÚOE, 

Fornaelizaçao de Consultes e Edital: ytiItt&orrloretnoteaoo'g,f e eetaagItecgeS,a52n],br, 
ÔRGÃO SOliCITANTE: IPESAÚDE/SE tal. (0xx79). 3226.2828 ou SEPLAG: teu 

Fax:(ora79)-3228-2246 á Rua Duque de Caxias. 346- São José -Aracaju/SE, de 07 ás 13:00 
leras. 

Aracaju, 14 da março de 2014. 

Bruna RibeIro de Oliveira 
PmgeeIrs - SGCCJSEPLAG 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N°. 09312014 

OBJETO: Ccntrataçao para prestação de ..roliço de profissionaIs na área de Comunicação Soclai 
(jornalista e designar gráfico) para aAseeasoris de Comunicação da Junta Comercial da Sergipe - 
JuCESE 
DATA DE ABERTURA: 31/03/2014 ás 06:30 horas. SESSÃO DE DISPUTA: 31/0312014 ás 09:00 
horas NO SITIO: iLíacoen.a,erE1.bc BASE LEGAL: Lei e'. 1052012002, Lei n' 8.666/93. 
Lei estadual n' 6206/2007, Lei Estadual n' 5.280, Lei Estadual n° 5.848, Decretas Estaduais n'e. 
26.531 e n°26.533/2009. No PARECER JURÍDICO: 001/2014-PROREG, Formalização de Con-
mitas e Edital: ww nmrMaa.00vbr e ews itettsoees-e arra5 
ÓRGÃO SOLICITANTE: JUCESE (Oxx79j 3234 4100. ou tel/Fax:(0n79)-3226-2246 á rua Duque 
de Caxias, 346-São José-Aracaju/SE, de 07 ás 13:00 horas. 

Araoato, 14 de março de 2014. 
Alaesandro Ftukck da Silva 
Pregciaro -SGCC/SEPLAG 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO FINAL DAATA OS JULGAMENTO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO £4'. 31412013 

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Medicamentos Oncotógioo, 
CONTRATANTE: Secretaria da Estado do Planejamento, Orçamenlo e Gestão - SEPLAS. 
PRAZO DE ENTREGA: Os objetos desta )oltaçeo deveraoserant-eguss nas condIções estipuladas 
no Edital anexo IV, FONTE DE RECURSOS, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, PROJETO/ATIVIDADE, 
ELEMENTO DE DESPESA: a cargo de unidade orçamentária contratante. 
BASE LEGAL: Lei n'. 10.5202002 Lei n' 8.666/93. Lei Estadual n' 6.20612007. Lei Estadual n' 
5,260/2006, Lei Estadual n o  5.648/2005, Decretos Estaduais n'e, 26.531/2009 e nu 26,533/2009. 
CONTRATADAS: 

L OTE ESPECIFICAÇÃO 
EMPRESAARREMATENTE VALOR 

SIMPLIFICADA PROPOSTA 

2 
ANAGRELIEA (CLORIDRATO) CRISFARMA COM. REP. E SER- 

14,83 0,5 MG(CA) VIÇOS 
5 CABA2ITAXEL6OMG (SOL INJ) ELFAMEDIO, LTDA 14.65123 

DOXORRUBICINALIPOSSO- 
CRISFAR8JACOM. REPESER- 

MAL PERSGu1LADO 20MG 
VIÇOS 1,591,45 

(SOLINJ) 
16 LAPATINIBE 2501M0 (CO) MAJELA HOSPITALAR LiDA 36,13 

17 
OCTREOTIDA IOMG (P0 SOL 

NOVARTIS EIOCtENCIAS SÃ 
1NJ)  1.96256 

18 
OCTREOTIOA3OMG (P0 SOL 

INJ) NOVARTIS BtOCIENCIAS S .A 4,075,76 

26 SuIIITINIBE 50 MG (CO) NORPROD DIST. DE PROD. 
489,08 HOSP. LTDA 

33 ÁCIDO FOLINICO I8MG (CO) CRISFARMACOM, REP, E SER- 
1,32 VIÇOS  

42 ECO 40510 (PC SOL INJ) NGRPROD DIS 	DE PROD. T. 
185,00 HOSP. LTDA 

CARBOPLATINA 450MG 1ML 
A000RO FARMACÊUTICA LTDA 87,00 (SOL 1NJ)  

57 DACTtNOMICINA 0,5 MG-PO 
FRACASSADO SOL 

76 GOSSERRELINAACET CRISFARMA COM, REP. E SER- 
10,8MG (SOL  INJ) VIÇOS 

929, 89 

GOSSERRELINAACET 3,SMG CRISFARMACOM. REP. E SER- 
(SOL INJ) VIÇOS 363,16 

ai 
IFOSFAM1OA500MG.P0 SOL 

PRIME DIST. DE MED. LTDA 47,16 INJ 
IR1NOTECANA20 MG/ML 5ML' 

ACCORD FARMACÊUTICA LTDA 5000 SOLIN 

MITOMICINA 5MG (P0 SOL 
ELFA MEDICAMENTOS LiDA 8751 1NJ)  

TOPOTECANA (CLORIDRATO) 
ACCORO FARILACÊuJ1CA LTDA 95,00 4MG/ML (SOL INJ) 

Aracaju/Se, 06 de março de 2014 

ROSEPIILDE MENEZES ALMEIDA 
Pregoeira SGOC/SEPLAG 

Homoloço em 12 de março de 2014. 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
SecretárIo de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO: 0912014 

OBJETO: Contratação de empresa e'pecializada para apelo loglslico e operacional na realiza-
çeo das oficinas 1, 2. 3 e 4 necessárias para a conavuçan parlicipativa do Piano intermuniolpal 
de Saneamento BásIco de Resididos Sólidas da Grande Aracaju, para atender ás necessidades 
da Secretaria de Estado do Meio AmbIente e dos Recuraoa Hldrlcos - SEM.ANWSE. DATA DE 
ABERTURA: 311032014 ás 08:30 horas, SESSÃO DE DISPUTA: 311032014 ão 09:30 horas. 
NO SITIO: qJtotecoes.a.00rn.b1 BASE LEGAL: Leia Fed. 10,520/2002 e 8.666193. Leis Est. n' 
6.2062007. 5.280/2004 e 5,848/2005, Decretos Est. 26.5312009 e 26.533/2009 PARECER JURI- 

ces,a,sste aaasesde diaot.Oesat1 ao,, aa.tifiaads da alteC ,itid. aeealocea..teosa,e is 0,5,,.. Píjhliasa 	 emsa.osts ,.iqi,51 sancas aaafae,a 1.qia1oçasei0,st., 
aaa,Claia.-xor-zsvan, i,,tstaida aseael is aodid. psse1,6,ie . 0 2. 2es.c - 	 A,,,aifi,sfle da a,,ta,tleidada o, letasa.s pai. ,,,r,it se .Oss da aces, Assaaidada C.atif/e.dess a,,iaasss, ao rulrasaso, OFICIAL se. 	 ase.00ap,.. .aa sesSo 
s,e,asda-rass.. 17 d. Maseo ia 21U e. 2548,03 



. Iicitacoes-e.contbr 

[iesdo Banco doBrasil 

de disputa 	Criar licitação 	Utilitários 	Pesquisa avançada 

11 9 esumo da licitação 

N° Licitação: 530354 

Texto resumo: Acontrataçáo de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista 
e designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - 
JUCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTÃO,  SEP / (1) ESTADO DE SERGIPE 

Pregoeiro: ALESSPNDRO FRUKCK DA SILVA 

Edital: PE093120I4 Processo: 019.201.0017612014-4 

Modalidade/tipo: Pregão Tipo: Menor preço 

Participação do fornecedor: Am plo Prazo para impugnação até: 2 dia(s) 

Situação: Publicada Data de publicação: 18/0312014 

Início acolhimento de propostas: 1910312014-08:00 Limite acolhimento de propostas: 3110312014-08:30 

Abertura das propostas : 3110312014-08:30 Data e a hora da disputa : 3110312014-09:00 

Idioma da licitação: Português Moeda da licitação: (R$) Real 

Abrangencia da disputa: Nacional Moeda da proposta: Moeda da licitação 

listar documentos à 1 consultar lotes 	i alterar pregoeiro 	alterar situação 	alterar datas e horários 

consultar interessados 	listar alterações 

111 



DE COMPRAS 

TABELA VALORES DE REFERÊNCIA - BASEADO NA PESQUISA DE MERCADO ELABORADA PELA JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE SERGIPE, CONFORME ART.3°,INCISO III DA LEI N °10.52012002aT.7°  DO DECRETO 26.53112009 E ART. 5 °  DO 

DECRETO ESTADUAL N°26.53312009. 

Processo n° 019.201.00176/2014-4 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na área de 
Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE. 

LOTE 01 

Contratação 	de 
empresa especialista 

1 	Serv. De Prol'. Na R$133,454,76 R$ 192.000,00 	R$ 192.000,00 	1 	RI 171484,92 RI 133.454,76 	RI 172.484,92 	RI 133.454,76 

Área 	 de 
Comunicação Social. 

Aracaju, 31 de março de 2014. 
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Resumo da 	licitação 	..................... ................................. 

N° Licitação: 530354 

Texto resumo: A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designar 
gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTÃO - SEP 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

Pregoeiro: ALESSANDRO FRUKCK DA SILVA 

Edital: PE09312014 Processo: 	019.201.0017612014-4 

Modalidade/tipo: Pregão Tipo: 	Menor preço 

Participação do fornecedor: Amplo Prazo para impugnação até: 2 dia(s) 

Situação: Abertura de propostas Data de publicação: 	1810312014 

Inicio acolhimento de propostas: 1910312014-08:00 Limite acolhimento de propostas: 	3110312014-08:30 

Abertura das propostas 3110312014-08:30 Data e a hora da disputa : 	3110312014-09:00 

Idioma da licitação: Português Moeda da licitação: 	(R$) Real 

Abranger,cla da disputa: Nacional Moeda da proposta: 	Moeda da licitação 

listar documentos 	consultar lotes 	abrir propostas 	incluir mensagem 	consultar propostas fechadas 

consultar interessados 	listar alterações 

Lista de interessados na licitação (27) . 
ocultar 

Interessado Documento Contato 

AROLDO JOSE DE LIMA FRANCA 
AV, OCEANICA, N°08, SALA A-01 

(1) 	CCP SERVIÇOS LTDA 
05.194.41510001- BARRA DOS COQUEIROS /UF: SE 
67 Bairro: PRISCO VIANA - Ceo :49140-000 

(79) 79322642 

(2) CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP 

(3) CONSTRUTORA MARAZUL LTDA- ME 

(4) EDUARDO 

EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE 
(5) PRESTACAO DE SERV 

cindyccpservicos.com.br  

CICERO MENDES 
RUA GARARU, 958 

10.550.87810001- ARACAJU / UF: SE 
54 Bairro: CIRURGIA - Cep :49055-300 

(79) 88484890 
cmendes .aju hotmail.coni 

VALFRIDO TORQUATO DE ALMEIDA BARROS 
RUA DR. JOSE ROBERTO RIBEIRO, 46 

07.737.34010001- ARACAJU / UF: SE 
49 Bairro : JARDINS - Cep :49027-090 

(79) 32433690 
vtabarros@hotmail.com  

EDUARDO 
RUA DUQUE DE CAXIAS 

654.209.345-I5 
ARACAJU /UF:SE 
Bairro : SÃO JOSÉ - pep :49000-000 
(79) 32262290 
eduardoantonio.junior©seplag.se.gov.br  

AISLAN REINOLD LIMA SANTOS 
RUA VALDICE BRAZ DE JESUS, 332 

02.984.24210001- ARACAJU / UF: SE 
92 Bairro: SAO CONRADO - Cep :49042-370 

(79) 30231366 
embrapes@embrapes.com.br  

ANA PAULA FERREIRA MESSEDER 
SRTVS CEIA. 701 ED. SALAS 622 E 6 

FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA 	03.985.52210001- BRASILIA/UF: DF 
(6) EPP 	 88 	 Bairro: ASA SUL - Cep : 70340-906 

(61) 81233635 
atendimento2@frisson.com.br  

FERNANDO DUARTE 
RUA JAVARI, 915 

GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.130.41710001- BELO HORIZONTE / UF: MG 
ME 	 55 	 Bairro: RENASCENÇA -Cep :31130-540 

(31) 91039301 
fernandogrupogeraes.com.br  

httns://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 
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(8) GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

(9) GOLD EMPREENDIMENTOS LTDA 

(lO) GROW 

(11) IBIZTECNOLOGIA 

(12) IDEORAMA COMUNICAÇÃO LTDA EPP 

(13) IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA 

(14) LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP 

MONTENEGRO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
(18) LTDAME 

(19) MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

(20) NILTEK SERVICOS LTDA - ME 

Page2of3 

c 
GILVAN DA SILVA BARRETO 
RUA SAO CRISTOVAO, 926 

11 .718.02910001- ARACAJU / UF: SE 
20 Bairro: CENTRO - Cep 49010-380 

(79) 98611960 
BARRETOS_CONSULTORIAYAHOO.COM.BR 

THIAGO SOUZA DOS SANTOS 
RUA 87 N°99 

07.177.19010001- SÃO CRISTOVÃO / UF: SE 
66 Bairro: ROZA ELZE - Cap :491004)00 

(79) 99739163 
goIdseuoI.com.br  

KATIANE 
RUA CAROLINA 

07.795.10910001- LONDRINA / UF: PA 
01 Bairro VILA OLIMPIA - Cep : 86060-000 

(11) 11432313 
katianegrowbrasiI.com  

LICITACAO 
R BORGES LAGOA 1065, CJ 135 

02.535.53310001- SAO PAULO / UF: SP 
01 Bairro VL CLEMENTINO - Cep 04038-032 

(11)55793178 
infoibiz@iblz.com.br  

FELIPE FARION DE CARVALHO 
RUA ALMIRANTE GONÇALVES, N. 2491 

07.402.53410001- CURITIBA / UF: PR 
93 Bairro ACUA VERDE - Cep: 82250-150 

(41) 30154849 
JURIDICOIIDEORAMA.COM.BR  

SANDOVALJUNIOR 
RUA ANTONIO CARLOS DIAS SOARES, N.° 21 

04.121.80910001- ARACAJU / UF: SE 
22 Bairro: fAROLÃNDIA - Cep 49032-290 

(79) 32590189 
sandovaI.junioritintegrator.com . br 

JEFERSON SANTOS DE JESUS 
RUA 38 

15.787.75910001- SÃO CRISTOVÃO / UF: SE 
33 Bairro ROSA ELZE - Cep :49100-000 

(79) 98777959 
Iaborar_maodeobra@hotmail.com  

MARCELA FLORES 
RUA CARLOS PEREIRA DE MELO 

000.008.939-91 
ARACAJU! UF: SE 
Bairro: FAROLÂNDIA - Cap :49030-150 
(79) 91412888 
cecifloreescgmaiI.com  

