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CONTRATO No 008/2018 

Termo de Contrato de Fomecimento de Materiais de Consumo que 
entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a 
Firma PARAISO DAS FLORES ARACAJTJ LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento 
de Material de Consumo, que entre si fazem por estae na meihor forma de direito, a Assembleia Legislativa 
do Estado de Sergipe, C.G.C.n° 13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado 
Jeferon Andrade ambos brasileiros, residentes nesta Capital e do outro, a Firma PARAISO DAS FLORES 
ARACAJU LTDA - ME, estabelecida na Rua Arauá no 189, bairro centro,Araeaju/Sergipe,CEP:4901 0-330, 
inscrita no C.N.P.J. sob no 13.556.189/0001-45, Inscricao Estadual n°27.131.336-6, denominada 
CONTRATADA, representada pela Soeia ROSE MARY MELO DE OLWEIRA BARRETO, portadora do 
CPF no 312.129.995-48 e KG no 575.130 SSP/SE ,resultante do Processo Licitatérlo no 03012017 - 
Pregäo Presencial no 02512017 - MENOR PREO GLOBAL e na forma da Lei Federal no 10.520, de 17 
de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente 
os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual 
no 26.53 1, de 14 de outubro de 2009, e, ainda, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor) e pela Lei Complementar no 123/06 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 em 
sua ama! redação (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e pela Lei Estadual 
no 6.206/20079(Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 7.996/2015 e observadas as alteracoes 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, tëm justo e contratado por este e na meihor forma de 
direito, o que adiante segue mediante as cliusulas e eondiçôes seguintes: 
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1.1. 0 objetivo do presente pregão é a escoiha cia proposta mais vantajosa 
para contrataçäo de empresa especializada no fomecirnento de arranjos, buqués e coroas de flores naturais, 
de forma parcelada, para serem utilizadas em homenagens pôstumas e na decoraçäo de eventos promovidos 
por este Poder, no decorrer do exercfcio de 2018, confonne as espeeifieaçOes minimas, quantitativas e 
demais eondiçôes constantes no Tenno de Referencia constantes do Anexo I do ath convoeatório. 

CLAUSULA SEGIJNDA -. DAS CONDIçOES PARk 
FORNECJMtNTO, PRAZO E LOCAL BE ENTREGA 

2.1. 0 fornecimento pela CONTRATADA de arranjos, buquês e coroas 
de flores naturais, de forma parcelada, para serem utilizadas em homenagens póstumas e na decoraçao de 
eventos promovidos pela CONTRATANTE, nos quantitativos solicitados pelo setor competente4em 
conforntidade as especifieaçôes mmnimas constantes no quadro abaixo são de ate: In 
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ITENS DESCIUcAO TECNICA uim QUANT VALOR VALOR 
COD. IGESP UNIT TOTAL 

U U 
01 Arranjo 	Para 	Tribuna, 	de 	fibres unid 120 375,00 45.000,00 
400.382-9 naturais e foihagens, medindo ate i 

metro de comprirnento e 60 cm de 
altura.  

02 Arranjo de chào, de fibres naturais e unid 100 440,00 44.000,00 
408.272-9 folhagens, 	medindo 	ate 	1,20m 	de 

comprimento e 0,70 cm de altura. 
03 Arranjo pan mesa, fibres naturais e unid 80 225,00 18.000,00 
400.383-7 folhagens, 	medindo 	ate 	0,40m 	de 

diameiro x 0,30m de altura.  
04 Buquê de rosas on flores do campo, unid 180 115,00 20.700,00 
375.134-1 corn 12unidadescadaefothagens.  
05 Coroa de flores de tarnanho médio, unid 50 275,60 13.780,00 
408.262-1 corn 	1,20 x 1,20, flores naturais e 

foihagens, corn faixa.  
06 Coroa de fibres de tarnanho grande, unid 50 335,00 16.750,00 
408.265-6 corn 	1,50 x 1,00, fibres naturais e 

foihagens, corn fhixa.  
VALOR M1TJAL ESTIMADO: CENTO E CINQUENTA E OITO MEL, DUZENTOS 158.230,00 
E TRENTA REAlS 

2.2.1. As aquisiçôes dos materiajs decorrentes deste Contrato seräo feitas de aqordo corn as necessidades e 
conveniêneias deste Poder. 

