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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO N0004/2018
(CONTRATO BANESE No 15085/2018)

Termo de Contrato de Ptestaçao de Serviços de Cobrança bancária que
enire si thzern a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e o
BANCO DO ESTADO BE SERGIPE -BANESE.
Polo presente instrurnento particular de' Contrato de Prestaçao de
Serviços de Cobrança Bancária, que enfre si fazern per esta e na meihor forma de direito, a Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n°13.170.840/0001-44, doravante denominada BENEFICIARIO,
neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado LUCIANO BISPO BE LIMA e o 1° Secretário,
Deputado JEFERSON ANDRADE ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e do
outro, o BANCO DO ESTADO BE SERGIPE -BANESE ,pessoa juridica de direito privado, constituldo
na forma de Sociedade de econornia mista estadual, inscrito no CNPJ/MF sob no 1..009.717/0001-46, sendo
a sede em Aracaju, Capital de Sergipe, corn cndereço na Rua Olfrnpio de Souza Campos Junior no 31, bairro
InAcio Barbosa, CEP: 49040-840, neste ato
denominada sirnplesmente BANESE, tendo como
representantes legais o Senhor Carlos Eduardo Menezes Santos, brasileiro, macrho no CPF/MF sob no
891.326.375-00 e o Senhor Alexsandro Silva Rodrigues, brasileiro, inserito no CPF/MF sob no 899.425.23553 , têm justos e contratados per este e na melhor forma de direito, resultante do Processo de Dispensa de
Licitacao no 012/2017, regido pelas disposiçOes contidas no artigo 24, inciso VIII da Lei no 8.666/93 em sua
redaço atual ,o que adiante segue, sendo regido mediante as cláusulas c condiçOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFDJICOES
Pan etèitos do presente CONTRATO entende-se:
I - Cobrança Banese - Serviço oferecido aos clientes BANESE para que efetuem a emissão, o controlc e o
recebimento de suas contas a receber per meio de documentos pagáveis nà rede bancaria(Boletos de
Pagamento).
II— Beneficiário: - Credor da divida em cobrança on o ofertante do produtos e serviços.
ifi - Pagador - Devedor da divida em cobrança on o destinatário da oferta de produtos e services.
IV - Gerenciador de Serviços Banese - Sistema do geração e gerenciarnento de carteira de cobrança
desenvolvido pelo Banese e disponibilizado para os Beneficiários que não possui sitcma próprio.
V - Sisteinas Próprios de Cobranca —Aplicativos desenvolvidos ou adquiridos polo Beneficiário quo se
integrarao corn os sistemas do Banese por meio de trafego de arquivos em layouts previarnente
estabelecidos.
VI - Manual do Cobrança - Manual quo contérn as instruçöes e rcgras para a emissäo de boletos no padrao
Banese por meio de sistenias prôprios do cobrança.
VII - Baixa do Liquidaçäo - Baixa do boleto no sistema mediante franco pagamento por parte do cliente
pagador.
Vifi - Baixa Manual - Baixa de boleto efetuada pole Beneficiário cm sen sistcma próprio.
IX - Baixa per Decurso de Prazo - Baixa de bolcto, scm liquidaçao, efetuada pela base centralizadora do
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forma sistemática por exceder a data limite de pagameñto do boleto, definida em ate 60(sessenta) dias do
vencimento do mesmo.
X- FLOAT - Tempo de perrnanência de recursos transitórios dos clientes no banco.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJIETO
Este Contrato tern por objeto a prestac&o de serviços pelo BANESE de
recebimento de créditos denominados recebIveis, representados por Boleto de Pagamento e/ou titulos,
inerentes as inscriçoes do I CONCURSO PUBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SERGIPE, que seth realizado através da FIJNDAçAO CARLOS CHAGAS, cujos valores a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DR SERGIPE é beneficiário exciusivo, rnediante rnodalidade de cobrança
denominada pelo Banco Central como "Entrada por Meio Magndtico".
§1 0 - 0 BENEFICIARIO neste ato constitui e norneia o BANESE corno seu legItirno mandatArio,
conferindo-the os poderes necessários para curnprir as obrigaçOes do objeto do contrato.
§2° - 0 BENEFICIARIO será identificado no sisterna BANESE, arquivo de remessa e/ou arquivo retorno
pelo nürnero do convênio informado pelo Banco, registro e plataforma:

Cédigo da Carteira
Código adotado pela FEBRABAN, pan identificar a caracteristica dos titulos dentro das
rnodalidades de eobrança existentes no banco
Dominlo:
T = Cobrança Simples

C006

Cédigo do
Contrato

CNPJ

Beneficiário

Agenda

Conta

£047

15085

13.170.840/0001
-44

SERGIPE
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

014

24/406820-6

400106

§ 3° - 0 BANESE na qualidade de simples rnandatñrio, lirnitar-se a a receber o valor indicado pelo
BENEFICIARTO, agindo por conta e ordern deste, nao cabendo ao BANESE responder em qualquer
hipótese on circunstãncia pelas ornissOes on erros, declaraçOes, prazos, calculos ou outros dados consignados
nos boletos.
§40 - Presume-se para todos os fins de direito que os boletos emitidos pelo BENEFICIARIO através da
Fundaçao Carlos Chagas ern seu sistema no rnomento da inscrição, sejam correspondentes aos documentos
originals dos titulos/boletos on das dividas dos pagadores pan corn o BENEFICIARTO sendo portanto,
instrumentos legais pan pagamento das obrigacoes nestas contidas;
§ 51 - Os eventuais casos de diseordãncia corn relação a valores, vencimento ou quaisq uer outros d
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impressos no boleto do cobrança deveräo ser resolvidos entre a BENEFICIARIO através da Fundaçao Carlos
Chagas e o pagador.
CLAUSULA TERCEIRA - PA OPERACIONALJZAçAO
0 BENEFICIARJO utilizará o sistema próprio do cobranca da Fundaçao Carlos
Chagas, em total observfincia as especificaçôes técnicas exigidas no Manual do Cobrança do BANESE,
corn a fmalidade exciusiva de gerar os boletos do cobrança

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES DO BANESE

o BANESE obrigar-se-á:
§ 1° - registrar Os boletos emitidos polo BENEFICJARIO através da Fundacao Carlos Chagas, sendo que
os dados deverAo ser transmitidos para o BANESE, através do Sistemas Proprios do Cobrança da Fundaço
Carlos Chagas.
§ 2° - disponibilizar em ate 24 horns após o envio dos arquivos do rernessa, as arquivos de retorno contendo
todas as ocorréncias do processamento dos boletos, salvo em caso do eventuais atrasos de processarnento na
base centralizadora.
§ 30 - houver necessidade podera enviar mais do urn arquivo do retorno por dia ao BENEFICIARLO, quo
se obriga a tornar conhecimento para fins de conferência das rernessas e dos recebimentos.
§ 4 0 - a rnanter os dados em sua base, apOs o registro dos boletos em carteira, ate que sejam baixados por
solioitaçao do BENEFICIAR[O através da Fundacao Carlos Chagas, por liquidaçao ou automaticamente,
por decurso de prazo, apos 60 (sessenta) dias contados a partir da data do vencimento.

'N

§ 50 - a promover, mediante normas legais relacionadas ao produto, alteraçaes na metodologia do ernissão do
boletos, transmissao/recepcAo de arquivos e irnplantaçao/substituiçao de seus sistemas. Essas alteraçoes
seräo devidamente cornunicadas pan o BENEFICIARLO e a Fundação Carlos Chagas, corn a
antecedéncia minima do 30 (trinta) dias.
CLAUSIJLA QIJINTA -0 BENEFICIARTO obrigar-se-a
§ 1 1 por si e pelos usuãrios cadastrados, ou autorizados, a guardar sigilo da senha do acesso ao sisterna de
transrnissão e recepção de arquivos. Serao autornaticamente exeluidos do processamento arquivos que
estejam em desacordo corn o Manual de Cobrança do BANESE.
-

§ 2° - a obedecer as especificaçOes técnicas previstas no Manual da Cobrança BANESE disponibilizado polo
BANESE no site www.banese.com.br, após a assinatura deste instrurnento.
§ 3° - a emitir as boletos de acordo corn o padrAo hornologado polo BANESE e acordado corn a Fundacão
Carlos Chagas.

§ 40 - a fazer o intercämbio de informaçoes corn o BANESE par rneio do ferr
transrnissäo/recepcão de arquivos dispombilizada polo BANESE para osse firn.

ta de

CLAUSIJLA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
5.1.0 BENEFICIARLO responsabilizar-se-á:
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§ 10 - judicialmente e extrajudicialmente pela inclusao de mensagens, irnagens on quaisquer outros dados
que possam lesar a irnagern do BANESE e/ou de terceiros.