MARIA CLARA PIRES DA COSTA 
RUA LÚCIO DE MENDONÇA 36-105 

16.814.14310001- RIO DE JANEIRO / UF: RJ 
77 Bairro : MARACANÃ - Cep : 20270-040 

(21)35026399 
mceg.designgmaiI.com  

JOSE EDNALDO COMES 
RUA DO GUADALUPE, 404 

04.574.88010001- OLINDA/ UF: PE 
60 Bairro :AMPARO - Cep 50000-000 

(81) 83134340 
rnarimconstrucoesltda@io.com.br  

MARIA IRLANDA 
RUA ACRE 47 GRUPO 301 A 304 

07.298.30410001- RIO DE JANEIRO / UF: RJ 
26 Bairro: CENTRO - Cep : 20081-000 

(21) 22159463 
comerciaImontenegrocc.com.br  

ALMIR OLIVEIRA CRUZ 
RUA FREI PAULO, N°191 

13.350.02010001- ARACAJU / UF: SE 
34 Bairro: SÃO JOSÉ - Cep :49015-260 

(79) 32188383 
comercial@multserv.com  

MICHEL MESSIAS VASCO RAMOS 
RUA A 325 

02.544.97210001- POÇO REDONDO / UF: SE 
72 Bairro: CENTRO - Cep :49810-000 

(79) 32521442 
niltek2409@hotmaiI.com  

RITA 
CONTORNO 6888 

03,958.50410001- BELO HORIZONTE / UF: MC 

(15) MARCELA MENEZES FLORES 

(16) MARIA CLARA PIRES DA COSTA 54123259715 

(17) MARIM CONSTRUCOES LTDA 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 
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07 Bairro: tOURDESCap:3Ot1Ü044 
(21) PARTNERSNET (31) 30296888 í1ht 

nwia.ritapartnersnetm.br  

PAULO ROBERTO DE LACERDA 
E RUA DR. LUCIANO SIQUEIRA, 299 

(22) PAULO ROBERTO DE LACERDA 
430001 

Bairro:SUISSA -Cep 49052-563 
(79) 98236450 

E deniIson.IeitegmaiI.com  

JOSE DAMASCEN000MES 
E . RUA 00V. JOÃO ALVES FILH0,199-A 

(23) RH RECURSOS HUMANOS LTDA 08635.11410001- SÃO CRISTOVÃO / UF: SE 
10 Bairro: BAIRRO ROSA ELZE - Cep :49100-000 

(79) 32119779 
rh-servicos©bol.com.br  

TARCISIO DANTAS BARBOSA 
AV. SIMEÂO SOBRAL, N°482 

,., 1 12.879.80310001- ARACAJU / UF: SE 
:k 	/ 47 Bairro: SANTO ANTONIO - Cep :49065-770 

(79)81185698 
jornaIistatdantashotrnaiI.corn 

TARCÍSIO DANTAS BARBOSA 
RUA PROF, ANT. FAGUNDES DE MELO, N°30 

(25) TARCISIO DANTAS BARBOSA 962.182.905-49 Bairro 	13 DE JULHO - Cep :49020-700 
(79) 81185698 
jornaIistatdantashotmaiI.com  

UNIKA EDITORA 
E RUA DOS GRÁFICOS, N°1 50 

(26) UNIKA EDITORA LTDA-ME 11.191.089/0001- BELO HORIZONTE / UF: MG 
37 Bairro: ALÍPIO DE MELO - Cep :30240-220 

(31)25718369 
comeroiaIO2©fazendacm.com.br  E 
JÕSE DA SILVA PIRES 
RUA JOAQUIM ANTONIO DE MEDEIROS, 273 

(27) VLASERVTERCEIRIZACAO LTDA 
41.102.64110001- OLINDA  -Cep: 51290-310 

(81) 87475667 
jsp.pires@hotmaIl.com  

httvs://www.licitacoes-e.com.br/aop/eonsultar-detalhes-lieitacaoaop 	 31/3/2014 
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[eaquiJ 	 Sites do Banco do Brasil 

Sala de disputa 	 Criar licitação 	 Pesquisa avançada 	 Suas licitações 	1 	Ajuda 	 Sair 

Resumo da licitação 
/tyer esta 

	

N° Licitação : 530354 	 jjicitsção 

Texto resumo : A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social jornalista e designer gráfico) 
para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE09312014 	 Processo: 019.201.0017612014-4 

	

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação: Propostas abertas 	 Moeda da licitação: Real 

Relação de propostas para o lote N°:1 ............. ... ....................... ............... . . 

Fornecedor-1 ............................................................................. . 

Valor R$ 13.550,00 

Data da entrega da proposta : 2610312014-23:24:00 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Prestação de serviço de profissionais na Área de Comunicação Social aornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE/SE, em conformidade com o Projeto Básico - Anexo li deste edital. 

desclassificar 

Fornecedor-2 ............................................................................................................................ 
Valor: Rã 13.900,00 

Data da entrega da proposta: 2710312014-15:53:38 	 : 	
Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Não foram encontradas informações adicionais para a proposta. 

desclassificar 

Fornecedor-3 ................................................................................ ..... 

Valor: R$ 25.000,00 

Data da entrega da proposta : 2210312014-22:19:04 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais Não foram encontradas informaçoes adicionais para a proposta 

desclassificar 

Fornecedor-4 ...................................................................... 
Valor: Rã 30.000,00 

Data da entrega da proposta: 2310312014-10:59:56 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Não foram encontradas informações adicionais para a proposta. 

desclassificar 

Fornecedor-5 ........................................................................................................................... 
Valer: R$ 35.000,00 

Data da entrega da proposta: 26103/2014-15:27:01 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 
designar gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe &4t150; JUCESE. 

desclassificar 1 

Fornecedor-6 ............................................................................................................................... 

Valer: Rã 35.000,00 

Datada entrega da proposta : 30/03/2014-I0:52:56 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço da profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 
designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe— JUCESE 	 E 

httns://www.licitacoes-e.com.br/aop/lct/pregao/preparacao/EditarSelecaoPropostas.jsp?.. . 31/3/2014 



www.Iicitacoes-e.com.br 
	 Page 2 	

br 1 

C) 
desclassificar 

HFornecedor-7............................................................. . 

Valor: R$ 110.55590 

Data da entrega da proposta :28/03/2014-10:30:10 	 . Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 
designar gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

desclassificar 

Fornecedor -8 	.................. ................ ... .. 

Valor R$ 300.000,00 

Data da entrega da proposta 2610312014-17:35:25 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Não foram encontradas informações adicionais para a proposta. 

desclassificar 

:Fornecedor-9 ...
..................... 

Valor: R$ 500.000,00 

Data da entrega da proposta :3110312014-07:56:09 	 Situação da proposta Classificada 

Informações adicionais Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (yrnalista e 
1. designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe— JUCESE, conforme edital de pregão eletrônico no. 9312014 e seus 

anexos. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

desclassificar 

Fornecedor-1O 	...................... ..................... .. .... 

1 Valor: R$ 750.000,00 

Data da entrega da proposta :26/03/2014-16:33:28 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Contratação de 1 Jornalista com função de Repórter-fotográfico, 1 com função de Radialista, 1 Audiovisual e 1 designer gráfico, 

desclassificar 

https://www.licitacoes-ç.com.br/aop/lct/pregao/preparaeao/EditarSelecaoPropostas.jsp?.. . 31/3/2014 
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N° Licitação: 530354 	 fti,icktação 

Texto resumo: A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designar gráfico) 
para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe— JUCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO FLANEJ ORCAMENTO GESTÃO - SER 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital; PE09312014 	 Processo 	019,201,0017612014-4 

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: 	Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: 	Real 

Lote N°:1 
Contratação de empresa espedafizada para prestação de serviço de profissionais na área de Comurcação Social 

Resumo do lote: (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Tratamento-aplicado: Com tratamento diferenciado para ME/EPPICOOP 

Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Arrematado 	 Data e o horário: 	31)03/2014-09:43:10:050 

Fornecedor selecionado: CICERO JOSE MENDES LEITE 

CHPJ: 10,550.876/0001-54 

Nome contate: CICERO JOSE MENDES LEITE 	 Telefone: (79) 99035551 

Valor arrematado: R$ 12100,99 

listar itens 	listar propostas alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 	consultar contraproposta 

desclassificar fornecedor 

httns://www.licitacoes-e.com.br/aop/listar-lotes.aop 
	 31/3/2014 
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:Resumo dalicitação 	 . 

4Ver esta 

E 	 N° Licitação: 530354 	 [,lcitsçâo 

Texto resumo: A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) 
para a Assessoria de Comunicação de Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP / (1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE09312014 	 Processo: 019.201.0017612014-4 

	

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

E: 

 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

Lote N°:1 
/ 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na «:.. .... 
área de Comunicação Social (jornalista a designer gráfico) para a Assessoria de IDO 

Resumo do lote: Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Tratamento aplicado: Com tratamento diferenciado para MEIEPP/COOP 

Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Arrematado 	 Data e o horário: 31/0312014-09:43:10:050 

Fornecedor selecionado: CICERO JOSE MENDES LEITE 

CNPJ: 10.55087810001-54 

Nnmp r.nntatn: CICERO JOSE MENDES LEITE 	 Telefone: (79) 09035551 

Valor arrematado: R$12.100,99 

Responsável: JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Pregoeiro: ALESSANÔRO FRUKCK DA SILVA 

Apoio : JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Lista de fornecedores 	 E 

Participante Situação Lance Data/Hora lance 

1 CICERO JOSE,MENDES LEITE 	. 	 . 	. Arrematante R$ 12.100,99 3110312014-00:43:10:050 	E 

2 DAISE SANTOS DA SILVA - ME Classificado R$ 12.129,60 31/03/2014-09:37:51:918 

3 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP Classificado R$ 12.130,99 31/03/2014-09:37:28:119 

4 GILVAN DA SILVA BARRETO ME Classificado R$ 13.999,99 3110312014-09:35:48:200 

5 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA Classificado R$ 14.000,00 3110312014-09:35:54:178 

6 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP Classificado R$ 14.000,01 31/03/2014-09:37:11:423 

7 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV Classificado R$ 14.998,00 3110312014-09:35:39:348 

8 MARIM CONSTRUCOES LTDA Classificado R$ 110.555,90 28/0312014-10:30:10:608 

9 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME Classificado R$ 300.000,00 2610312014-17:35:25:301 

10 UNIKA EDITORA LTDA Classificado R$ 750.000,00 2810312014-16:33:28:676 

Histórico de mensagens da sala de disputa 

Hora Participante Mensagem enviada à sala de disputa 

3110312014-09:01:44:865 SISTEMA Começou a disputa do lote. 

3110312014-09:01:44:865 SISTEMA A melhor proposta foi de R$13.550,00, que é o menor valor ofertado para este lote. 

3110312014-09:02:55:841 PREGOEIRO 
Bom dia aos licitantes presentes na sala de disputa iniciando a sessao de disputa do 
Pregao Eletronico n. 09312014. JUCESE; 

3110312014-09:03:23:057 PREGOEIRO  . 
Avisamos aos participantes deste pregao que estarao automaticamente vinculados ao edital 
e seus anexos 

31/0312014-09:05:01:105 PREGOEIRO Registro a presenca de 03 (tres) licitantes na sala de disputa. 

31/0312014-09:05:35:765 PREGOEIRO Senhores licitantes, enviem lances, pois os mesmos devem ser melhorados. 

3110312014-09:07:37:295 PREGOEIRO 
Senhores licitantes, nao deixem para enviar lances no tempo aleatorio. Ele pode durar 
apenas alguns segundos 

31/03/2014-09:11:06:197 PREGOEIRO . Senhores licitantes, Em breve sere encerrado o tempo normal para lances. 

31/03/2014-09:11:41:650 PREGOEIRO O menor prece .sere o vencedor. Nao aguarde o ultimo segundo para enviar seu lance. 

O tempo normal de disputa sere encerrado a qualquer momento. Formulem suas melhores 
3110312014-09:13:02:718 PREGOEIRO ofertas desde ja, pois, encerrado o temo normal ficara a cargo do sistema o termino da 	E 

disputa (is a 30 mm.). 

31/03/2014-09:13:21:021 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. 

31/03/2014-09:13:51:021 	SISTEMA 	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de 

httvs://www.licitacoes-e.com.br/aop/enviar-mensagem-chat.aop 	 31/3/2014 
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I$113.350,00.  

Senhores licitantes, os lances estao bem acima do valor de referencia, caso nao haja 
31/0312014-09:16:41:721 	PREGOEIRO reducao de valores consideraveis o lote podera nao ser adjudicado. 

Senhores licitantes, os lances estao bem acima do valor de referencia, caso nao haja 
31/03/2014-09:18:49:701 	PREGOEIRO reducao de valores consideraveis o lote podera nao ser adjudicado. 

31/03/2014-09:17:12:213 	PREGOEIRO Senhores licitantes, nao deixe a sorte definir o ganhador, garanta sua vitoria. 

3110312014-09:20:48:380 	PREGOEIRO Os lances continuam bem acima do valor de referencia 

Lembro aos senhores que os lances podem ser reduzidos independentemente de serem 
3110312014-09:21:31:146 	PREGOEIRO maiores que a proposta de menor valor. Os lances podem ser reduzidos pelo proprio 

licitante, diminuindo o valor dele mesmo. 

Esta providencia e importante, vez que, no caso de ser desclassificado o primeiro colocado, 
31131204-0:2145:504 	PREGOEIRO os demais serao convocados por ordem classificatoria. 

3110312014-09:32:58:544 	PREGOEIRO O menor lance continua acima do valor de referencia 

3110312014-09:38:29:021 	SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme legislação vigente. 

Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 24 
3110312014-09:38:29:021 	SISTEMA minutos e 38 segundos. 

3110312014-09:38:29:021 	SISTEMA A menor proposta foi dada por CICERO JOSE MENDES LEITE no valor de R$12.100,99. 

3110312014-09:38:29:021 	SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. 

Lembro aos setores licitantes, que deverao encaminhar as planilhas de custos atualizadas 
3110312014-09:40:28:165 	PREGOEIRO de acordo como topico 12.2 do Edital. 

Apos analise nas planilhas e as mesmas preencherem todos os requisitos editakcios, o 
3110312014-09:42:31:269 	PREGOEIRO licitante sem convocado a encaminhar num prazo de tiras dias consecutivos os documentos 

originais ou copias autenticadas, de acordo com topico 12.2.5 do Edital 

3110312014-09:42:57:530 	PREGOEIRO Senhores licitantes, obrigado pela participacao, tenham todos, um bom dia 

3110312014-09:43:10:050 	SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada. 

Senhor licitante arrematante, informo que o valor proposto está acima do valor de 
31/03/2014-09:51:46:721 	PREGOEIRO referência, a pesquisa de mercado aponta R$ 11.121,23, Sua proposta poderá ser igualada 

a esta referência? 