2.1.2 0 fornecimento de fibres naturais devera atender aos eventos desta Casa, realizados em suas 
dependéncias on locais externos, e tambérn o fornecimento de coroa de flores, para velorios na capital e em 

A 	cidades do interior do Estado de Sergipe. 

2.1.3. A entrega do objeto poderá ocorrer ern quaisquer dias da semana, nos periodos matutinos, vespertino 
elou noturno, podendo tainbém ocorrer aos sabados, domingos e feriados, conforrne solicitaçao da 
Assernbleia. 

2.1.4. Para o fornecimento de fibres naturais nos eventos programados, os pedidos deverao ser efetuados pelo 
Cerirnonial, setor responsável pela gesto do Contrato, corn antecédéncia de 24 horas contados da 
solicitaçao. 

2.1.5. No fornecimento de coroa de fibres pan velórios, fica estabelecido o prazo. de 03 (trés) horas, 
contados da solicitaçao da CONTRATANTE. Pan tanto, a empresa contratada deverâ informar o telefonc de 
plantao Para atendimento irnediato, o que podera ocorrer fora do horário comercial, tendo em vista a 
imprevisibilidade e a natureza do acontecimento. 

2.1.6. Os locais de entrega dos arranjos, buqués e coroas serAo indicados pelo Cerirnonial da Contratante, por 
ocasiAo de cads solicitaçao. 

2.1.7. Os arraxijos e buqués dever&o ser confeccionados de acordo corn o tipo de evento, corn flores noby€s, 
do campo on tropicais do tipo: rosas, lirios, copo de leite, orquidea, gérberas, frésia, margaridas, antüyos, 
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girassóis, eallas, astromélia, crisãntemo, gipsofila, aster, tango, cravo, monsenhor, palma, estrelicia, bastAo 
do imperador, abacaxi ornamental, gengibre ornamental, helicOnias, alpInias, suculenta. Se necessários os ar-
ranjos devem vir acompanhados de vasos de vidro, porcelana, plásticos e cachepos, esponja floral, fitas, em-
balagens em papel, celefone, seth e outros, podendo as mesmos serern substituidos por outros do mesmo ni-
vel, após aprovaç&o do Cerimonial da CONTRATANTE, scm alteraçao do preço. 

2.1.8. Os arranjos dever&o possuir no mInimo 12 (doze) fibres e estar em perfeita estado de conservaçao. 

2.1.9. As folhagens pan decoraçAo serAo utilizadas somente para compor os arranjos, buquês e coroas de 
fibres. 

2.1.10. A contratada devera apresentar-se ao local do evento corn antecedéncia a fim de que a estrutura que 
rc the for solicitada esteja pronta 2 (duas) horas, antes da hora inicial do evento, on no tempo em que o 

Cerimonial da Contratante determinar, devendo garantir a qualidade dos arranjos durante o perlodo dos 
eventos. 

2.1.11. A Contratada por ocasião da entrega, devera transportar as arranjos, coroas e buques em veiculo 
refrigerado, pan melhor conservaço e longevidade dos mesmos; 

2.1. 12.Quando cia realizaçAo de eventos nas dependéncias da Contratante, os arranjos de flores deverao ser 
entregues no Cerimonial da mesma. 

2.2. DAS coNDIcOES DE RECEBIMIEI4T0 

2.2.1. Em conformidade cam as artigos 73 a 76 cia Lei 8.666/93, corn alteraçoes posteriores, os materiais, 
objeto do presente Termo e da licitaçao, serao recebidos da seguinte forma: 

2.2.2.1 Provisoriamente, assim que forem entregues os produtos, pan efeito . de posterior verificacäo da 
conformidade dos materials com as especificaçoes exigidas no item 3 deste Termo, hem como, corn as 
especificaçoes constantes da proposta apresentada pela Contratada. 