§ 2° - por qualquer prejuizo que venha a sofrer so, eventualmento, os bancos participantes do Sisterna
Financeiro Nacional recusarom o recebimento do boletos por estarern fora dos padroes exigidos no Manual.
§ 30 - por eventuais multas impostas ao BANESE, emitidas por Orgãos reguladores on outras personalidades
juridicas competentes, em virtude da inadequacao dos boletos gerados em desconformidade corn o Manual
da Cobrança BANESE.
§ 4° - perante aos seus clientes pelos eventuais prejuizos decorrentes do comprovada culpa e dolo na
prestaçao de serviços de cobrança ora contratados e a ressarcir todos os valores quo o BANESE for
obrigado, judicialmente, a indenizar ao cliente em razäo do boletos fraudulontos ou incorreçäo nos dados
informados.
CLAUSULA SEXTA- DO REPASSE DE RECURSOS

0 BENEFICIARIO autoriza o BANESE, de rnaneira expressa, a efetuar os créditos
referentes ao repasse de recursos dos recebimentos do boletos, na conta corrente a seguir indicada:
Docuniento; ASSEMBLEL4 LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
DADOS DA CONTA: Agência 014 •Tipo :024 Conta Corrente : 406.820-6

§ i514IC0 - Os créditos referidos na clausula acirna serão creditados na conta corrente do BENEFICLiRLO
no prazo de ate 02 (dois) dias após o recebimento (FLOAT).
CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DA c0NT14ATAcA0
7.1.Pelos serviços de cobrança prestados, o BENEFICL&R1O pagará ao BANESE, o
valor da tarifa referente a liquidaçäo por boletos Bancário, deserito a seguir:
U 3,50 (trés reais e cinquenta centavos) por Iançamento/Iiquidaçâo.
7.2. A presente contrataçäo está estimada no valor global de R$70.000,00(setenta
mil reals).
§ UNICO As demais tarifas decorrentes dos serviços EVENTUAIS e ACESSORIOS não serão cobradas,
conforme estabelecido entre o BENEFICIARIO e o BANESE.
CLAUSULA NONA - DEBITO DAS TARIFAS/REAJTJSTE
As tarifas de cobrança estabelecida na Clausula Oitava, referentes a cada boleto serão
BENEFICIABJO
no ato da 1iquidaço dos rnesmos, na auséncia de saldo disp9dI'el,
debitadas da conta do
de acordo corn a rnodalidade indicada. Esta tarifaçao ocorrerá ern ate 04 (quatro dias) üteis, p$€,1tdo o
BANESE, justificadarnente, extrapolar tal prazo mediante previa comunicação.
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§ 1° A tarifaçAo por Boleto liquidado esta em conformidade corn o acordado entre as partes contratantes e
especificado na tabela de tarifas de serviços bancários em vigor e a forma de utilizaçao de cada modalidade
está descrita no presente CONTRATO e no Manual da Cobrança EANESE.
-

§ 2° 0 BLNEFJCIARIO autoriza sornente ao BANESE, a debitar na conta corrente indicada na Cláusula
Sétima aberta para esse fim, as tarifas decorrentes do serviço de cobrança bancária convencionada
-

§3°- Do Reajuste: A tarifa convencionada no presente contrato näo sera reajustada, baja vista, que o perlodo
de recebimento/liquidacAo corrente seth de 18/01/2018 a 27/02/2018, podendo ser alterado esse perlodo,
ficando o BENEFICIABJO responsavel em cornunicar cam antecedência ao BANESE.
CLAUSULADECIMA— FONTES DL 14ECURSOS E DOTAçAO
ORAMFNTAR1A
As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos,
Sub FunçAo Programa de Governo Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461 obedecerào a: Funçao
CoordenaçAo da AçAo Legislativa Categoria Econômica Grupo de Despesa- Modalidade de Aplicaco:
3.3.90.00 Despesas Correntes Outras Despesas Correntes-AplicaçOes Diretas.
-