C.aç41, in rnQlvel envie o valor corrigido na proposta final, e. cara que este Precioeiro 
3110312014-09:52:09:651 	PREGOEIRO 	possa "adjudicar O lote, requer que o valor seja igualou inferior a referencia 

Histórico de lances da sala de disputa 

Data/Hera lente Lance . 	 Nome dc, fornecedor 

168 3110312014-09:38:21:662 R$ 12.100,99 CICERO JOSE MENDES LEITE 

167 31/03/2014-09:37:51:918 R$ 12.129,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

166 31/03/2014-09:37:28:119 R$ 12.130,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

165 31/03/2014-09:37:11:423 R$ 14.000,01 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

164 3110312014-09:36:59:739 R$ 12.149,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

163 3110312014-09:36:36:671 R$ 12.189,99 CI,CERO.JOSEMENDES LEITE 	.. 

162 3110312014-09:3620:494 R$ 12.1 99,60 DAISE SANTOS DA SILVA ME 

161 3110312014-09:35:56:095 . R$.12.20'0,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

160 3110312014-09:35:54:178 R$ 14.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

159 31/0312014-09:35:46:200 R$ 13.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

158 3110312014-09:35:39:348 R$ 14.996,00 EMBRAPES EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

157 3110312014-09:35:24:955 R$ 14.050,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

156 3110312014-09:35:18:283 R$ 12.244,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

155 3110312014-09:35:13:852 R$ 15.000,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARXETING LTDA EPP 

154 31/03/2014-09:35:13:551 R$ 15.050,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

153 3110312014-09:35:09:162 R$ 14.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

152 3110312014-09:35:03:891 R$ 12.349,99 CICERO JOSE MENDES LEITE 

151 31/03/2014-09:34:57:961 R$ 15.100,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

150 31/03/201409:34:57:211 R$ 15.099,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

149 3110312014-09:34:49:549 R$ 15.979,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

148 3110312014-09:34:46:577 R$ 15.120,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

147 3110312014-09:34:36:106 R$ 15.999,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

146 3110312014-09:34:29:716 R$ 15.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

145 3110312014-09:34:25:559 R$ 16.000,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

144 3110312014-09:34:24:724 R$ 12.643,00 . 	 CICERO JOSE MENDES LEITE 

143 31/03/2014-09:34:21:163 R$ 16.099,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

142 3110312014-09:34:19:724 R$ 16.080,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

141 31103/2014-09:34:16:751 R$ 16.120,00 VIASERV TERCEIRIZACAO LTDA 

140 3110312014-09:34:14:760 R$ 12.444,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

139 31103/2014-09:34:03:979 R$ 16.180,00 EMBRAPES- EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

138 3110312014-09:34:03:884 R$ 12.535,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

137 3110312014-09:33:51:036 R$ 16.300,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

136 3110312014-09:33:40:642 R$ 16.299,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

135 3110312014-09:33:39:534 R$ 16.400,00 VIASERVTERCEIRIZÃCAO LTDA 

134 3110312014-09:33:32:386 R$ 12.644,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 
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.licitacoes-e.com.br l'age .5 Or D F131 110312014-09:33:30:428 R$ 1659000 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 	 - 

1/0312014-09:33:27:140 R$ 1650000 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

1/0312014-09:33:23:323 R$ 12.74460 DAISE SANTOS DASILVA-ME úy 
1/03/2014-09:33:19:012 R$ 16.310,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 	 lY 

129 3110312014-09:33:14:385 R$ 16.499,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

128 31/03/2014-09:33:11:871 R$ 12.644,79 TARGISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

127 3110312014-09:33:06:733 R$ 16.898,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

126 3110312014-09:33:02:340 R$ 16.600,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

125 3110312014-09:32:59:606 R$ 16.700,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

124 3110312014-09:32:55:021 R$ 16.899,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

123 31103/2014-09:32:47:007 R$ 17.209,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARNETING LTDA EPP 

122 3110312014-09:32:41:928 R$ 12.744,70 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 
121 3110312014-09:32:36:632 R$ 16.900,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

120 3110312014-09:32:36:381 R$ 16.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

119 3110312014-09:32:31:595 R$ 12.744,79 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP 

118 3110312014-09:32:29:423 R$ 17,199,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

117 31103/2014-09:32:26:030 R$ 17.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

116 3110312014-09:32:25:548 R$ 17.200,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

115 31/0312014-09:32:14:187 R$ 17.210,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

114 3110312014-09:32:10:596 R$ 17.299,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

113 3110312014-09:32:02:246 R$ 12,744,80 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

112 3110312014-09:31:52:690 R$ 17.300,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

111 31/03/2014-09:31:51:985 R$ 17.349,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

110 3110312014-09:31:44:844 R$ 12.744,89 CICERO JOSE MENDES LEITE 

109 31/03/2014-09:31:41:705 R$ 17,350,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

108 31103/2014-09:31:37:128 R$ 17,399,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

107 31103/2014-09:31:32:973 R$ 17.590,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

106 31/03/2014-09:31:28:102 R$ 12.744,90 DAISE SANTOS DA SILVA- ME 

105 31/03/2014-09:31:21:702 R$ 17.420,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

104 3110312014-09:31:06:627 R$ 12.744,98 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

103 31/03/2014-09:31:05:060 R$ 17.499,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

102 3110312014-09:30:55:599 R$ 18.001,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

101 3110312014-09:30:49:806 R$ 17.560,00 EMBRAPES EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

100 3110312014-09:30:44:068 R$ 17.699,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

1: 	99 3110312014-09:30:33:303 R$ 12.744,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

98 3110312014-09:30:31:239 R$ 17.762,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

97 3110312014-09:30:22:453 R$ 17.799,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

96 3110312014-09:30:15:550 R$ 1,2.748,99 CICERO JOSE.MENDES LEITE 	. . 

1 95 3110312014-09:30:10:784 R$ 17,850,00 EMBRAPES -: EMPRESA .BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

94 3110312014-09:30:02:843 R$ 17.899,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME. 

93 3110312014-09:29:56:831 R$ 100.000,00 FRISSON COMUNICACAOO EMARKETING LTDA EPP 

92 3110312014-09:29:50:715 R$ 12.749,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

91 3110312014-09:29:41:257 R$ 17.920,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

90 31/03/2014-09:29:38:347 R$ 17.999,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

89 3110312014-09:29:37:361 R$ 12.759,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

88 31/03/2014-09:29:31:011 R$ 18.099,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 
87 3110312014-09:29:29:308 R$ 18.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

86 3110312014-09:29:15:920 R$ 18.150,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

85 3110312014-09:28:58:302 R$ 18.299,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

84 3110312014-09:28:44:435 R$ 12.979,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

93 3110312014-09:28:37:852 R$ 18.320,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

82 3110312014-09:28:33:642 R$ 12.799,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

81 3110312014-09:28:26:796 R$ 18.599,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

80 3110312014-09:28:06:070 R$ 18.600,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

79 3110312014-09:28:05:969 R$ 12.880,00 CICERO JOSE MENDES LEITE 
78 3110312014-09:27:50:660 R$ 12.899,99 DAISE SANTOS DA SILVA- ME 
77 3110312014-09:27:48:681 R$ 18.720,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 
76 3110342014-09:27:41:647 R$ 18.699,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 
75 31/0312014-09:27:32:901 R$ 18.890,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

74 3110312014-09:27:31:568 R$ 18.999,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

73 3110312014-09:27:24:009 R$ 19.099,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 
72 3110312014-09:27:16:075 R$ 12.980,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

71 311031201409:27:13:588 R$ 19.102,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

70 3110312014-09:27:08:417 R$ 19.199,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

69 3110312014-09:26:57:685 R$ 19.220,00 EMBRAPES EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

68 31/03/2014-09:26:42:151 R$ 19.299,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

67 3110312014-09:26:37:410 R$ 12.999,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 
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3110312014-09:26:25:690 R$ 19.310,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 
' 	 A 

65 3110312014-09:26:25:247 R$ 13.00000 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

64 3110312014-09:26:15:953 R$ 19.399,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

63 3110312014-09:25:55:349 R$ 13.099,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

62 3110312014-09:25:53:277 R$ 19.420,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

61 3110312014-09:25:48:476 R$ 19.699,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

60 31/03/2014-09:25:41:461. R$ 19.700,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

59 3110312014-09:25:33:880 R$ 13.100,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

55 3110312014-09:25:18:097 R$ 19.799.00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

57 3110312014-09:25:09:149 R$ 19.800,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

E 56 3110312014-09:25:00:653 R$ 13.299,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

55 3110312014-09:24:47:925 R$ 19.999,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

54 3110312014-09:24:43:574 R$ 13.300,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

53 3116312014-09:24:39:800 R$ 20.000,00 VIASERV TERCEIRIZACAO LTDA 

52 3110312014-09:24:08:424 R$ 20.520,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

51 31103/2014-09:23:57:406 R$ 20.599, 00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

50 3110312014-09:23:49:824 R$ 20.680,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV E 
49 3110312014-09:23:34:375 R$ 20.799,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

48 31/0312014-09:23:20:960 R$ 20.850.00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

47 3110312014-09:22:58:883 R$ 21.049,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

46 3110312014-09:22:44:055 R$ 21.050,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

45 3110312014-09:22:37:548 R$ 21.299,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

44 3110312014-09:22:27:442 R$ 21.300,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

43 31/03/2014-09:22:23:691 R$ 21.499.00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

42 3110312014-09:21:59:676 R$ 21.500,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

41 3110312014-09:21:35:347 R$ 21.699,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

40 31103/2014-09:21:21:274 R$ 21.700,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

39 3110312014-09:20:55:350 R$ 21.999,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

38 3110312014-09:20:50:502 R$31.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

37 3110312014-09:20:33:555 R$ 22.000.00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

36 3110312014-09:20:24:041 R$ 22.299,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

35 3l/03/2014-09:l 9:5B:787 R$ 22.300,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PREStACAO DE SERV 

34 31/03/2014-09:l9:49:418 R$ 22.499,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME E 
33 3110312014-09:19:24:743 R$ 22.500,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

32 31103/2014-09:19:15:809 R$ 22.799,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

31 31/03/2014-09:18:51:955 R$ 22.800,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

30 3110312014-09:18:43:660 R$ 23.099,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

29 3110312014-09:18:29:030 R$ 32.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

25 31/03/201#0918:29:0.21 R$ 23.100,00 EMBRAPES- EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

27 3110312014-09:18:08:989 R$ 23.399,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

26 3110312014-09:17:52:940 R$ 23.400,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

25 3110312014-09:17:52:653 R$ 13,349,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

24 31/03/2014-09:17:30:521 R$ 23,49900 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

23 31/03/2014-09:17:14:780 R$ 23.699,00 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

E 22 31/03/2014-09:16:56:24l R$ 23.800,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

21 3110312014-09:16:44:706 R$ 24.800,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

20 3110312014-09:16:39:184 R$ 23.999,00 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

119 3110312014-09:16:26:942 R$ 24.900,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

18 31103/2014-09:16:26:717 R$ 24.925,00 DAISE SANTOS DA SILVA- ME 

17 3110312014-09:14:53:659 R$ 24.940,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

16 31/03/2014-09:14:52:313 R$ 24,949,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

1 	is 3110312014-09:07:41:906 R$ 13.350,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

1 	14 31/03/2014-09:06:41:410 R$ 24,950,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

1. 	13 3110312014-09:06:40:659 R$ 13.400,00 CICERO JOSE MENDES LEITE 

12 3110312014-09:06:00:366 R$ 13.450,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

1 	11 31/03/2014-09:03:15:1l8 R$ 13.549,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

110 3110312014-07:55:09:929 R$ 500.000,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 
1 	9 3010312014-10:52:56:304 R$ 35,000,00 VIASERV TERCEIRIZACAO LTDA 

8 25/0312014-16:33:28:676 R$ 750,000,00 UNIKA EDITORA LTDA 

1 7 28103/2014-10:30:10:608 R$ 110.555,90 MARIM CONSTRUCOES LTDA 

6 2710312014-15:53:38:393 R$ 13.900,00 TARÇISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

E 5 2610312014-23:24:00:728 R$ 13.550,00 CICERO JOSE MENDES LEITE 

4 26/0312014-17:35:25:301 R$ 300.000,00 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

1: 	3 2610312014-15:27:01:062 R$ 35.000,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

2 23/03/2014-10:59:56:911 R$ 30.000,00 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 
1 2210312014-22:19:04:501 R$ 25.009,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 
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Hstóiico da análise das propostas e 
Data/Hora: 311031201409:43:10:050 - Arrematado 

Fornecedor : CICERO JOSE MENDES LEITE 

Arrematado: R$ 1210099 

Page 5 of 
Aí 

 0 

q 

. 7 

https://www.lícítacoes-e.com.bríaop/enviar-mensagem-chat.aop 	 31/3/2014 



Page 1 o! 1 

e' 
0 

- ExpressoMail 

atente: "Alessandro Frukck da Silva" <aiessandro.silva@seplag.se.gov.br > 

"AISLAN SANTOS" <aislan.tecserv@hotmail.com > 

2710312014 08:43 (agora) 

rito: 	Re: Pedido de Esclarecimentos PE no 093-2014 

(a) licitante 

r força de entendimentos do TCU, não compete ao órgão licitante adotar 
mo padrão, para um dada licitação, uma convenção coletiva específica, pois 
trata de acordo que vincula apenas as partes signatárias, ou seja, os 

idicatos. 
licitante deverá basear-se na convenção coletiva à qual estiver vinculado por 
rça legal e na legislação trabalhista geral e específica. 

Att. 
Alessandro Frukck da Silva 
Pregoeiro SGCC/SEPLAG/SE 

Em 25/03/2014 às 16:05 horas, "AISLAN SANTOS" 
<aislan.tecserv©otfnajj.çQrfl> escreveu: 

Boa tarde, Sr° Alessandro 

Venho através desta solicitar esclarecimentos relativo ao Pregão eletrônico n° 
093/2014: 

1 - Qual Convenção Coletiva de Trabalho utilizada para a composição dos 
salários profissionais. 

Atenciosamente, 

Aislan 
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rResumo dalicitação . 