2.2.2.2.Deflnitivamente , ao final dos eventos, momento no qual o responsável pelo recebimento, devera 
proceder a avaliaçao de desempenho, qualidade e especificaçoes dos itens, e consequente aceitaQão, quando a 
nota fiscal seth atestada e remetida para pagalnento. 

2.2.3. Os recebimentos, provisório e defmitivo dos arranjos, coroas e buquês, ficar5e a cargo do Cerimonial 
da Contratante ou a outro servidor designado pan esse fim, cabendo a este o atesto na Nota Fiscal. 

2.2.4. 0 recebimento provisório será f'eito no momenta cia sua entrega, compreendendo, dentre outras, as 
seguintes veriflcacoes: 

2.2.5. Os arranjos, coroas e buqus de flores deverao estar devidamente embalados e acondicionados. 

2.2.6. Condiçaes de conservaçào das flores, sem apresentar qualquer tipo de danificaçao. 

2.2.7. Quantidade entregue, em conformidade com a solicitaçäo do Cerinionial da Contratante. 

2.2.8. No prazo e horirio de entrega, determinados pelo Cerirnonial da Contratante por ocasij da 
solicitacäo. 
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2.2.9. Apresentacäo do documento fiscal, em conformidade com a legislaçAo vigente. 

2.2.10. Atendidas as condiçOes indicadas acima, seth registrado o recebimento provisório, mediante termo no 
verso da Nota Fiscal. 

2.2.11. 0 atestado de recebimento provisório, registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, 
não configura o recebimento definitivo dos produtos; 

2.2.12. 0 recebimento defmitivo devera ser efetuado an final de cada evento, satisfeitas as condiçöes abaixo: 

2.2.13. Correspondência do tipo/modelo do arranjo, buquê ou coroa de fibres, corn o pedido de fornecimento 
emitido pelo Cerirnonial da Contratante. 

2.2.14. Compatibilidade dos produtos entregues com as especificaçoes exigidas neste Termo e constantcs na 
proposta de precos da Contratada. 

2.2.15. Confonnidade do documento fiscal quanto a identificaçAo da Contratantc, descriçAo dos produtos 
entregues, modelo, quantidades, preços unitários e totals. 

2.2.16. Caso seja vcriflcada alguma faiha no fornecimento dos produtos, será feito registro formal e 
informado a Contratada, para que proceda do imediato as devidas correçôes, sob pena do aplicacao das 
sançöes previstas no Contrato. 

2.2.17. Substituir no prazo de 02 (duas) horns antes da realizaçfto do evento, e sem qualquer onus pam 
Contratante, os produtos quo após a entrega on aceite, veitha apresentar qualquer deterioraçao, desde que 
para sua oconéncia nAo tenha contribuldo por açAo on omissäo da Contratante, sujeitando-se as penalidades 
cabIveis. 

2.2.19.0 recebirnento definitivo dos produtos, objeto deste Termo, não exclui a responsabilidade da 
Contratada quanto aos vicios ocultos, on seja, so manifestados quando da sua normal utilizaçAo pela 
Contratante, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). 

2.2.20. 0 representante da Contratante anotará em registro prOprio todas as ocorrôncias relacionadas corn a 
entrega e execucao do objeto, determinando o que for necessário I regularizaçao das faltas on defeitos 
observados. 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 

0 fomecimento objeto desta Licitaçao, terá vigncia a partir da assinatura do 
Contrato ate 31 de dezembro de 2018. 

PARAGRAFO UNICO: Poderá a Contratante acrescer on suprimir as quantidades dos materiais ora licitados, 
a depender de sua necessidade näo devendo exceder o limite estipulado em lei. (observando-se o disposto 
nos incisos Jell e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n° 9.648198). 