-

-

-

-

-

OCLAU.SULA DECIMA PRIMEIRA DA VIGENCJA DO
CONTRATO/ DAALTERAc10 CONTRATUAL IPR0RROGAçAO
-

10.1.Vig6ncia: 0 presente Contrato terá vigéncia a partir de 18 de janeiro de
2018 ate 31 dedezembrode20l8.
10.2. Pa Alteracao: As Partes, de mütuo acordo, decidern que qualquer alteracao
ao presente Confrato seth feita corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, mediante Termo Aditivo
devidarnente assinado pelas Partes. Fica certo, ainda, que a abstençAo do exercicio, por qualquer das Partes,
do direito ou faculdade que the assistern pelo presente Contrato, on a concordfincia corn o atraso no
cumprimento on cumprimento parcial das obrigaçOes da outra Part; Mo afetarao os direitos ou faculdades
que poderäo ser exercidos, a qualquer tempo, a seu exciusivo critério, nern alterará as condiçOes estipuladas
neste Contrato.
103.Da Prorrogação: A vigência do Contrato, poderá ser prorrogada, quando
devidamente motivada, corn autorizaçAo do BENEFICIAMO e do BANESE, mediante Termo Aditivo.
CLAUS1JILA DECIMAL SEGUIN])A

-

GESTAO E FISCALIZAçA0

11.1. A gestão e fiscallzaçao do Contrato caberá a COMISSAO DO I
CONCURSO PUBLICO DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)O DE SERGIPE, sendo que
acompaithamento financeiro e o recebimento. dos RELATORIOS DIARTOS ficaram sob a responsabilidade
do membro cia ComissAo FATIMA LUIZA R1IBEIRO VIEWA, ficando todos os servidores designados
para tal fan corn autoridade para exercer, como representante da BENEFICIARIA, toda e qualquer ação de
orientaçäo geral, acompanbamento c fiscaiizacao da execução contratual;
11.2. A fiscalizaçäo de que trata este item, Mo exclui nem reduz a
responsábilidade do BANESE pelos danos causados a Beneficiária on a terceiros, resultantede a~o on
omissAo, culposa on dolosa, de quaisquer de seus einpregados on prepostos;
/
11.4. 0 BAN-ESE devera manter preposto, aceito pelo BENEFICL&1U durante
o periodo 4e vigéncia do contrato, pan representa-la.
,
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CLAUS1JLA BECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIcOES GERAIS
1.3.1. Independente de sua transcrição, lath parte do presente Contrato todas as
condiçoes estabelecidas no PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAAO N° 012 /2017 e, no que couber,
na proposta do BANESE.
13 .2.condiçOes a serern cumpridas:
I - Quando o vencimento dos boletos coincidir corn datas em que não houver
expediente bancário, o pagamento podera ser efetuado no prirneiro dia ütit seguinte, nas mesmas condicOes
de desconto/abatimento da data de vencimento.

BANESE, quando julgar necessário, poderá solicitar ao BENEFICIARIO a
apresentacäo dos docurnentos representativos dos boletos de cobrança, dentro do prazo rnáxirno de 05
(cineo) dias corridos.
II -0