No Licitação: 
Ver esta 

530354 e 
Texto resumo: A contratação de prestação de serviço de profissionais na área da Comunicação Social (jornalista e designar gráfico) 

para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JIJCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP /(1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE09312014 	 Processo: 	019.201,0017612014-4 

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: 	Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: 	Real 

Lote N°: 1 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na 
área de Comunicação Social Qomalista e designar gráfico) para a Assessoria de 

Resumo do lote: Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Tratamento aplicado: Cem tratamento diferenciado para MEJEPP/COOP 

	

Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

	

Situação do lote : Arrematado 	 Dataeohorátlo: 3110312014-09:43:10:050 

Fornecedor selecionado: CICEBO JOSE MENDES LEITE 
CNPJ: 10.550.87810001-54 

	

Nome contate: CICERO JOSE MENDES LEITE 	 . 	. 	 Telefone (79) 99035551 

Valor arrematado: R$ 12100,99 

Responsável: JULJO CESAR COMES BARBOSA 

Pregoeiro: ALESSANDRO FRUICCI< DA SILVA 

Apoio : JULIO CESAR COMES BARBOSA 

Lista de fornecedores 

	

Participante 	 Situação 	Lance 	Data/Hora lance 

1 CICERO JOSE MENDES LEITE 	 Arrematante R$ 12.100,99 	3110312014-09:43:10:050 

2 DAISE SANTOS DA SILVA- ME 	 Classificado R$ 12.129,60 	3I/03/2014-09:37:51:918 

a TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 	 Classificado R$ 12.130,99 	31/0312014-09:37:28:119 

4 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 	 Classificado R$ 13.999,99 3110312014-09:35:48:200 

5 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 	 Classificado R$14.000,00 3110312014-09:35:54:178 

6 FRISSON COMUNICACAOO E MARXETING LTDA EPP 	 Classificado R$ 14.000,01 	31/03/2014-09:37:11:423 

7 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 	Classificado R$ 14.998,00 3110312014-09:35:39:348 

8 MARIM CONSTRUCOES LTDA 	 Classificado R$ 110.555,90 2810312014-10:30:10:608 

9 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 	 Classificado R$ 300.000,00 26103/2014-17:35:25:301 

	

10 UNIKA EDITORA LTDA 	 . 	. Classificado R$ 750.000,00 2810312014-16:33:25:676 

Histórico de mensagens da sala de disputa 

Hora 	 Participante 	 Mensagem enviada à sala de disputa 

	

311031201409:01:44:865 	SISTEMA 	Começou a disputa do lota. 

	

3110312014-09:01:44:865 	SISTEMA 	A melhor proposta foi de R$13.550,00, que é o menor valor ofertado para este lota. 

	

3110312014-090255841 	PREGOEIRO 	
Bom .dia aos licitantes presentes nasalada disputa iniciando a sessao de disputa do 
Pregao Eletronico n. 09312014. JUCESE; 

	

3110312014-09:03:23:057 	PREGOEIRO 	Avisamos aos participantes deste pragao que estarao automaticamente vinculados ao edital 
e seus anexos 

	

31/03/2014-09:05:01:105 	PREGOEIRO 	Registro a presenca de 03 (tres) licitantes na sala de disputa. 

	

3110312014-09:05:35:765 	PREGOEIRO 	Senhores licitantes, enviem lances, pois os mesmos devem ser melhorados. 

	

3110312014-09:07:37:295 	PREGOEIRO 	
Senhores 	 eeixem para enviar lances no tempo aleatorio. Ele pode durar 
apenas alguns segundos 

	

31/03/2014-09:11:06:197 	PREGOEIRO 	Senhores licitantes, Em breve sere encerrado o tampo normal para lances. 

	

31/03/2014-09:11:41:650 	PREGOEIRO 	O menor prece sere o vencedor. Nao aguarda o ultimo segundo para enviar seu lance. 

O tempo normal de disputa sara encerrado a qualquer momento. Formulam suas melhores 

	

31/03/2014-09:13:02:718 	PREGOEIRO 	ofertas desde ja, pois, encerrado o tempo normal ficara a cargo do sistema o termino da 
disputa (Is a 30 mm.). 

	

31/03/2014-09:13:21:021 	SISTEMA 	Atenção: encerramento iminente da fase inicial da lances. 

	

31/03/2014-09:13:51:021 	SISTEMA 	o tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de 

httnQ-//wwwiicitacoes_e.combr/aop/listar-lotes.aop 
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148 311031201409:34:46:77 ..i:io:o. iÃE V TE ÃdÉiRI±AdÃÕ LtÕA 

147 31/03/2014-09:34:36:106 R$ 15.999,00 EMBRAPES- EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

146 3110312014-09:34:29:716 R$ 15.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 	

PV 145 3110312014-09:34:25:559 R$ 16.000,00 FRISSON COMIJNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

144 3110312014-09:34:24:724 R$ 12.643,00 CICERO JOSE MENDES LEITE 

143 31/03/2014-09:34:21:163 R$ 16.099,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

142 3110312014-09:34:19:724 R$ 16.080,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

141 31/03/2014-09:34:16:751 R$ 16.120,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

140 3110312014-09:34:14:760 R$ 12.444,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

139 3110312014-09:34:03:979 R$ 16.180,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

138 31/031201409:34:03:884 R$ 12.538,99 TARCISIO DANTAS BARROSA- EPP 

137 3110312014-09:33:51:036 R$ 16.300,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

136 3110312014-09:33:40:642 R$ 16.299,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

135 3110312014-09:33:39:534 R$ 16.400,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

134 3110312014-09:33:32:368 R$ 12.644,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

133 3110312014-09:33:30:428 R$ 16.590,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

132 3110312014-09:33:27:140 R$ 16.500,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

131 3110312014-09:33:23:323 R$ 12.744,60 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

130 31/03/2014-09:33:19:012 R$ 16.310.00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

129 3110312014-09:33:14:385 R$ 16.499,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

128 31/03/2014-09:33:11:871 R$ 12.644,79 TARCISIO DANTAS BARROSA- EPP 

127 3110312014-09:33:06:733 R$ 16.896,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

126 3110312014-09:33:02:340 R$ 16.60000 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

'-2 125 311031201409:32:59:606 R$ 16.700,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

124 3110312014-09:32:55:021 R$ 16.899,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

123 3110312014-09:32:47:007 R$ 17.209,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

122 3110312014-09:32:41:928 R$ 12.744,70 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

121 3110312014-09:32:36:632 R$ 16.900,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

120 3110312014-09:32:36:381 R$ 16.999,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

119 3110312014-09:32:31:595 R$ 12.744,79 TARCISIO DANTAS BARROSA- EPP 

118 3110312014-09:3229:423 R$ 17.199,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

117 3110312014-09:32:26:030 R$ 17.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

116 31/0312014-09:32:25:548 R$ 17.200,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

115 31103/2014-09:32:14:187 R$ 17.210,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

114 3110312014-09:32:10:596 R$ 17.299,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

113 3110312014-09:32:02:246 R$ 12.744,80 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

112 31/0312014-09:31:52:690 R$ 17.300,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

lii 31/03/2014-09:31:51:985 R$ 17.349,99 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

110 3110312014-09:31:44:844 R$ 12.744,89 CICERO:JOSE.MENDES LEITE 

109 31/03/2014-09:31:41:705 R$ 17.350,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

108 31/03/2014-09:31:37:128 R$ 17.399,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

107 3110312014-09:31:32:973 R$ 17.590,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

106 31/03/2014-09:31:28:102 R$ 12.744,90 DAISE SANTOS DA SILVA - ME ... 
105 31/03/2014-09:31:21:702 R$ 17.420,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

104 3110312014-09:31:06:627 R$ 12.744,96 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

103 311031201409:31:05:060 R$ 17.499,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

102 3110312014-09:30:55:599 R$ 18.001,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

101 3110312014-09:30:49:806 R$ 17.560,00 EMBRAPES- EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

100 3110312014-09:30:44:068 R$ 17.699,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

99 3110312014-09:30:33:303 R$ 12.744,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

98 3110312014-09:30:31:239 R$ 17.762,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

97 3110312014-09:30:22:453 R$ 17.799,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

96 3110312014-09:30:15:550 R$ 12.748,99 CICERO JOSE MENDES LEITE 

95 3110312014-09:30:10:784 R$ 17.850,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

94 3110312014-09:30:02:843 R$ 17.899,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

93 3110312014-09:29:56:831 R$ 100.000,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

92 311031201409:29:50:715 R$ 12.749,99 DAISE SANTOS DA SILVA- ME 

91 3110312014-09:29:41:257 R$ 17.920,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

90 311031201409:29:38:347 R$ 17.999,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

89 3110312014-09:29:37:361 R$ 12.759,99 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

88 S1/03/2014-09:29:31:011 R$ 18.099,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

87 3110312014-09:29:29:308 R$ 18.000,00 VIASERVTERCEIRIZACAO LTDA 

86 3110312014-09:29:15:920 R$ 18.150,00 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

85 3110312014-09:28:58:302 R$ 18.299,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

84 3110312014-09:28:44:435 R$ 12.979,99 TARCISIO DANTAS BARROSA - EPP 

83 3110312014-09:26:37:852 R$ 18.320,00 EMBRAPES EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

82 3110312014-09:28:33:642 R$ 12.799,99 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

hffl-.Q - //wcJJwljcjtacoes.ecombr/aop/ljStaj'..lotesaop 
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31/03f2Õf4Õ9 :ÕèÀi:4...r4•:6o.õoÉMbÃPËs- EMPRESA BRASILEIRA .ËÉST.ÕÁCbÊSÊV 
4/n'nnIÁ.nn-naAn-.çn 	Ot lq 400 00 	r'Irpn JOSE MENDES LEITE 

3110312014-09:06:00:366 R$ 13.45000 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP  
31103/2014-09:03:15:118 R$ 13.549,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

3110312014-07:58:09:929 R$ 500.000,00 FRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 

3010312014-10:52:56:304 R$ 35.000,00 VIASERV TERCEIRIZACAO LTDA 

2810312014-16:33:28:676 R$ 750.000,00 UNIKA EDITORA LTDA 

2810312014-10:30:10:608 R$ 110.555,90 MARIM CONSTRUCOES LTDA 

2710312014-15:53:38:393 R$ 13.900,00 TARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP 

2610312014-23:24:00:728 R$ 13.550,00 CICERO JOSE MENDES LEITE 

2610312014-17:35:25:301 R$ 300.000,00 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

2610312014-15:27:01:062 R$ 35.00000 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

2310312014-10:59:56:911 R$ 30.000,00 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

2210312014-22:19:04:501 R$ 25.000,00 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

Histórico da análise das propostas o lances 

Data/Hora : 3110312014 09:43:10:050 - Arrematado 

Fornecedor : CICERO JOSE MENDES LEITE 

Arrematado: R$12.100,99 
ocultar hístõrico: 

Legenda das cores do Epcs de mensagens: recurso ,  cinat outras 

listar itens 	listar propostas 	alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 
	

consultar contraproposta 

., 

desclassificar fornecedor 

13 
12 

11 

lo 
.9 

8 

:7 
6 
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.4 

. 3 

2 
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si1L RIO 

FiEl! COMPONENTE •'AL UM1ÂRI() 	 VIL TifEi%SIL 

SALÁRIO 

Outros - 

109% 	 890 

SUBTOTAL 890,00 

ITEM 
	

COMPONENTES 
	

VAL, TOTAL 

SUB TOTAL 

ITEM 1 	 GRUPO "A" PERCENTUAL VAL. MENSAL  
1.0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% 178,00 / 
20 SESC / SESI 1,50% 13,35 7' 
3.0 SENAC / SENAI 1,00% 8,90 

4.0 INCRA 0,20% / 	1,78 

5.0 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 56,25 

6.0 FGTS 8,000/0 .I4,4 

7.0 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO 3,00% 0,40 

ao SEBRAE 0,60% 0,05 /47 

VALOMDOGRUPOA - 	 36,80% 327,52 

ITEM GRUPO "li" PERCENTUAL VAL. TOTAL 

0.9 FÉRIAS 11,11% 98,88 

10 AUXÍLIO DOENÇA 1,39% 12,37 

11 LICENÇA PATERNIDADE 0,02% 0,18 

12 FALTAS LEGAIS 0,28% 2,49 

"- 13 ACIDENTES DE TRABALHO 0,33% 2,94 

14 

15 

AVISO PRÉVIO 

13° - SALÁRIO 

1,94% 

8,33% 

17,27 

74,14 

VALOR DO GRUPO B 23,40 208,26 

ITEM  GRUPO "C" PERCENTUAL VAL. TOTAL 

0.9 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% 3,74 

10 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08% 0,71 

11 INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR 4,00% 35,60 

VALOR DO GRUPO "C" 4,50 40,05 

ITEM 	 GRUPO "D" 	 PERCENTUAL 	VAL TOTAL 

19 INCIDÊNCIA CUMULATIVA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "II" 	 8,61% 	 76,63 

TOTAL DO GRUPO "D" 	 . 	 8,61% 



(J 

TOTAL GRUPOS "A", "B", "C" e "li" 
	

73,31 
	

652,45 

EMI 	 COMPONENTES 	 VAL TOTAL 

Vale transporte 

uniformes 

Assistência socialfamiliar 

Beneficio Alimentação 

Outros 

VALOR 

TEMI. 	 COMPONENTES 

1.0 DESPESAS INDIRETAS 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

2.0 LUCRO 

1 	 VALOR 

ALI BASE CALCULO 1 VAL. TOTAL 

7% 	 890,00 62,30 

4% 	890,00 35,60 

5% 	 890,00 133,50 

231,40 

BASE DE CALCULO 	 GERAL 	 1.121,40 

ITEM 	 . 	DESCRIÇÃO 	 . 	 PERCENTUAL 	VAL TOTAL 

1.0 	IMPOSTOS FEDERAIS (ISS, PIS, CONFINS) 	 16,50% 	 185,03 

VALOR 	 . - - - - 	 185,03 

Atenciosamente 

CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE 
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ITEM COMPONENTE VAL. UNITÁRIO VAL. MENSAL 

SALÁRIO 100% 1.350 

Outros 

SUB TOTAL 1.350,00 

0  REM 
ITEM COMPONENTES 1 	1 VAL. TOTAL 

SUB TOTAL 1.350,00 

ITEM GRUPO "A" PERCENTUAL VAL. MENSAL 

1.0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% 270,00 

2.0 SESC / SESI 1,50% 20,25 

3.0 SENAC / SENA! 1,00% 13,50 

4.0 INCRA 0,20% 2,70 

5.0 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 56,2.5 

6.0 FGTS 8,00% 21,60 

10 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO 3,00% 0,61 

8.0 SEBRAE 0,60% 0,08 

VALOR DO GRUPOA . 	- 	 36,80% 496,80 

ITEMI GRUPO "B" PERCENTUAL VAL. TOTAL 

0.9 FÉRIAS 11,11% 149,99 

10 AUXÍLIO DOENÇA 1,39% 18,77 

11 LICENÇA PATERNIDADE 0,02% 0,27 

12 FALTAS LEGAIS 	 . 	 . . . 	. 	 0,28% 3,78 

13 ACIDENTES DE TRABALHO 0,3% 4,46 

14 AVISO PRÉVIO 1,94% 26,19 

15 13° -SALÁRIO . 	 8,33% 112,46 

VALOR DO GRUPOB 23,40 315,90 

ITEM GRUPO "C" PERCENTUAL VAL. TOTAL 

0.9 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% 5,67 

10 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08% 1,08 

li INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR 4,00% 54,00 

VALOR DO GRUPO "C" 4,50 60,75 

mi  

ITEMI GRUPO "D" PERCENTUAL VAL TOTAL 

19 INCIDÊNCIA CUMULATIVA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "W 	 8,61% 116,24 

TOTAL DO GRUPO "D" 8,61% 



- 	

- 

'cY4 

TOTAL GRUPOS "A", "8", "C" e "D" (IV 	 73,31 	 989,68 

ITEMI 	 COMPONENTES 	 J VAL. TOTAL 

Vale transporte 

Uniformes 

Assistência socialfamiliar 

Beneficio Alimentação 

Outros 

VALOR 

ITEM f 	 COMPONENTES 

1.0 DESPESAS INDIRETAS 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

2.0 LUCRO 

VALOR 

[JA14 BASE CALCULO 
( 

VAL TOTAL 

7% 1.350,00 94,50 

9% 1.350,00 121,50 

15% 1.350,00 202,50 

418,50 

BASE DE CALCULO 	 GERAL 	 1.768,50 

ITEMI 	 DESCRIÇÃO 	 PERCENTUAL 	VAL. TOTAL 1 
L1.o 	IMPOSTOS FEDERAIS (ISS, EIS, CONFINS) 	 16,50% 	 291,80 

VALOR 	 291,80 

TOTAL GERAL 	 3.049998 

Atenciosamente 

CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

e- 

 Remetente: "Cícero Mendes" <cmendes.aju@hotmail.com > 

Para: 	"alessandro.silva@seplag.se.gov . br! <alessandro.silva@seplag.se.gov.br > 

Data: 	31/03/2014 12:08 

Assunto: PLANILHA + PROPOSTA DE PREÇOS - CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE 

EMPAUTA_PROPOSTA DE PREÇO. pdf (342 KB) 
Anexos: 	Planilha de custo de assessoria DESIGNER.pdf (142 KB) 

Planilha de custo de assessoria JORNALISTA 1.pdf (143 KB) 

SR. ALESSANDRO SILVA, 

CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 12.2 DO EDITAL 093/2014 (PREGÃO 
ELETRÔNICO), ENCAMINHO PLANILHAS DE CUSTO REFERENTES AOS 
JORNALISTAS E DESIGNER. 