CLAUSIJLA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 

	

Pelo perfeito fornecimento contratado sob demanda, após a apresentaçaqda 	ri 

	

Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada polo Cerimonial e observado o cumprimento da Resolucao TCq/SE 	£ 

n.°  295, de 11 de dezembro do 2016, sera pago a Contratada mensalmente par fornecimento, perfaz n o 
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total global de ate R$158.230,00 (cento cinquenta e oito mile duzentos e trinta reais) ,já inelusos todas as 
taxas e impostos. 

CLAUSIJLA QIJINTA - oBmcAçOEs DA CONTRATADA 

5. 1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeito estado, de acordo corn as ospecificacoes constantes no 
presente Termo, dentro do prazo maximo do 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento cia 
Nota do Empenho emitida pela Contratante. 

5.2. Fornecer a material do boa qualidade e de excelente ace itação no mercado, sendo nova e do primeiro 
use, de acordo com as normas técnicas em vigor e legislaçAo pertinente. 

5.3. Substituir as materiais fornecidos em desacordo cam a proposta de precos e as especificacoes constantes 
do objeto deste Termo, on que porventura sejain entregues corn defeitos on imperfeiçoes, cabendo a 
Contratada providenciar a reposicäo irnediata, sem onus para a Contratante. 

5.4. Suj eitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçao par parte da Contratante, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e acatando as reclaxnacoes formuladas. 

5.5. Comunicar antecipadamente a data e a horatio da entrega dos materiais, no sendo aceito a produto que 
estiver em desacordo cam as especiflcacoes constantes .deste instrumento, fern quaisquer pleitos de 
faturam onto extraordinàrios sob o pretexto do conclusao da entrega do obj eta contratado. 

5.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependencias. da Contmtante. 

5.7. Dar ciência a Contratante, imediatamente e por escrito, do qualquer anormalidade que veriticar quando 
da entrega dos materials. 

5.8. Responder, independentemente do culpa, par qualquer dana pessoal on patrimonial a ALESE, ou ainda a 
terceiros, na execução do fornecirnento objeto do Contrato, n.o sendo excluIda, on mesmo reduzida, a 
responsabilidade pelo fato do haver fiscalizaçao on acompanhamento pela Contratante. 

5.9. Ressarcir a Contratante a equivalente a todos os danos deconentes do paralisacao on interrupçAo do 
forneciinento dos materiais adqniridos, exceto quando isso ocorrer POT exigéncia da Contratante ou ainda par 
caso fortuito on força maior, circunstãncias devidamente comunicadas a Contratante no prazo de 48 
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrôncia. 

5.10. Manter, durante todo o perlodo de vigéncia do contrato, todas as condiçoes do habilitaçao e 
qualificacao exigidas neste Termo e na licitação, quando da realizaçao do pagamento pela Contratante, 
comunicando, imediatamente a superveniência de tito impeditiva da manutençäo dessa condiçAo, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores. 

5.11. Cumprir outras obrigacOes previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatIveis corn o regime de direito pUblico. 

5.12. Efetuar a entrega dos materlais em perfeito estado, do acordo corn as especificaçöes constan4 no 
presente Termo, dentro do prazo rnáximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimnto .da 
Nota de Ernpenho emitida pela Contratante. /1) 
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6.5. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeiçoes no curso do fornecimento dos 
materiais, fixando prazo para a sin correção. 

6.6. Proceder a conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega dos 
materiais. 

6.7. Promover o acompanhamento e fiscalizaçao da entrega do objeto licitado, do forma que sejarn mantidas 
as condiçOes de habilitaçäo exigidas na licitaçäo. 