Ill - 0 campo "InstruçOes de Responsabilidade do Beneficiário" devera conter
inforrnaçOes para o recebirnento de boletos vencidos. Na ausëncia das inforrnaçoes de juros e multa, os
boletos serão recebidos sem quaisquer acréscirnos.
IV - Fica expressamente vedada ao BENEFICIA1UO a inserção no corpo do
boleto (carnpos de instruçôes on de acréscirnos) de valores intitulados "taxa bancaria" ou"tarifa bancária"
que repassam ao pagador estes custos que são de responsabilidade do BENEFICIARJO, conforme
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Uma vez não observado este dispositivo, poderao os
bancos efetuar o recebimenlo destes boletos deduzindo do valor principal this acréscirnos irregulares.
V - No que se retére a publicidade relativa as atividades on empreendimentos do
BENEFICIARIO, em hipotese algurna podera constar qualquer espécie de texto, imagens on dados que
possarn implIcita on explicitamente parecer aos pagadores que o BANESE financia, participa, ou que possua
qualquer espécie de envolvirnento corn as atividades ou corn os ernpreendimentos do BENEFICL&R1O.
VI - Caso o BENEFICJARIO receba diretarnente dos pagadores o pagamento de
boletos de cobrança registrados no sisterna de cobrança do BANESE, estes deverao ser baixados
rnanualrnente, dado o risco da geracão de relatorios incorretos de inadirnplência, bern come da cobranca da
tarifa de baixa por decurso de prazo apOs 60 (sessenta) dias de vencido.
VII - A nAo exigência, per qualquer urna das partes, do curnprirnento de qualquer
clausula ou condiçao estabelecida, será considerada rnera tolerância, não implicando na sua novaçAo, e
tarnpouco na abdicaçäo dodireito de exigi-la no futuro, não afetando a validade deste instrumento e
quaisquer de suas condiçôes.
VIII - Havendo devoluçao de valores na condiçao prevista no paráafo anterior
desta cláusula, o boleto cujo valor foi devolvido, perrnanecerá apto para pagarnento ate que seja efetuada a
baixa por franca liquidaçAo, manual ou por decurso de prazo.
IX - Caso o BENEFICIARIO não conteste, dentro do prazo de 05 (eio) dias
ñteis, os valores creditados em sua conta corrente, refercntes a boletos recebidos a rnenor por on bancos
on pelos canals eletrônicos do BANESE, fica entendido pelo BANESE que o BENEFICIARI9'concordou
corn o pagamento, näo mais cabendo a contestação dos valores.
/7
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13.3.DA SUSPENSAO DO SERVIçO_ - Em caso de indicios de fraude nos
boletos registrados, o BANESE, independentemente de qualquer interpelacäo judicial on extrajudicial,
poderá susDender a prestaçào do servico, bloquear os recebIveis de cobranca, ate que seja concluIda a análise
técnica cia InstituiçAo Financeira, podendo ensejar a reseisäo do contrato unilatoralmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -BA 1SCISAO
14.1. 0 presente Contrato podera ser denunciado pelas Partes e rescindido
a qualquer tempo, mediante notificaçäo por escrito, corn antecedencia minima de 60 (sessenta) dias, sern
prej uIzo das atividades em andamento, permanecendo os participes responsáveis pelas atribuiçOes assumidas
para a eonsecuçäo do presente Contrato ate a data da rescisão do mesmo.
§ 10 Esta rescisão dar-se-a sem que as Partes tenham direito a quaisquer compensaçOes on indenizaçOes
independentemente do interpelaçào judicial on extrajudicial.
§ 2° 0 BANESE, independentemente de qualquer interpelaçao judicial ou extrajudicial, ainda poderâ
rescindir o contrato unilateralmente nos casos a seguir:

1 Se na conta corrente do BENEFICL&RIO näo houver saldo suficiente para o débito das tarifas
cobradas pelo BANESE pela prestaçäo de serviços previstos neste CONTRAT0;
2 Se a carteira de cobrança do BENEFLCL&RIO fiáar sern nenhuma movimentação (envio de arquivo
de remessa, on liquidaçAo/baixa do boletos) polo prazo ininterrupto de 180 (cento e oitenta) dias
corridos;
Se o BENEFJCL&RLO deixar do cumprir qualquer uma das obrigaçôes assumidas neste
CONTRATO;
4 Se comprovada a fraude nos boletos registrados, após análise tëcnica da Instituiçäo Financeira.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - .DA CONFIDENCIALJDADE
Neste ate as Partes so comprometem e se obrigam reciprocamente a não utilizar
as Informaçoes e/ou documentos obtidos em razão do presente contrato, quer seja escrita, oral on por mob
eletronieo, para os propOsitos diversos do previsto, mantendo sempre estrito sigilo acerca de tais informacOes
e/ou documentos, mesmo quo mao estejain marcados corn a expressão "CONFIDENCIAL".

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
As Partes elegem o Foro ,a Comarea da cidade de Aracaj u - Estado,çle Sergipe
como o ánico competente para dirimir quaisquçr dávidas on questhes on litigios eventualrnentej6tiundos do
presente Contrato, que nao possam ser resolvidas pela negociaçäo on pela mediação entre qi Partes, corn
renñncia expressa a qualquer outro, por math privilegiado que tenha on venha a ter.
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- - -

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado,
foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e estar nos conformes, as partes assinam em 03 (três vias
& jgS teor e forma, perante as 02 (dims) testemunhas infra nomeadas.
•.
4
~
de2Ol ?
Aracaju/Si
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I

LUCN
P

0 DE LIMA

JFER$AkADE
4ECRkT4RIO DAAL/SE

ENTE DAAL/SE

CONTBkONT \

C0NTAE

ntos
Carlos E uar
891.326375-00
BANCO DO ESTADO DE SER(
CONTEATADA
TESTEMUNRAS:

/
cV

tA4dL

/

[4]

C

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

I

DATA DO EMPENHO:

pJMERO:

29/01/2018

2018NE000171

UNIDADE GESTORA EAMTENTE:

UG:

ASSEMBLIALEGISLATIVA

011011

FOLIIA:

1/2

13.170.64010001-44

00001

CIDADE

ENDEREcO DA M.
AVENIDA WO DO PRADO, SIN

-

CENTRO

I ARACAJU

CREDOR: RAZAO SOCIAL BANCO DO ESTADOOE SRGPE S/A

SE
CNPJ:

.