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE, 

AU 
CÍCERO MENDES 
EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING 
9903-5551 
8848-4890 

httn://www.exDresso.se .,qov.br/expressoMaill _2/index.plip 	 914/2014 
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Livre - ExpressoMail 

etente: "Embrapes EIRELI" <embrapes@embrapes.com ! br> 

alessandro.silva@seplag.se.gov.br  

31103/2014 16:55 

nto: 	Planilha referente ao Pregão Eletrônico n° 093-2014 

os: 	Proposta Comercial PE n 93-2014.pdf (606 KB) 

tarde, Sr° Alessandro Silva 

Segue em anexo nossa planilha referente ao Pregão Eletrônico N° 093/2014 
para apreciação. 

Atenciosamente, 

EMBRAPES EIREU 

httD://www.cxpresso.se.gov.br/expressoMaill -2/index.php 	 9/4/2014 



PROPOSTA COMERCIAL 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLAEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEP 

JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE 

Pregão eletrônico n° 09312014 

Alessandro Frukck da Silva - Pregoeiro 

- 

SETOR QUANt 
VALOR 

HOMEM!MÉS 
VALOR MENSAL 

(R$) 
Jornalista - Redator 1 R$ 2276,13 R$ 2.716,13 

Jornalista Reporter- fotográfico 1 R$ 3.40413 R$ 3.404,13 

Jornalista - Radialista 1 R$ 2.776,13 R$ 2.176,13 

Designer gráfico 1 R$ 6.041,39 R$ 6.041,39 

Valor Total Geral R$ 14.997,79 

VALOR GLOBAL (12 MESES) =============a R$ 119.973,51 

Adairton Souza Júnior 

Sócio Adiministrodor 

Rua Valdice Braz de Jesus,n' 332 —Térreo- São Conrado - Aracaju - SE - CEP: 49.042-370 

E-mail: embrapes@embrapes.com.br - Tel/Fax:  (79) 3023-1366 



PLANILHA" 1 

Categoria: IORNAL1STA -6004106 

Quantidade da postos:  

Regime: 26 some 

nIndIcatO!CotVtOÇâO Coletiva 011101106 2014 

SALÁRIO  

Componente Valor Unitário Valor Mtnsal 

colado 1.27504 1,27504 

Insalubridade - 

Otóoa 
TOTAL til 1,275.04 

ti - ENCMGOS soctAin 

GRUPO "A" 

Encargos tal Valor hiensal 

01 . presidência cortai 20,00% 255 401 

02-SESI-SESC 1,50% 15,13 

03- SENA1-SENAC 1,0056 12.75 

04-INCRA 020% 356 

05- Salário EdaOaOu 2,50% 31,45 

na- F0TS 0,00% 102,00 

07- Rl500sArnrbitrtalodoTrabalho 3,00% 38,20 

06- SEBRAE 0,60% 7,65 

TOTAL 00 GRUPO "A" 36,56% 469.21 

GRUPO "0" 

Encargos (%) Valor Mensal 

05- Eértát 11,11% 141,66 

10-AuallJo Doença 1,30% 17,72 

11-LbaoçuPaieroMetia Q02% Q26 

12- Faltas Lagtlo 0,28% 3,57 

13- Roldenieda trabalha 0,32% 4,21 

14' Asiso mania Trabalhado 154% 24,74 

16-13' SaloIo 0,33% 106,21 

TOTAL DO GRUPOS' 23,40% 200.36 

GRUPO "C" 

1541 Eacargas 	 ___________ TVaiar Mental 

16' A'áao Poanlo Isdeobada ___________  

pbmtm la- irárnoaçês Oom 	to 4,00% 00   51 

TOTAL DO GRUPO "O" 4~  

GRUPO "0" 

600mto s tal 1 	Valo, Mensal 

omuiatb,a do Grupo "A" Sobr o Grado s,Henoia 	 a 0,61% 

TOTAL 00 GRUPO "0" 1 	6,61% 1 	ioo,eol 

TOTAL Gropto A, 5, Coo 1111 	 1 72,31% 1 

III- INSUMOS 

lImamos Valor Manati 

Urtlormeol€pt'a 29,00 

Vais Traraporte 26,50 

Autuo Funeral 1,00 

Exames Módicos Obrtgaibrioo 10,00 

TOTAL matosos 01 66 102 

1V-BOI 

(tal Vetor Mensal 

Taaado admlntatraa 0,70% 15,94 

Despesas iradiratas 0,69% 15,71 

Lacra - 	 10,00% 227,67 

250,31 

V- TRIBUTOS 

TRIBUTOS 

'AI Valor Mental 

5,00% 120,61 

COPINS50 0,00% 92,28 

PIS de 0,65% 18,24 

TOTAL TRIBUTOS IVI 6,65% 240,14 

Vi- PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 

TOTAL UNITÁRIO itt  li' lO + IV t VI 	 1 	2.776,1 31 

Rua Valdico Braz dalsoos,s' 302- Térreo- aOs Conrada -Ara,aII- SE - CEP: 45.042-070 
E-mail: embrapen@errhrapescaa.br  -Tal/Pa.: 0791 3023 1366 



PLANILHA'2" 

Calegorlat ,G0100USTA . FOTÓGRAFO 

Oosrdldade de postos: 1 

0100°c 

StndloaOol000llnnçOo Colertna n1501J052114 

SALÁRIO  

Componelde Valor UnIlárlo Velar Mensal 

Ss(ário 1.275.04 1275,04 

TOTAL(I) 1215,04 

5- FIO nOSSOS SOCIAIS 

GRUPO "A" 

Encarnas (14) Valor Rectal 

01 - Plovidênclo Social 20,00% 255,01 

02-80814000 1,50% 1*12 

00'SGNP.J'SSI1AC 1,00% 12,75 

04 	NORA 0,25% 2,55 

05 -SelarIa Eduonçnn 2,50% 31,60 

na - FOTO 8,02% 102,20 

01- Mocos AmbleGlalado Trabalhe 3,00% 20.25 

00- SOBRAS 0,00% 1,05 

TOTAL DO GRUPO "A" 20.00% 409,21 

EncarGos 1%) Valor Mnnsal 

05- 0800n 11,11% 141,00 

10-Auxilio UreTRA 1,20% 17,72 

11 'LCSTÇO Paternidade 0,22% 0,20 

12' Sanas Legais 0,20% 2 407 

18' Acidente de Trabalho 0 132% 4,21 

14' Asdno Présio Trabalhado 194% 24,74 

15-12' Otinto 0.22% 10521 

TOTAL DO GRUPOS" 22,40% 298,30 

GRUPO "O" 

EaloIS505 	 105 Valor Mensal 

10' Acon PridOo lTdnTb950 0,42% 5,20 

17' lndenidar0a Adicional 0,00% 1,02 

10- lodnskoçaa Onlnrlementar 4,00% 51,00 

TOTAL DO GRUPO "0" 4,0050 57.30 

GRUPO "O" 

Encargos 1%) Valor Mensal 

10- lrrlá000io ComandIta do Glnpo"A" Seboso Grupo '5' 0,01% 190,80 

TOTAL 130 GRUPO "O" 0,01% 100,80 

TOTAL Grapon A, B, CeD (II) 	 1 13,31%  1 

INOUMOS 1211 

lasateon Vetor Bessel 

UnllOrrn0010pI's 	 . 20,00 

Eqahamentos do Proloçlo lndtadaal 0,00 

Valo Transporte 20,90 

Auidle morareI 1,00 

soamos Médicos 00dn018005 10,00 

Eçtlpollxelllol do trabalho 1 005saia a°da CCT - 40% nobre o riso rat000da 1 	 510,02 

TOTAL InstalTIos (1ft) 081,91 

IV - BOI 

BOI  

rI,) Valor Mo000l 

Taxa de ndmmnlohaçsa 0,70% 10,64 

Despesas indiretas 0,65% 1 	19526 

Lucro 	- 	 ' 10,00% 279,-17 

311,67 

V - TRaGUTOS 

TRIBUTOS 

0%) Valor ResteI 

COPINS Sal 3,00% 102,12 

PIe 1021  0,65% 22,13 

TOTAL TRIBUTOS (V) 0,65% 204,46 

VIPREÇO TOTAL 000 SERVIÇOS 

TOTAL UNELÁRIO IIt 11ula + IV t A 1 	3.404,131 

Rojo Valdico Orei de i,nso,rr° 022 -Térreo' 210° Contado- Aracaju '-SE - COr: 40,042-070 

E'nrail: erobrapes@arnboanet.com.br-Tel/Fasr  p552022'llOA 



PLANILHA 3" 

Categorla 1 	JomeeUsTA - REOIAUSTA 

Quantidade de p0500E 1 

Regime: 2tlss,a, 

Slndloa001CoiwençSo Coretos 21e01J00 2514 

SALÁRIO  

ConiponeMe Valor UnlIArlo Valor Mensal 

Solário 1.WSO41 1.275,04 

innalubrldsde - 

TOTAL (I)  1275.04 

II - ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO - 

Encargos 40 Valor Mensal 

01 - Preoldercin Social 20,00% 255,01 

02- SESI-SESC 1,50% 19,13 

03' SENAI.SENAO 1,00% 12,75 

04-INCRA 0,20% 2,55 

OS-SaidrIo Ed500(01G 2,50% 31,85 

05 -PGTS 0,00% 102,00 

7- Rboco Ambáritais do Trabalho 3.00% 35,25 

8- SEORAS 0,60% 7,66 

TOTAL 00 GRUPO "A" 36,50% 469,21 

GRUPO "5' 

Encargos IS) Valor Mensal 

06- FérIas 11,11% 141,66 

10 -Auxilio Doorça 1,30% 17.12 

11- Ucança Palecodade 0,02% 0,26 

12- Fnllon Laxare 0,25% 3.57 

13' Atiderte da TrabaLho 0,33% 4,21 

14' ASO Prévio Trabalhado 104% 24,74 

15' 10° Salário 0,33% 105,21 

TOTAL DO GRUPO "0" 23,40% 206,30 

GRUPO "C" 

Encargos 	 - 	 0%) Valor Mensal 

16- Auto Prévio Indenloado 0,42% 0,36 

17- IndenIzaras Auloloral 0,05% 1,02 

15- loderuaçso Cornplsmnnlar 4,00% 51.00 

TOTAL 00 GRUPO "O" 4,50% 57,35 

GRUPO "0" 

Eeoargos (%l 1 	Valor Mensal 

10- Incidência Oumalalba do Grupo "A" Sobra o GrupoS' i 	 0,61% 105.80 1 	 100.80 TOTAL 00 GRUPO "0' 1 	01% 

TOTAL Grupos A. 6,06 O (II) 	 1 73,01%  1 	924,70 

IN- INSUMOS 

INSUMOS 011 

insulnlon Valor Mensal 

Uniforrnnslupi'n 29,00 

Valo Trnrispocts 2400 

ALudIra FocareI 1,00 

Exames Módicos Obrlgarõrba 10,00 

Oul000 1_O ________________ 
TOTAL I resninoa (III) 66,50 

1V-DO' 

001  

5%) Voder 5al 

Tala do admbllobaçao 0,70% 15.94 

Onepenas Irdirelas 0,05% 15,71 

Lucro 10,00% 227,67 

TRIBUTOS 

(4) ValorMensal 

55(01 	 ' 5,00% 130.51 

COFINS 50  3,00% 83,28 

Pio 0,65% 10,04 

TOTALTRIDUTOSIVI 465% 240,14 

VI-PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 

TOTAL UNITÁRIO (14 Il 1k Me 1) 	 1 	2.776.131 

- 	loa Vaidlos trai dejnses,It° 322 -Te'roce- 590 Onerado - Arara(a'- SE- 0SF: 49.E43'070 

E-mail:embrapss@embrasca.com.br  - Teu/Fac: 1791 1023-0916 



ía 

PLANILHA"4' 

CategorIa: 

Ouao~depredes,    1 

2  
Reglole: 30 HORAS 

SlndlcOtO!COIIVOnÇ8O ColoRIRa sIN2055ElSEAO 2314 

SALÁRIO  

Componente 	- Valor 01111*10 Valor Manual 

Salário 2.79426 12.794.28 

Irnolabridode 

TOlAS, (1) 2.79426 

GRUPO 'A"  

Encareos 6%) Valor MoRtal 

01 - Prevldéncla SooMI 20,00% 550,90 

02-6561-6560 1,03% 41,91 

02- SEI'14J-S6H,AC 1.00% 27,94 

34-INCRA 0,20% 0,09 

05- malato ESJcaçto 2,50% 69,86 

08-FOTO 8,03% 223,54 

07- ~os Ambientes do Trabalho 3,00% 83,03 

08-SERRAs 0,80% 16,77 

TOTAL DO GRUPO 'A" 26,60% 1.028,29 

GRUPO "5" 

Sscargos l%l Valor M.. .1 

9' FérIas '11,11% 313,44 

10' Auxilio Dotara 1,35% 38,84 

11-LjcançaPatmrédato Q32% 056 

12' Faltas Legal, 0,28% 7,82 

13- Ac'deole de Trabalho 0,33% 9,22 

14-Aviso PrévioTrabalbadr 1,94% 54,21 

15-13' 65890 833% 232,76 

TOTAL DO GRUPO"0" 2340% 853,66  

GRUPO °C" 	 ___________ 

1%) Valor Monsal 

Indonisado 	
) 

=mWrr 

6,42% 11,74 

Adic'anol 	 ] 
3,08% 2,24 

 Crmplarnnnlar 4,06% 111,77 

FO"C" 4.60% 125,74 

r 	 GRUPO -D 

EsbarRos ' 	 1%) Valor Mensal 

19' Incidaticla Cumalalssa do Orapo 	' Sobro o Orapo "E" 8,61% 240,62 

TOTAL DO GRUPO "Dl 5,61% 1 	240,62 

TOTAL Oregos A, 6,0 e O III 	 1 	13,3164 1 

IN- PJSUEIOO 

INSUMOS 1511 

Insosoos Valor Mensal 

Unoormusitri'u 2900 

Vale Transporte  

BenefIcIo Albnnrilução 178,20 

AsoMIáncia SocIal Familiar 3,08 

Examns Mádis000brinalbries 10,00 

041108))  

TOTAL hrnamon 1111 	 ' 220,22 

IV - BOI 

BOI  

1641 Valor Mensal 

Taxe de adminlolraç6o , 	 0,70% 35,44 

Denpeaao Indiretas 6,6514 34,93 

Lacro 10,00% 508,30 

676,67 

V-TRIBUTOS 

TRIBUTOS 

- 1641 Valor Mensal 

155 lra 3,00% 161,24 

COFINS 511 3,00% 161,24 

PIE d6  0,65% 39,27 

TOTAL TRIBUTOS VI 6,66% 401,16 

Vi-PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 

- 	 TOTAL UNITÁRIO (ItlItlll+IV+ VI 	 1 	6,641,39 

Rua Valdlcr Bras de Jeiao.v 332-Térreo' San Carrado -Aracaju -66 -C6P: 49,042.370 

E-mali: emhrapon@embropeo.com .br- 761/Fac: (7913(23-1366 



DOCUMENTAÇÃO 
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S
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

ItU!I!1SllU'.!. 