6.8. Efetuar o pagamento devido polo fornecimento dos materiais a Contratada, desde que cumpridas todas 
as formalidades e exigéncias deste Termo e da licitaçAo. 

cLAusaA SETTh&4, -FONTES BE RECURSOS E DOTAçAO 
ORAMENTARIA 

7.1. As despesas correräo por conta cia seguinte dotacao orcamentária: Funçào-, Subfunçao —Programa de 
Governo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461 -CoordenaçAo da AçAo Legislativa, Categoria 
Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicaçao: 3.3.90 .00-Despesas de Capital - 
Investimentos - Aplicaçôes Diretas e foi procedida a reserva do recurso orçarnentário para custeã-la. 

CLAIJSULA OITAVA - PAGAMENTO 

8. 1.0 pagamento seth efetuado mensalmente, ate o 5° dia ütil do mês subsequente, mediante apresentação no 
protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçao hábil a quitacäo: 

I - Nota fiscalfFatura, devidaniente atestada pelo Cerimonial e encaminhada an Departainento Financeiro; 
II - Cumpritnento da Reso1uço do TCEISE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
8.2 0 pagamento obedecerA ao disposto na Resoluçao no 296/2016do Tribunal de Contas de Sergipe; 

< 	8.3. Nao haverá reajuste de preços. 
8.4 Havendo atraso de paganiento, a parcela afrasada será atualizada segundo a variaçao do INPC, desde a 
data final do periodo de adimplemento, aM a data do efetivo pagamento. Pan o efeito deste item, no sero 
computados os atrasos atribuIveis a coniratada e os decorrentes da nAo aprovação dos documentos de 
quitaçAo ou, ainda, da nfto aceitaçAo da mercadoria. 

8.5.Dc acordo corn o art.1 85 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de licita-
ço neste Estado e quo adquirir mercadorias do outras unidades cia federaçao, recolherá a imposto correspon-
dente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual. 

CLAUSIJLA NONA - PA FISCALIZAcAO 

9. 1.Durante a vigéncia do Contrato, a execuçAo do objeto seth acompanhada e fiscal zada pelo Cerimonial on 
por representante da Contratante devidamente designado para ease thn, permitida a assistência do terceiros, 
corn autoridade para exercer, como representante da Contratante deste Poder, toda e qualquer açAo de 
orientação geral, acompanhamento e fiscalizaçAo da execuçAo contratual, como também a conferência da 
quantidade, qualidade, peso, validade e a integralidade da embalagem, para posterior atesto da Nota Fiscal. 

9.2. A fiscalizaçäo de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada peio4àanos 
causados ao Poder Legislativo on a terceiros, resultante do acäo ou omissäo, culposa on dolosa, de qu isquer 
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de seus empregados on prepostos. 

9.3. Durante o perlodo de vigência deste Contrato a empresa contratada deverá manter preposto, aceito pela 
Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 

9.4. A atestacAo de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela 
fisoaliz.açao do Contrato on a outro servidor designado para esse fim. 

9.5. A FIScALIZA(;AO compete, entre outras afribuiçoes: 

I. Encaminhar a Diretoria Geral e Financeira desta Casa, documento que relacione as ocorréncias que 
impliquern em multas a serern aplicadas a empresa contratada. 

II. Solicitar a empresa contratada e seus prepostos, on obter da Administraçäo da Contratante, 
tempestivamente, todas as providncias necessárias ao born andamento do Contrato. 

III. Verificar a conforrnidade da execuçAo contratual corn as normas especiflcaclas e se os procedimentos 
empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos rnateriais. 

IV.Anotar, ern registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execuçfto do Contrato, determinando 
o que for necessário a regularizaçao das falbas on defeitos observados. 

V. Acornpanhar e atestar o recebimento definitivo dos rnateriais, indicando as ocorréncias de 
indisponibilidade dos rnateriais ora contratados. 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 

A Contratada total on parcial inadimplente serão aplicadas as seguintes sançôes legais 

a) Advertencia; 

b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da infraçao näo excedendo em seu total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato curnulável corn as dernais sançôes; 

c) Rescisao contratual on Suspensao temporaria de participaco em Iicitaçao e impedimento de contratar corn 
a administraçao por prazo nAo superior a 02 (dois) anos; 

d)DeclaraçAo de inidoneidade para licitar e contratar corn la Adrninistraçäo Páblica, enquanto perdurarern os 
rnotivos determinantes da puniQAo ou ate que seja prornovida a reabilitação na forma cia Lei on perante a 
prdpria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUS1JLA DECIMA PRIMEIRA - DISP0SIçOES GERMS 

Este Contrato decorre da LicitaçAo no 030/2017 - Pregäo if 025/2017 cujas condiçôes o integram para 
todos os fins legais. 