13.009.71710001-46

NOME FANTASIA
ENDEREcO DO CREDOR:

CI DADE:

Ü'JEPT'

RIJA OIJMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR N. 31

ARACAJU

SE

bioo tJ.O.:
01101

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

01.031.0026.0461.0000

3.3.90.39

0101000000

-

j 49.040-MO

170.000 ,00

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
SETENTA ML REAlS
FICHA FINANCEIRA:
2016.011011.00001.01 01000000.33000000.513
MODALIDADE DE EMPENHO:

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

iWO DE DESPESA:

UCITAQAO:

11 - NORMAL
MODALIDADE DA LICITAçAO:

0110112018000036

4- DISPENSA/ISENçAQ..

2- ESTIMATIVO

N° DA N.E. DE REFERNCIA:
NUMERO DO PROT000LO:

REFERSCIA LEGAL
DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO VIII, LEI 6/666193

"

-

---1

[&4OGRAMA DE DESEMBOLSO
FEVEREIRO:

JANEIRO:
4.000,00

.

.

..

-

.

MARcO:

.

JUNE10:

"

6.000,00
OUTUBRO:
.

DOEMPENHO

ABRIL:
.

6.000,00

.

AGOSTO:

.

6.000,00
NOVEMBRO:

6.000,00
ITEMS

6,000,00
JULHO:

8.000.00
SETEMBRO:

-

6.000,00

.

-

6.00000

DEZEMBRO:-

-

6.000,00

6.000,00

.

.

'

.

:

6.000,00

.

—N
VALOR MOBILIAR10CONTRA-rAcAOVE
NsTITUIçAo FINANCEIRA409379-8 3,3.90.39.81 ISOCTA,PARA

1,00

70.000,0000

UNIDADE

70.000,00

EGEBIMENT0 DOS
?ALORES OF INSCRI9AO
00 CONCURSO PUBLICO A
SERRIIZEALLZADOPOR
,_L_ ............ ...... .....

2Q.__-L.....----- ---- ---- ... --------- ....... ........ .. ---- ................

............. ... .--....- .- ......................

I

055 ERVAQAO

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES PILHO. ABACk/U-

Data da Impresaào: 07102/2018

I

TOTAL (R$)

Resp. ImpressAo:

70.000,00

SLMA DANTAS E FARM PEREIRA

f

I

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA92JYPENHO
RESPONSAVEL PELA EMI

DATA DO EMPENHO:

NUMERO:

29/01/2018

2018NE000171

ASSINATURA DO ORDENhOR:

FOLI4A:

2/2

I /

077

C&e d Cctcoadcie

'N

Data da Impresao:

0710212018

Reap. Impressãc:

EDILMA DANTAS a FARIAS PEREIRA

"
PtL
ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 004/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE.
OBJETO: PRESTAQAO DE SERVIçOs PELO BANESE DE RECEBIMENTOS DE CREDITOS
DENOMINADOS RECEBEVEIS, REPRESENTADOS POR BOLETO E/OU TITULOS, INERENTES
AS INSCRIQOES DO I CONCURSO PUBLICO DAASSEMBLEIA DO ESTADO DE SERGIPE
QUE SERA REALIZADOATRAVES DAFUNDAQAO CARLOS CHAGAS..
VIGENCIA: A PARTIR DE 18 DE JANEIRO DE 2018 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
DATA DAASSINATIJRA: 29 DE JANEIRO DE 2018

ARACAJ(J, 20 DE FEVEREIRO DE 2018.
TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES

-Th
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Zimbra

Zim bra

antoniaa@al.se.gov.br

extrato do contrato 0042018 banese

De : Maria Antonia Meridonça Amaral
<antoniaa©al.se.gov.br >

Ter, 20 de fey de 2018 11:38
1 anexo

Assunto : extrato do contrato 0042018 banese
Para : valtencira@al.se.gov.br
Val
Segue em anexo extrato do contrato no 004/2018, para publicaçâo
Aft:
Antonia

Ex do Contrato 0042018- Banco do Estado de Sergipe - BANESEodt
20 KB

https://webmail2.al.se.gov.br/hlprintmessage?id73 1&tzAmerica!Argentina!Buenos... 20/02/2018