NOME4 DC IDEIITIF 	DO REGISTRO DE EMPRESA-MIRE DAS MIRE DA 9LIAL IInVICIMr soneni. 55210 aGro unta aflIjas) 	 a 
• 28100458959 )0000000xxxxx 

IflO 	DO 	IOS, san 	tune) 

CICERO JOSE MENDES LEITE 	 ( 
NACIONA&IDAOE 	 EStAGOCIVIL 

BRASILEIRA 	 CASADO 
SEXO 	 OIME OS OsissI..  cMndo) 

M LSI F O 1 COMUNHÃO PARCIAl. 
FILHO 05 leal)  
ROMILDO DA GRAÇA LEITE 	 CELIA MENDES BARRETO 1 

5  NAscIDO EM jdata 4. nas4aianto 	 IDENTIDADE (ntseao) 	 ÓrgRc mailasor 	 W 	prinlento; 

3111211973 	 887634 	 1 SSP 	 SE 	6544.085-91 22 
EMANCIPADO POR (forma da .mnclp.$O - Gomeata no caso de inIbO 

= 
DOMICILIADO NA (LOGRMI 	- na as. ala) 	 NÚMERO 

RUA ARIOSVALDO MENESES DOS SANTOS 	 446 
COMPLEMENTO 	 OAIRROJDISTRITO 	 par 	 RO ooipØ1á 

5 	 ijanta Got,it;ciuI) 
X)00000~ 	 ATALAIA 	 1 49.037-610 	(8770 

1115 
MLINICIPIO 	 1* 

ARACAJU 	 [SE 
declara, sob as penas da lei, não estar tmpe&do de exercer atividade empresária, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DE SERGIPE 
CÓDIGO DOAm scscøsçAo -ATO 

ALTERAÇÃO 
CÓDIGO DO EVENTO OESCRÇA000 EVENTO 

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME 
• 002 	. 021 EMPRESARIAL) 

CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇAD DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCÇSÇAO DO EVENTO 

OOo0000O 
NOME EMPRESPBVIL 

CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP 

L0QAaOI(rus.v, t'o) NÚMERO 

RUA GARARU 958 
~MIRREM BflRRWDISTRITO 

FbCQSI SUISSA 	 .oss-aoo 
MUNICIPCO 	 UF 	PAIS 	 COSISEIO ELE1N 	(E-MAIL) 

ARACAJU 	 1 SE 	BRASIL 	cmendes.aJu@hotmail.com  
VALOR DO CAPITAS. - R$ 	 VALOR DO CAPITAL- (por salnso) 

50.000,00 	 CINQÜENTA MIL REAIS 
CÓDIGO DE ATIVIDADE 	DE5AØ DO OBJETO 
ECON6MICA 

lenas) 	
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA)XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

Atividade PIIIIOIPM 	)000000(X)000( 
7311400 

Atividade satoIIdárIa 

XX)0000C 	 DE SEFC cflVEtRWC} 
XXXXXXX 	 ACiÍS000  

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxm 	

crS 
xxxxXxX 

'II 	1) 
DATA DE INICIO DAS ATNIOADES 	 IØ*ERO DC INSCRIÇAO NO CNPJ 	TRANSPEIGIA DE SEDE OU DE RLIAL DE OUTRA 1W 	 IJF 

25111/ 	08 	 1056087800 154 

DEFERIDO 	 AUTENTI 	çAo 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 	 fl% JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

.. 'Jr-. 	' 	 CERTIFICO O REGISTRO EM: 2911112013 SOB P4°: 20130410292 

. 	 Protocolo: 13/041029-2, DE 2711112013 
JUCkS 	 / 
Empresa:28 1 0045895 9  

-. 
	11M1,NZ 

• 	Ç. 	/ 	 MARgECOPXséõsSILVA  
SECRETÁRIO-GERAL 

!i2 



'4 
302 
$ 

o 



0á) 002 

VOLVI 
DE SE 
lÓ DO 

na data da 

13 de março de 



Page 1 of 1 e de Inscrição e de Situação Cadastral 

provante de Inscrição e de Situação Cadastral 

contifra os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB sua atualização cadastral. 

4 S 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

10 
ERO DE INSCRIÇÃO 	 E DE INSCRIÇÃO EÕËuItUAÇ j COMPROVANT 	 ÀOi 

550.878/0001-54 	1 	 / 	CADASTRAL TRIZ 	 1 	 / 

DATADEABERTuRA 
1211212006 

[ç 
iS EMPRESARLAL 	 J 
EROJOSEMENDESLEITE - EPP  

TITI10 DO ESTABELECIMENTO (iOMiDE FANTASIA) 
PAUTA COMIJNICACAO E MARKETING  

DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
11-4-00 - Agências de publicidade 

DIGO E DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
ntormada  

LiCI DIGO E DEsCnÃõKiATuREzA JURÍDICA 
- EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  

LRGARARU  
GRADOURO NÚMERO OMPLEMENTO 

____________________ 

rp 
L .055-300 1 O,DSTRITD jMUNIDIPID 

SUISSA ARACAJU  ________________________________________ __________________________________ 
IUE 

SE 	1 

FIL U AÇÃO CADASTRAL 	 1 
IVA  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12112/2008 

[M )TIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[1 UAÇÃO ESPECIAL J ESPECIAI 7 

pela Instrução Normativa REB n 9  1.183, de 19 de agosto de 2011. 

no dia 2811212012 às 10:58:41 (data e hõra de Brasília). 	 Páaina: 1/1 
VoIta 

A «FB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dlique aqui. 

seceita.fazendagov .br/PessoaJuridicalCNPJ/cnpjrevalCnpjreva_Comprovante.asp 	 28112120 



r 

Cód. Ativ. 	Destição das Atividades 

-. 
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Certidao Positiva de Debito 	 Page 1 of 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N°001182013-22001878 
Nome: CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP 
CNPJ: 10.550.87810001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em 
seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos 
do art, 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 166 - Código 
Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições prevideneiúrias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem 
os mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n°, 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço -chttp://www.receita.fazenda.gov.br >. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n ° 01, de 
20 de Janeiro de 2010. 

Emitida em 22/1012013. 
Válida até 2010412014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwü  1 0dataprevgov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto.. 22/10/2013 



http&/Asifgacaingov.br/Empresa/CrCrfYFgeCFSImprirnirPapeI .asp?VARPessoaMatriz= 1557671 l&VARPessoa 1557671 1&VARUfSE&Vh. 

au1garhup 

ca. xa 
CAIXA ECONONUCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	1055087810001-54 

Razão Social: CICERO JOSE MENDES LEITE 

Endereço: 	& GAR.ARU 958 / SUISSA / ARACAJU/ SE 149055-300 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 31/03/2014 a 29/0412014 

Certificação Número: 2014033105335170336345 

Informação obtida em 08/04/2014, às 10:47:25. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

r," 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

or Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOfrPEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP ( 
CNPJ: 10.550.878/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n 2  5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente á 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciàrias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/l'%w. receita, fazenda.gov. br> ou chttp:/Iwww, pgfn.fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida com base 	Portaria Conjunta PGFN/RFB n 3, de 02105/2007. 
Emitida às 08:00:30 do _9í 09/12/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0710612014. 
Código de controle da certidão: 9BEF.30A8.077C.ACOF 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ÇÀ 

111 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE /7 

Declaração de Recolhimento do. ICMS N. 47210312014 

Identificação do Contribuinte: 10.550.87810001-54 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de 
Pessoa Jurídica 10.550.878/0001-54/está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à 
Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento 
10.550.87810001-54 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir 
da emissão. 

Declaração emitida em 1810312014 09:12:42, válida até 1710412014 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 18 de Março de 2014 

Autenticação: 2014031813Y2 H3 

copyright © 2002 - secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 



4 	SECRETARIA DE ESTADO DA. FAZENDA DE SERGIPE 	 éw 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 472075/2014 

Identificação do Contribuinte: 10.550.87810001-54 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica 
10.550.878/0001-54 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à 
Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento 
10350.878/0001-54 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir 
da data da emissão. 

Certidão emitida em 1810312014 09:08:04, válida até 171041201 deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 18 de Março de 2014 

Autenticaçãd: 2014031 8I3YIVP 

copyrlght © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av, Tancredo Neves, s/n - centro Administrativo Augusto Franco 

cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 215-7000 



Certidão 201401093064 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNI CI PAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N°. 201401093064 

CNPJ: 10.550.87810001-54 
Contribuinte: CICERO JOSE MENDES LEITE EPP 

Em cumprimento á solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado 

o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, 

as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICÁMOS para fins de direito, que 

mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em 

nome do contribuinte em apreço. / 

Esta certidão será válida até 1610412014. 

Aracaju (SE), 16 de Janeiro de 2014 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 

Internet, no endereço http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_valida.wsp  

Código de Autenticidade: 201401 0930645c5a 

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/0612007 
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PODER JUDICIÁRIO 

	

( 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

/ 
Nome: CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.550.878/0001-54 
Certidão n°: 41631416/2014 
Expedição: 28/01/2014, ft-s 12:28:25. 
Validade: 26/07/2014 	180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CICERO JOSE MENDES LEITE - EP? (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 10.550.878/0001-54, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°, 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão 6óndiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliaão Prévia. 

T.)Üv:i. das e e as es t:.õe a e ad e e. a t j u.1 b e 



Solicitação de Certidão Negati\a - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 

( 

ESTADO DE SERGIPE 

PODER JUDICIÁRIO 
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU 

Fórum Gumersindo Bessa, A'i; Tancredo Neves, S/N 
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho 

Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 13543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Dados do Solicitante 

Razão Social: CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE - EPP 

Nome Fantasia: EMPAUTA Natureza Certidão: 
COMUNICAÇÃO 
MARKETING - EPP 

Domicilio: Aracaju Tipo 
Pessoa/ CPF/CNPI: 

Data da Emissão: 26/03/2014 10:30 Data de Validade: 
N° da Certidão: * 0000917602 *   N° da Autenticidade: 

Falência, 	Concordata, 
Recuperação 	Judicial 	e 
Extra-Judicial 

de Jurídica / 10.550.878/00 1-
54 
* 25104/2014 * 
* 0516969185 * 

:0 que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1 0  e 2°  Graus do Poder Judiciário do Estado de 
e, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que 
em andamento, contra a firma acima identificada. 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006 

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário. 

c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será 
necessária a emissão de uma nova certidão. 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 
- www.tjse.jus.br  - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima 
identificado. 

1/1 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A REDE ILHA DE COMUNICAÇÃO LTDA (ILHA FM), empresa inscrita no CNPJ n2 

11.185.26610001-72, atesta para os devidos fins, que a empresa Empauta 

Comunicação e Marketing, com sede nesta cidade, à Rua Gararu, 958 bairro Suissa, 

inscrita no CNPJ n2 10.550.8781001-54, presta serviço de divulgação de matérias na 

programação diária e linear da emissora com veiculação de assuntos de interesse de 

seus clientes, pelos quais atestamos que o serviço é prestado de forma satisfatória, 

não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e 

sua responsabilidade em relação ao serviço assumido. 

3eQho 
Superintendente 

CPF: 909.816.775-68 

Aracaju, 27 de Abril de 2012. 

DJ. L.:.rL.r::  
C. 	i\2ï 

fl-r:r 	
- L ¼Lr 	

r 
ç 

REDE ILHA DE COMUNICAÇ2 
Rua N, 133, CJ Prisco Viana, Bar 
Tel.: (079) 3205-7617 - CM: 11. 
coniercj&@redejjha.com.br  



Â41i it('S 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICPOS DA REGIÃO CENTROSUL DE SEROPE 

ATESTADO 

A Associação dos Municípios da Região Centro Sul de Sergipe, inscrita no 

CNPJ no 32.728.62810001-02, atesta para os devidos fins, que a empresa Empauta 

Comuhicação e Marketing, com sede nesta cidade, à Rua Gararu, 958 bairro Suissa, 

inscrita no CNPJ no 10.550.8781001-54, presta serviço de Assessoria de Imprensa de 

forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a 

conduta da empresa e sua responsabilidade em relação ao serviço assumido. 

Atenciosamente, 

 
tôn dai 	Fonseca Dórea

'»  
2 C 

	

( 

Arac*, 19* outubro de 2012. 

Endereço Praça Fausto Cardoso, 328 Sola 401 Bairro Centra CEP 49010-080 —Aracaju/SE 



CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

W 	 CRECI 160  REGIÃO/SE 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Certifico que a Empresa Empauta Comunicação e Marketing, atua na área 
de Assessoria de Imprensa, divulgando nossos serviços, alcançando excelentes 
resultados nas ações estabelecidas, sempre com agilidade, presteza e bom 
atendimento. É, sem dúvida, uma empresa com grande capacidade técnica para 
atuação no mercado de comunicação de Sergipe. 