CLATJSULA DECIMA SEGIJNDA - FORO 	 7 
Pica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe cam exclusao de qualquer oUtro, para dirirnir as 4uest6es j 
que possam surgir. 	 (395jIO (7 

<Th 
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E, por estarem justos e contratados, assinam oprsente em 03 (tres) vias de igual teor, em presenca das 
testemunhas abaixo, para que produzam)eTtThis efeitos decorrentes deste ato. 

Aracaju,OIde4GUQt1MQe 2018. 

Presidente - 

till 1/' 
o de Lima 	 Deputadf 4de#bn Andjade 

1 o%1ret&io  _%ontrçante 

QcL UAaQ  ck ChisuD 
ROSE MARY MB}O DE OLIVEIRA BARRETO - CPF n° 312.129.995-48 

Firma PARAISO DAS FLORES ARACAJTJ LTDA - ME 
Contratada 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EPWENH0 	NUMERO: 	 FOLHA: 

0110212018 	2018NE000193 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: FSTAO: 

ASSEMBLEIALEG4SLATIVA 011011 00001 J. 13.170.840/000I-44 

ENDEREçO DA UG: CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA NO DO PRADO, SIN - CEI'ffRO I ARACAJU SE 49010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL PARAISO DAS FLaRES ARACAJU LTDA - ME CNPJ: 

NOME FANTASIA PARAISO DAS FLORES 13.556.189/0001-45 

ENDEREqO DO CREOOR 	 CIDADe U.F.: CEP: 

RUAAUAN. 189 	 PRACAJU SE 49.010-330 

PROGRAMA DE TRASAthO 	 NAT. DA DESPESA: 	1 FONIE: IMPORTANCIk 

01101 01031.00250481,0000 	 3.3.90.30 aiOi000000 158.230,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS 8 TR1NTA REP/S 

FICHA FINANCEIRA: 

2018.011011.0000l.0l0100000(133000000,513 - OIJTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODAUDADE DE EMPENHO DE DESPESk N* DA N.E. DE REFERENdA: 

2- ESTIMA11VO I - NORMAL 

UCITAQAth MODAUDADE DA UCITAçAO: NOMERO DO PROrOCOLO: 

1011011201 8000039 9- PREGAO PRESENCtAL 

REFERENdA LEGAL 

LEI 10.520 DE 1710712002 

CONVENIO: 

-1 

L RNOGIUL?M 
DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: MARco: 	 . 	ABRIL: 

0,00 14.384,54 14.38454 14.384,60 

MAIO: 	 JUNHOC JULHO: 	 AGOSTO: 

14.384,54 14.384,54 14.364,54 14.384,54 

SE1'EMSRO: 	 OUTUBRO NOVEMERO: 	 DEZEMBRO: 

14.384,54 14384.54 14.384,54 	 . 14,384.54 

ITENS DO EMPENHO 

_ 	 OITO 
RRANJOS MEDINDO UM 

bI(UM) METRO DE 
OMPRJMENTO 0CM 60 

1 	i 400582-9 	. 3.3.90.30.90 	kSESSENTA) CM DE 120.00 	i 	UNIDADE 	 375,0000 45.00000 

vIrnJ-lr'ILJno, PMN I UflhI_J, 

GIRASSOIS CALLAS 
kSTROMELLA, 

R1sANTEMo,GIpsoFva; 
2 	405272-9 i 3,390,30,90 'ASTER. TANGO, CRAVO, 	 100,00 	 UNIDADE 	1 	 440,0000 	 44.000,00 