Atenciosamente, 
Aracaju, 26 de outubro de 2012 

ri vueutv 

Q1±±o. 

Rua Arauá, n.° 919, Bairro São José, Aracaju/SE 
Fone: 2106-6800 

E-mail: creci-se@infonet.com.br  



do Estado de Sergipe 

Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa Cícero José 
Mendes Leite - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 10.550.87810001-54, 
estabelecida à Rua Gararu ri0  958, bairro Suissa, cidade Aracaju /SE, é nosso 
fornecedor de serviço de Assessoria de Imprensa, cumprindo sempre e 
pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços 

solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir 
com o objeto licitado, nada tendo que a desabone tanto em quantidade e prazo. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Aracaju/SE, 30 de Dezembro de 2012. 

MárçÂi 	tino 
Gerente 

[r cc o ORj 
ik9(y~oti 

Rua Duque de Caxias, 341- Sio José-  CEP 49.015-320 - Aracaju - Sergipe 
raI 1t., • 'na rt.. tnt rt, n a 1 e na, rcr lana. fl e ....ai. t aaCblaa*.afl 

C2. 
,,61/ 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

o 

	
029/2013 
	

Aracaju, 05 de junho de 2013. 

CERTIDÃO 

Venho, através deste, certificar a capacidade técnica da empresa CICERO JOSÉ 
MENDES LEITE ME na prestação de serviços de comunicação especializados, 
desenvolvendo suas estratégicas de mídia com eficiência e presteza, compatíveis ao objeto 
desta licitação. 

Através de um corpo técnico qualificado, tem total capacidade de atender às 
necessidades dos seus clientes, estando apta, portanto, a exercer tal atividade em qualquer 
prefeitura do Estado de Sergipe. 

Sem mais, 

COM O ORGAL 

Rua Propriá, 3 15 — Centro - Aracaju/SE - CEP 49010-020 
Fone/Fax (79) 3234-4100 —email: jucesecajucese.se.ov.br  

www.jucese.se.gov.br  

( 
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tt 4 s 
Comunicação e Marketing 

Rua Gararu, 958— Bairro Cirurgia - Aracaju (SE) 
CEP: 49.052-430 CNPJ N°10.550.878/0001-54 ( 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES 

EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING, inscrito no CNPJ n°, 10.550.878/0001-54, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) CICERO JOSÉ MENDES 
LEITE, portador da Carteira de Identidade n° 887.634 SSP/SE e do CPF no 
654.224.065-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Aracaju, 31 de março de 

(Observado: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 



CARACTERÍSTICOS FÍS!COS 

IPFUAUO 
VISTO o* FISCALIZAÇÃO 
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CARACTERISTICOS FISIOS 

Ka Ct2 P J La 
no 	 Séne  00 2 	 C.T.P.S. (Rural) n0 	 Série 

C P F no o4 &i63 q 	- 	Titulo de Eleitor no da 	zona, Cédula de lden 

tidade R G 	 foi admitido em 	de 	 k0 	de Zo3J para exercer 

a função de 	 ,como saláriodeR$ 

t5 Q\i-- CPvW'3 J\&X1W 	/ 

por 	 no seguinte horário de trabalho: das ./. 	às. .2o±.00 . horas, com -------- -------- horas de 

intervalo para repouso ealimentaçào. 

Filiadoao Sindicato................................................................................................................................. 

SITUAÇÂO PERANTE O FUNDO DE.GARANTlADVTEMPPDE.$ERV!ÇC. 
E optante? 	 Data da opção 	 Data da retratação 	 Banco depositário 

Sim í 	NãoD 	 K:A 	 / 
QUANDO ESTRANGEIRO 

	
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

Nacionalidade - .CYu.À1. 4 	4. 	...__________________________________ 	 (PIS) 

Filho de.. 	 Carteira modelo 19 no... ... .............. .cadastr do em  .... ........ 

5, 	 sobno l2ct 	35  
e de.. W2P':.14À R4Y.* .............N°  Registro Geral ..........................dep. no Banco.................................. 

... . . ... 

	

............ 	. 

	

............. 	 ....... .................... 

naspdo en1...}.).. Tz\, 	 ...... Casado (a) c/ brasileira(o)9 	..............endereço ....................................... 

......de.!:Y. 	Nomedocônjuge ............................................................................ 

lado civil ..... ,_)t'jti&.L4J 

m 	

........................(Banéo 

e do cônjuge .................................... ...............................  ................ Códigos 
Agência.......................... 

..........................................Tem filhos brasileiros? 

3rau de instrução ........... ........... .------------ .Quantos? .------- ................... ......... .endereço da agência.......................... 

.... tesidência ........................................Data da chegada ao Brasil: 

art.  Nac. Habilitação n° ..............................de.......................de ............Obs.: ........................................... 

• (série ...........Naturalizado 	............................ 
;ert. Militar n° 	................... 

Categ.........  Decreto n° ................. ................ 	 ............. 

,nsficiáribs -  ............................................................................................................................................ 

................................................................ cl :  

t.2..de 

.1•- - 	 ..,_. 
L :.t'._1.ct'...... 
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optante? 	 Data4a.op#ão. 	 . Høata datMrata4o 	 Banco depositário 

Sim 	Nâofl 	 / 

Ai 	 QUANDO ESTRANGEIRO 	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
4acionabdade 441R11JV 	 (PIS) 

ilho de---'5%9/)4' to)' YYV'O dt- 	Carteira modelo 19 fl° 	 Cadastrado em 05 / oS 5008 
)IA 1 	 cnhn° fq HJG 

5èktA25z 	t'- de 	fT.ÍflflO\ N° Registro Geral dep. no Banco 

— ---------------- --------- ------------ — -- -------- 

ascido em. 	- -. .ndeteço ....................................... 

Olde 	 de Nome do cônjuge 

tado civiL 	 4IM,. 

Joe do cônjuge --------------------------------. m 	 --- 

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

- .............  Códigos - 

----------- ------------------------------- Tem•flthos brasileiros?,.,  

-- ----- — 

Agência.......................... 

;rau de instrução --------  - ----------- ------- ----- 

,casSo.cftrssiIéir(à)?. 	- ------ ---- 

------------
Bancà 

Quantos? --- ---------------- ----------- ----- endereço da agência.......................... 

esidência - ---- -------------------------------------- 

- 

Data da chegada ao Brasil: 

-- 

- 

-- - 

Obs: 	------------------------------------------ art. Nac. Habilitação n° --------------- ----------- --- 

Série 

— 	
de ----- ---------- --------de ------------ 

-- 

Naturalizado 
ert. Militar n0 	- - - -- --- - -----------4 

Categ - ------- -Decreto n°-- - ------------------- --------------...........  

B neficiarios  

cLe;4 kt 1  

kdeDt#Ct -kÇ.-----------e.20--2- 





SEFLAG 	e-DOC 

015.000.9479 	14-7 /1 

EEK 
Comunicação e Marketing 

Rua Gararu, 958— Bairro Cirurgia - Aracaju (SE) 
CEP: 49.052-430 CNPJ N°10.550.875/0001-54 

PROPOSTA DE PREÇO 

Aracaju, 31 de março de 2014. 

DO OBJETO: Contratação de prestação de serviço de -profissionais na Área de 

Comunicação Social (jornalista e designer gráfico), para trabalharem junto à Assessoria 

de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe —JUCESE/SE. 

LOTE 01 

1.1 VALOR: R$ 11.108,74 (ONZE MIL CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO 
CENTAVOS) 

1.2 - Estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento 

integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 

impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

rï jQJ 



1.3 - As planilhas de custos levam em conta como valor mínimo para o salário o piso 

salarial da Convenção Coletiva da Categoria (homologada). 

 

 

CPF 654.224.065-91 
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I'TEMj GRUPO "A" PERCENTUAL 1 VAL MENSAL 

1.0 PREVIDÊNCIA SOCL4I. 20,00% 178,00 

2.0 SESC/SESI 1,50% 13,35 

3.0 SENAC/SENAI 1,00% 8,90 

4.0 INCRA 0,20% 1,78 

5.0 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 56,25 

6.0 FGTS 8,00% 14,24 

Z0 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO 3,00% 0,40 
8.0 SEERAE 0,60% 0,05 

VALOR DO GRUPO A - 	 36,80% 327,52 

1 ITEMj GRUPO "li" PERCENTUAL 1 VAL TOTAL 

0.9 FÉRIAS 11,11% 98,88 
10 AUXÍLIO DOENÇA 1,39% 12,37 
11 LICENÇA PATERNIDADE 0,02% 0,18 
12 FALTAS LEGAIS 0,28% 2,49 

'13 ACIDENTES DE TRABALHO 0,33% 2,94 
74 AVISO PRÉVIO 1,94% 17,27 
15 1V-SALÁRIO 8,33% 74,14 

VALOR DO GRUPO li 'IdA )AR 74Ç 

ITEM J 	 GEtifO "C" j PERCENTUAIJ VALTOTAL 

0.9 

10 

II 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR 

0,42% 

0,08% 

4,00% 

3,74 

0,71 

35,60 
VALOR DO GRUPO "C" 4,50 40,05 

5?? CALCULO 890./01 

TEMI GRUPO"»" 	 1 PERCENTCJ flL. TOTAL 

19 INCIDÊNCIA CUMULATWA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "E" 

TOTAL DO GRUPO "D" 
861% 

8,61% 

76,63 

'til 



ITEMI 	 COMPONENTES 	 IPERCENTIJALI BASE CALCULO 1 VAL. TOTAL 1 

LO DESPESAS INDIRETAS 	 7% 	890,00 	 62,30 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 	 4% 	890,00 	 35,60 

2.0 LUCRO 	 15% 	 890,00 	 133,50 

VALOR 	 231,40 

BASE DE CALCULO 	 GERAL 	 1.121,40 

ITEM 1 	 DESCR1ÇAO 	 1 	 PERCENTUAL 1 VAL TOTAL 1 

1 1.0 1 	iMPOSTOS FEDERAIS (155. PIS. CONF)NS) 	1 	 16.50% 	 18503 

VALOR 



TEM 	 GRUPO "A" 

LO PREVIDÊNCIA SOCIAL 

20 SESC/SESI 

3.0 SENAC / SENAI 

4.0 INCRA 

5.0 SALÁRIO EDUCAÇÃO 

40 FGTS 

7.0 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO 

£0 SESRAE 

VALOR DO GRUPO A 

PERCENTUAL 

20,00% 

1,50% 

1,00% 

0,20% 

2,50% 

8,00% 

3,00% 

VAL MENSAL 

270,00 

20,25 

13,50 

2,70 

56,25 

21,60 

0,61 

frist CÀLCI'LO 	R$ 	7.350,00 

ITEM 1 	 GRUPO "B" PERCENTUAL 	VIL. TOTAL 

0.9 	FÉRIAS 	 11,11% 	 149,99 
10 	AUXÍLIO DOENÇA 	 1,39% 	 18,77 
11 	LICENÇA PATERNIDADE 	 0,02% 	 0,27 
T2 	FALTAS LEGAIS 	 0,28% 	 3,78 

.2 
13 	ACIDENTES DE TRABALHO 	 0,33% 	 4,46 
74 	AVISO PRÉVIO 	 1,94% 	 26,19 
15 	13°-SALÁRIO 	 8,33% 	 112,46 

VALOR DO GRUPO 	 23,49 	 315,99 

frASE Ç4LCULO 	R$ 	1.35(1,00 

TEMI 	 GRUPO "e' PERCENTUAL j 	VAT.. TOTAL 

0.9 	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 	 0,42% 	 5,67 

10 	INDENIZAÇÃO ADICIONAL 	 0,08% 	 1,08 
II 	INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR 	 4,00% 	 54,00 

VALOR DO GRUPO "C" 	 4,50 	 60,75 

B45E CAlCULO 	J 	1.350.0(1 

TEMI GRUPO "D" PERCENTUAL r:it. TOTAL 

19 	INcIDÊNcIA CUMULATIVA DO GRUPO "A' SOBRE O GRUPO "li" 	 8,61% 	 116,24 
TOTAL DO GRUPO "D" 	 8,61% 

El 



TOTAL GRUPOS "A ", "8 'Ç "C", "LV' (11) 	 73,31 	 98,68 

ITEMj 	 COMPONENTES 	 VAL TOTAL 

Vale transporte 

Uniformes 

Assistência socialfamiliar 

Beneficio Alimentação 

VALOR 

t14SE CALCULO 	R$ 

BDIIBENEFIÇOSE DESPESAS 1NDIRFTAS 

1.35(1.00 

ITEM( COMPONENTES IPERCENflÍÀLt B.4SF CALCULO 	J1L-70.7AL 

LO 

2.0 

DESPESAS INDIRETAS 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

LUCRO 

7% 	1.350,00 

9% 	1.350,00 

1501. 	1.350,00 

94,50 

121,50 

202,50 

VALOR 418,50 

BASE DE CALCULO GERAL 1.768,50 

ITEM 	 DESCRIÇAO 	 PERCENTUAL j VAL TOTAL 

1.0 	IMPOSTOS FEDERAIS (155, P15, CONFINS) 	 16,50% 	 291,80 
VALOR 	 291,80 
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N°Licitação: 530354 

Texto resumo A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) 
para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JIJCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLAMEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE093/2014 	 Processo: 019,201.0017612014-4 

	

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

LoteNO : 	 1 	............................................................................................... . 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na 
área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 

Resumo do lote: Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JIJCESE 

Tratamento aplicado: Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Declarado vencedor 	 Data e o horário: 09/04/2014-09:47:54:615 

Fornecedor selecionado: CICERO JOSE MENDES LEITE 

CNPJ,: 19:550.878100014  
Nome contato: CICERO JOSE MENDES LEITE 	 Telefone: (79) 99035551 

Valor arrematado: R$ 12.100,99 	 Negociado: R$ 11.108,74 

Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos 
Justificativa: editalicios. 

listar 'tens 	listar propostas 	alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 	consultar recurso 

detalhar proposta . 	desclassificar fornecedor 

https ://www.licitacoes-e.com.br/aop/listar-lotes.aop?opcao1istarLotesPreCaptcha&num.. . 9/4/2014 
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N° Licitação: 530354 	 4tiaitaqào 

Texto resumo: A contratação de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social Gornalista e designar gráfico) 
para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe-. JLJCESE 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLAMEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP ((1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE093/2014 	 Processo: 0I9.201.0017612014-4 

	

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

Lote NO: 1 ................................ 

Resumo do lote 

Tratamento aplicado 

Tipo de disputa 

Situação do lote 

Fornecedor vencedor 

CNPJ 

Nome contato 

Valor arrematado 

Justificativa 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social 
(jornalista e designar gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - JUCESE 

Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP  

Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Adjudicado 	 Data e o horário: 1O/04/2014-10:l9:16:755 

CICERO JOSE MENDES LEITE 

10.550.878/0001-54 

CICERO JOSE MENDES LEITE 	 Telefone: (79) 99035551 

R$ 12.100,99 	 Contratado: R$ 11.105,74 

Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos 
editalicios. 

listar dons 	listar propostas 	alterar situação 	consultar histórico i detalhar proposta 

httvs ://www.licitaeoes-e.com.br/aon/ljstar-lotes.aon?ovcao=ljstarLotesPreCantcha&nu  -. 10/4/2014 
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/L' ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENJTO GESTAO - SEP - 

ESTADO DE SERGIPE - (SE) 

Licitação: (Ano: 20141 SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - 

SEP / N° Processo: 019.201.00176/20144) 

Às 09:01:44 horas do dia 3110312014 no endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 346-

PREDIO, bairro SAO JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da 

disputa Sr(a). ALESSANDRO FRUKCK DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, 

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão 

N° Processo: 019.201.0017612014-4 - 2014/PE09312014 que tem por objeto A contratação 

de prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 

designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe 

JUCESE. 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços: 

Lote (1)- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais 

na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 

Comunicação da Junta Comercial de Sergipe JUCESE 

Data-Hora 1 	 Fornecedor L--Proposta 

3010312014 10:52:56:304! IVIASERV TERCEI RIZACAO LTDA li R$ 35.000.00 

12810312014 16:33:28:6761 IuNIKA EDITORA LTDA II R$ 750.000.00 
2210312014 22:19:04:5011 IGILVAN DA SILVA BARRETO ME II RS 25.000.00. 

12610312014 17:35:25:3011 IGERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME II RS 300.000.00 	. 

12610312014 23:24:00:728! ICIcERO JOSE MENDES LEITE 	 . II R$ 13.550.00 

2610312014 15:27:01 :062 gB5R ,ES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO R$ 35 000,00 

12810312014 10:30:10:6O8IIMARIM CONSTRUCOES LTDA II R$ 110.555.90 

13110312014 07:58:09:929] IFRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP 1 R$ 500.000,00 

2310312014 10:59:56:9111 IDAISE SANTOS DA SILVA - ME II R$ 30.000.00 

2710312014 15:53:38:393IITARCISIO DANTAS BARBOSA- EPP ]I R$ 13.900.00 

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSAO PUBLICA, foram apresentados os 

seguintes menores preços: 

Lote (1)- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais 

na área de Comunicação Social (jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 

Comunicação da Junta Comercial de Sergipe JUCESE 



II 	Lance Data-Hora 1 	 Fornecedor 

31103/2014 09:38:21:6621 ICICERO JOSE MENDES LEITE II R$ 12.100,99 

3110312014 09:37:51:9181 IDAISE SANTOS DA SILVA - ME ERÃ 12.129,60 

131/0312014 09:37:28:1 iül ITARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 1 rR$ 12.130.99 

3110312014 09:35:48:2001 IGILVAN DA SILVA BARRETO ME II R$ 13.999,99 

3110312014 09:35:54:1781 IVIASERV TERCEIRIZACAO LTDA II R$ 14.000.00 

31/03/201409:37:11:4231 IFRISSON COMUNICACAOO E MARKETING LTDA EPP II R$ 14.000.01 

31/03/2014 09.35.39.3 8 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO R 	14.998,00 DE SERV 

12810312014 10:30:10:6OSIIMARIM CONSTRUCOES LTDA II R$ 110.555,90 	1 

12610312014 17:352 IGERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 1 	R$ 300.000,00 	1 

128103/2014 16:33:28:6761 UNIKA EDITORA LTDA R$ 750.000,00 	1 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto 

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 31103/2014, às 09:43:10 horas, no lote (1)- Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 
designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe 

JUCESE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/0412014, às 09:47:54 

horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 0910412014, às 09:47:54 horas, no lote (1)- Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 

designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe 

JUCESE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração 

foi o seguinte: Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a 

mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. No dia 1010412014, às 10:19:16 horas, 

a situação do lote foi finalizada. 

No dia 1010412014, às 10:19:16 horas, no lote (1)- Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 

designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe 

JUCESE - a situação do, lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o 

seguinte: Ultrapassada a fase recursal, e não havendo nenhuma manifestação, declaro a 

Empresa em tela ADJUDICADA, por a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. 



No dia 1010412014, às 10:19:16 horas, no lote (1)- Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de profissionais na área de Comunicação Social (jornalista e 

designer gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe 

JUCESE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à 

empresa CICERO JOSE MENDES LEITE com o valor R$ 11.108,74. 

• Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa 

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações 
detalhadas sobre o andamento do processo. 

JC4í dà 
ALESSANOR FRUKCKDAVA 

Pregoeiro da disput 

JULIO CESAR GO RBOSA 

Autoridade Co'!1etente 

9&oSOaJp. 
ADNA MARIA DE SOUZA CARDOSO 

Membro uipe Apoio 

Membro Equipe Apoio 

jtA14 S,4S 4 
tRCOWANTONIO{SANTANA DO SANTOS 

Membro Equipe Apoio 

Proponentes: 
10.550.87810001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE 

18.343.43910001-82 DAISE SANTOS DA SILVA - ME 

02.984.24210001-92 EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERV 

03.955.52210001-88 FRISSON coMuNlcAcAoo E MARKETING LTDA EPP 

06.130.41710001-55 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

11.718.02910001-20 GILVAN DA SILVA BARRETO ME 

04.574.88010001-60 MARIM CONSTRIJCOES LTDA 

12.879.80310001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP 

11.191.089/0001-37 UNIKA EDITORA LTDA 

41.102.64110001-34 VIASERV TERCEIRIZACAO LTDA 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 093/2014 

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social 
(jornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - 
JUCESE. 
CONTRATADA: CICERO JOSÉ MENDES LEITE - 
ME. 
CNPJ N°. 10.550.87810001-54 
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 
VALOR MENSAL: R$ 11.108.74 (onze mil e cento e 
oito reais, setenta e quatro centavos) 
VALOR GLOBAL: R$ 133.304,88 (cento e trintas e 
três mil, trezentos e quatro reais, oitenta e oito 
centavos) 
VIGENCIA DO CONTRATO: de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, na 
forma do art. 57, II da Lei 8.666193 
FONTE DE RECURSO: 027. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 19.201 PROJETO/ATIVIDADE: 
1152 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 
CLASSIFICAÇÃO FUNC.: 23.122.039. 
BASE LEGAL: Lei n°. 10.52012002; Lei n °  8.666193. 
Lei Estadual n°6.206/2007, Lei Estadual n° 5.280, Lei 
Estadual n° 5.848, Decretos Estaduais n°5. 26:531 e 
no 26.533. 

Ad dico em 1 de_abr)l ge2O)4/ 

ORO FRV EV' 
Pregoeiro - SGCCJSEPLAG 

Homólogo em 	/ 	12014. 

GEORGE DA TRINDADE 0015 
Presidente da Junta Comercial de Sergipe 
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1 
ESTADO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Subsecretaria de Administração e Logística 

Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 

DESPACHO MOTIVADO 

Vistos, etc. 

O ato de homologação legal do presente procedimentoticitatório é de inteira e 

exclusiva responsabilidade da autoridade competente que determinou a sua 

abertura, consoante o que estabelecem as Leis Federais n.° 8.666/93 e n.° 

10.5201202 e os incisos 1 e IX do art. 70  do Decreto Estadual n.° 26.531/2009. 

Ademais, apenas para fins operacionais de homologação da Licitação nos 

sistemas eletrônicos utilizados pelo governo do Estado de Sergipe, por meio dos sites 

www. iicitacoes-e. com. brewww. comyrasnet. se . gov. br, cabe ao Superintendente-

Geral de Compras Centralizadas da SEPLAG o ato de homologação eletrônica, nos 

termos do art. 8° do Decreto Estadual n.° 26.53312009, após o ato de homologação 

legal ter sido efetuado pela autoridade competente queautorizou a abertura do 

procedimento. 

Por fim, cabe salientar que a colocação do nome do Superintendente-Geral de 

Compras Centralizadas no documento denominado "Ata da Sessão Pública do Pregão" 

decorre tão-somente do fato de este realizar a homologação eletrônica dalicitação, 

valendo reafirmar que, em verdade, conforme explicado acima, a responsabilidade 

legal para homologação do feito é da autoridade competente que permitiu a 

realização do certame. 

Aracaju, 10 de abril de 2014. 

JÚLIO 

Geràt'de Compras Centralizadas 

SGCC/SEPLAG 



Oficio n° 1111 / 2014 - SGCC/GELIC 

Aracaju, 11 de Abril de 2014. 

Ao Senhor 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Diretor-Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe 
Aracaju - SE 

Assunto: Encaminhamento de processo para homologação 

Senhor Diretor-Presidente, 

Encaminhamos o processo n°. 019201.00176/2014-4, referente à contratação de 

prestação de serviço de profissionais na área de comunicação social (jornalista e designer 

gráfico) para a Assessoria de Comunicação da Junta Comercial de Sergipe, conforme extrato da 

ata de julgamento do pregão eletrônico n°. 093/2014 para homologação e publicação no Diário 

Oficial. 

Respeitosamente, 

JÚLIO CÉSAR G. BARROSA 
Superintendente-Gerai de Compras Centralizadas 

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: São José CEP: 49015-320 Aracaju. SE 
Tet: (079)3226-2200- Fax: (079)3214-0306 www.septag.se.gov.br  

e-DOC - Documento Virtual 



GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 09312014 

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de 
profissionais na área de Comunicação Social 
Üornalista e designer gráfico) para a Assessoria de 
Comunicação da Junta Comercial de Sergipe - 
JUCESE. 
CONTRATADA: CICERO JOSÉ MENDES LEITE - 
ME. 
CNPJ N°. 10.550.87810001-54 
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 
VALOR MENSAL: R$ 11.108.74 (onze mil e cento e 
oito reais, setenta e quatro centavos) 
VALOR GLOBAL: R$ 133.304,88 (cento e trintas e 
três mil, trezentos e quatro reais, oitenta e oito 
centavos) 
VIGENCIA DO CONTRATO: de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, na 
forma do art, 57, II da Lei 8.666193. 
FONTE DE RECURSO: 027. UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 19.201 PROJETO/ATIViDADE: 
1152 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 
CLASSIFICAÇÃO FUNC.: 23.122.039. 
BASE LEGAL: Lei n°. 10.52012002, Lei n° 8.666193. 
Lei Estadual n°6.206/2007, Lei Estadual n° 5.280, Lei 
Estadual n° 5.848, Decretos Estaduais n°s. 26.531 e 
n°  2&533, flfl  

Pregoeiro - SGCC/SEPLAG 

gipe 







1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATO N°01/2014 

Contrato de prestação de Serviços de Comunicação 
Social, celebrado entre a Junta Comercial do Estado 
de Sergipe e Cícero José Mendes Leite - ME. 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL 	-- CICERO JOSÉ MENDES LEITE - ME 

,ENDEREÇO-. Ç RUA GARARU, 958, BAIRRO SUISSA, 
ARACAJU-SE 

TELEFONE 793259-9437 

N° DO CNPJÓ 10.550.87810001-54 

REPRESENTANTE LEGAL CICERO JOSÉ MENDES LEITE 

N° DO CPF 654.224.065-91 

N° DA CART. IDENTIDADE 887634-7 SSP/SE 

O presente contrato está de acordo com a Lei n° 8.666/93 e sua legislação suplementar, 
regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso 1, da Lei n° 8.666193). 

Rua PropHá, n°315, Centro, Ãrac, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jucesecjucese.se.gov.br  

www.jucese.se.g.ov.br  



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 6° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio 
de Termo Aditivo. 

§ 7° - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas. 

§ 8° - No caso de atraso de. pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666193). 

O prazo da prestação dos serviços será de 12 meses, a partir da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55. inciso V. da Lei n. 
8.666/93). 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO ELEMENTO FONTE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL - DE DESPESA DE 

PROGRAMÁTICA RECURSO 
1920 1  

- - 

 

23.122.0039 . 	 . 3.3.90.39 0270 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL (art. 55. inciso V, da Lei n..° 
8.666/93). 	. 

A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, 
inciso VII e XIII, da Lei n° 8.666193). 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
Edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020  
Fone/FAX (079) 3234-4100.— e-mail: jucese(djucese.se.gov.br  

www jucese se gov br 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

1> Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

m) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

n) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro de ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

o) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial 
do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas 
e de segurança e medicina do trabalho; 

p) Os supervisores da contratada deverão; obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo uma vez por semana; 

q) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da JUCESE, 
por determinação desta Junta, eventualmente e em objeto de serviço, a licitante 
contratada concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e 
permanência, em igual valor ao previsto em Ato Deliberativo desta administração, que 
concede diárias e que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado 
terão, além das diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para 
fora do Estado terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

r) O ressarcimento dos valores, correspondentes às despesas provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal 
ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta 
fatura qualquer margem de lucro. 

O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados. da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessários os serviços;. 	 .. 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

c) 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; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o, estabelecido no Contrato. 

Rua Propriá, n° 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(d.jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  

i.a.L 



:1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 1 °  - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou 
interpelação judicial. 

§ 2° - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55. inciso XII, da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 - nos termos do processo N° 00112014 Pregão Eletrônico 09312014 que, 
simultaneamente: 

a) constam do Processo Administrativo n° 019.201.00176/2014-4 

b) não contrarie o interesse público; 

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos 
Estaduais n°26.531/09 e n°26.533/09. 

III - nos preceitos do Direito Público; 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na 
ocasião, Termo Aditivo. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 	J 
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4 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 
fim de que produza seus efeitos legais. 

Aracaju/SE, 14 de abril de 2014. 

Ge6rgéprrFíndade Gois 
Presid4te da JUCESE 

• TESTEMUNHAS: 

Diego S 	de Jus 
	 .at1n a

(JAnaCarinh Mene oreira 
CPF 8l7.4&l.135-53 
	

CPF 013.248.215-07 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

EXTRATO DO CONTRATO N°01/2014 
PROCESSO LICITATÔRIO N° 019.201.0017612014-4 - 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09312014 
OBJETO: Prestação de serviços na área de Comunicaçãc 
Social. 
CONTRATADA: CICERO JOSÉ MENDES LEITE - ME. 
CNPJ N°. 10.550.87810001-54. 
VALOR GLOBAL: R$ 133.304,88 (cento e trinta e três mil 
trezentos e quatro reais, oitenta e oito centavos). 
PRAZO: 12(doze) meses. 
FONTE DE RECURSO: 027. UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
19201 PROJETO/ATIVIDADE: 1152 ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 CLASSIFICAÇÃO FUNC.: 23.122.039. 
BASE LEGAL: Lei n° 10.52012002, Lei n° 8.666193. L 
Estadual n° 6.20612007, Lei Estadual n°5.280, Lei Estadual n c 
5.848, Decretos Estaduais n°s 26.531 e n°26.533. 
PARECER JURÍDICO N°01/2014. 

Nacaju/SE&JUCESEbril de 2014. 

GEORPÇ.1 DADE 



0 SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE 

 

SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERCIPE 
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O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE declara que recebeu nesta data a matéria abaixo para 
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