MONSENHOR,PALMP 
ESTRELICIA, BASTAO DO 
IMPERADOR,ABACAXI 
bRNAMENTALGENBRE 

!AcR:rLva  If 	- 

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

.-------------- . --- .....--- 
._- 	--- I--- 

3 	i 400283-7 3.3,90,30,90 ALRRANJOS, MEDINDO 40 , 	80,00 	 UNIDADE 	 225.0000 	 16.000,00 

-U........................IQPARENIN2M.PL._..L_ ............................. ........... 	 ----- ---- ........ I.- --------- -... 	................. 
Data da Impressao 	01102/201 B 	 Re59. ImpressAc: 	VERA LUCIA MENDONCA TJRINH0 



DATA DO EMPENHO: NUMERO: FO4.HA: 

01/02/2018 2018NE000193 2/2 

UNIDADE 2250000 18.000,00 

UNIDADE 115,0000 20.700,00 

UNIDADE 275,6000 13380,00 

UNIDADE aascoo 1&750o 

itL. ft 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

1J 
 

NOTA DE EMPENHO ., 
......................................

iAMEtk0 flbTffiI&tA.. 
M DEALTURA.TAMANHO 

3 	400383-7 3.3.90.30.90 GRANDE - MARCA:FLORES 	50.00 

LORES - TWO ROSAS 
MTURAdS,12 RAMOS DE 
FLaRES, PARA 

4 	375134-1 3.3.90.30.90 DECORACAO,CORES 	 180,00 
bIVERSAS- 
MARCA:FLORES 

KOROADEFLORES- 
COROA COM FLORES,DE 
FLaRES 

5 	406262-1 
3.3.90.30.90 NATURAIS TAMANHO 

b 	 50.00
CORCA 

BUSTO-MAIA:FLORES 

OROA DE FLORES - 
COROA COM FLORES,DE 

8 	408205-6 	3.3.00.30.90 
	

80.00 

OBSERVAcAO 

Conforms Contalo n° 008/2018, m vigenda de 0110212018 a 31/12/2018. 

LOCALIDA;4NCA 	 I 

AVENIDA I . PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 
	

TOTAL (R$) 	 158.230,00 

RESPON A0: 	 ASSINATURA DO ORDEN R: 

t'_44  
ENDONCAThLJRINRO 	

,,...997.357,115-00 

,Th 

Data da Irnprssão: 	09102/2018 
	

Reap. Impressao: 	VERA LUCIA MENDONCA TOURINE-lo 



pol 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 008/2018 

CONTRATANTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA; FIRMA PARAISO DAS FLORESARACAJU LTDA- ME 

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

ARRANJOS, BUQUES F COROAS DE FLORES NATURAlS. 

VIGENCIA: A PARTIR DE SUAASSINATURA ATE 0 DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

DATA DAASSINATURA: 01 DE FEVEREIRO DE 2018 

ARACAJU, 01 DE FEVEREIRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 



10/04/2018 
	

Zimbra 

Zimbra 
	 antoniaa@al.se.gov.br  

EXTRATO DO CONTRATO N 000812018 DA FIRMA PARAISO DAS FLORES ARACAJU 
LTDA - ME 

De : Maria Antonia Mendonça Amaral 	 Ter, 10 do abr de 2018 10:49 
<antoniaa©aLse.gov.br > 	 gi anexo 

Assunto : EXTRATO DO CONTRATO N0008/2018 DA FIRMA 
PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA - ME 

Para : valtencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue extrato do contrato no 008/2018 da Firma Paraiso das Flores Aracaju Ltda-Me,para 
publicacâo, 
AU; 
Antonia 

Ex do Contrato 0082018- Firma Paraiso das Flores Aracaju Ltda- Medoc 
21 KB 

httos://webrnail2.aI.se.qov.br/h/printniessaqe?id=565&ft=AmerjcafArQentina/Buenos  Aires 	 1/1 


