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CONTRATO No 010/2018 

Termo de Contrato de PrestaçAo de Serviços que entre si fazem a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma PAULO 
JORGE DA SILVA-ME (DUPLICHAVES) 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de PrestaçAo de 
Serviços , que entre si fazem por 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 CONTRATANTE, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Deputado LUCIANO BISPO DE LIMA e o 10  Secretario, 
Deputado JIEFERSON ANDRADE ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e 
do outro, a Firma PAULO JORGE DA SILVA-ME (DUPLICHAYES) , estabelecida na Rua Arauá 
n° 71, bairro Centre, Aracaju/Sergipe, CEP:49010-330. Inscrita no C.N.P.J.sob n° 15.596.182/0001-82 

InscriçAo Estadual no 27.061.818-0 -email:duo1i.chaves@uo1.com.br;  079/3214-1320 , denominada 
CONTRATADA, representada pelo Proprietário Senhor Paulo Jorge da 
Silva,brasileiro,casado,empresário, residente nà Rua 09 n° 142, Conjunto Sol Nascente,bairro 
Jabotiana Aracaju/Sergipe, inscrito(a) no C.P.F. n.° 077.012.925-00 e R.G.n° 223.712 8SF/AL ,têm 
justos e contratados par este e na meihor forma de direito, resultante do Processo Licitatório n° 
032/2017 - Pregao Presencial n° 027/2017 - MENOR PREO GLOBAL, regido pelas disposiçOes 
contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, obedecendo integralmente Os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 
3.555, de 08 de agosto de 2000 •e pelo Decreto Estaclual n° 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, 
ainda, pela Lei Complementar ns  123/2006 e 147/2014 e Lei Federal n° 8.078, de 1 . 1 de setembro de 
1990 (COdigo de Defesa do Consumidor) observadas as alteraçOes posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais,o que adiante segue mediante as clausulas e condiçôes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - ÔBJETO 

0 presente ajuste objetiva a contrataçAo da CONTRATADA pan 
fornecirnento de placas em ago escovado e acrilico, com as respectivos estojos, de farina parc&ada, 
para serem utiliadas em homenagens, solenidades e eventos promovidos pelaAssembleia Legislativa, 
no decorrer do exërcfeio de 2018, cam a arte fomeeid.a par este Poder, ebnforrne especificacOes e 
quantitativos cOnstwtes.no Aitexo I do ate convocatório. .. .. 

CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 

2.1.0 fomecimento a que se refere a cláusula anterior,_ objeto deste 
Contrato compreendera o fornecimento parcelado de placas em ago escovado e acnhco, corn e sem as 
respectivos estojos, sob demanda, a serem utthzados em homenagens, solenidades e eventop 
prornovidos pela Assembleia Legislativa, durante o exercIcio de 2018, com a artefornecida par e ~e 

especificacôes, quantitativos e demais condiçoes abaixo 



M 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA 

2.2.DAS coNrncOEs PARA FORNECIMENTO E DAS coNrncOEs DE RECEBIMENTO 

2.2.1. 0 fornecirnento das placas deverá atender aos eventos, sessöes e solenidades. .pr.ornovidas pela 
Contratante; realizados em suas dependências on loôais externos. 
21.2. A entrega do objeto podeth ocorrer em quaisquer dias da semana, nos perlodos matutino e/ou 
vespertino, conforme solicitaçAo do Cerirnonial; 
2.2.3. Os materials objeto .do presente Termo e da licitaçAo em conformidade corn os. artigos 73 a 76 
da Lei 8.666/93, corn altéraçoes posteriores, , seräo recebidos da seguinte forma: 
2.2..4. Provisoriarnente , assim que forem entregues as produtos, para efeito de posterior verificaçAo 
da conformidade dos rnateriais corn as especiflcacOes exigidas no item 2.1 deste Tenno, bern coma, 
corn as especificaçoes constantes daproposta apresentada pela Contratada. 
2.2.5..Definitivainente , ao final dos eventos, mornento no qual o responsavel pelo recebimento, 
deverá proceder a avaliaçào de desempenho, quaJidade e especificaçOes dos itens, e consequente 
aceitaçAo, quando a nota fiscal seth atestada e rernetida para pagamento. 
2.2.6.. Os recebimentos, provisório e definitivo das placas, ficarao a cargo do Cerimonial ou a outrp 
servidor designado para esse fim, cabendo a este o atesto na Nota Fiscal. / 
22.7.. 0 recAbimento provisério seth frito no momenta da sua entrega, cornpreendendo, dentre oyfras, 
as se n erificaçoes: 
2. ,/ 	s cas deverao estar acondicionadas nos seus respectivos estojos. 	.. 

r 
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2.2.9.. VerificaçAo dos textos previamente entregues para confecçAo; 
2.2.10. Placas sern apresentar qualquer tipo de danificacAo; 
2.2.11. Quantidade entregue, em conformidade corn a solicitaçAo do Cerimonial. 
2.2.12.ApresentaçAo do documento fiscal, em conformidade corn a legislaçao vigente. 
2.2.13. Atendidas as condiçoes indicadas acima, seth registrado o recebimento provisório, mediante 
termo no verso da Nota Fiscal. 
2.2.14. 0 atestado de recebimento provisório, registrado ern canhoto de nota fiscal, ou documento 
similar, nAo configura o recebimento definitivo dos produtos; 
2.2.15. 0 recebimento definitivo deverá ser efetuado ao final de cada entrega, apos a verificaçAo: 
2.2.16.. Correspondéncia do tipo/inodelo da placa, com o pedido de fomecimento emitido pelo 
Cerimonial dii Contnatante. 
2.2.17.. Compatibilidade dos produtos entregues corn as especiflcaçOes exigidas neste Termo e 
constantes na proposta de precos cia ernpresa contratada. 
2.2.18. Conformidade do documento fiscal quanto a identiflcacao cia Assembleia, descniçAo dos 
produtos entregues, modelo, quantidades, precos unitarlos e totals. 
2.2.19. Caso seja verificada alguma falba no fomecirnento dos produtos, será feito registro formal e 
informado a Contratada, para que proceda de imediato as devidas correçOes, sob pena de aplicacAo das 
sançOes previstas no Contrato. 
2.2.20.0 recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Termo, nâo exclui a responsabilidade da 
Contratada quanto aos vfcios ocultos, ou seja, so manifestados quando da sua normal utilizaçAo pela 
Assembleia, nos terrnos do Codigo de Defesa do Consunildor (Lei no 8.078/90). 
2.2.21. 0 representante da Contratante anotará em registro prOpnio todas as ocorrências relacionadas 
corn a entrega e execuçâO do objeto, determinando o que for necessário a regularizaçAo das faltas on 
dSfeitos obsetvados. 

H. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 	• . 

0 prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitaçAo passara a 
vigorar a partir da data de sin assinatura, ate o dia 31 de dezembro de 2018, sern possibiUdade de 
prorrogac.o, nos termos do art. 57 cia Lei n° 8.666/93, com eflcácia legal apOs. a pixbliciçàQ do seu 
extrato no Piano Oflciai Eletrônico do Estado de Sergipe, podendo ser rescindido unilateralmente, por 
conveniëncia cia AdmmistraçAo deste Poder on por mfraçao as chsposiçOes legais e contratua.is 

PARAGRAFO tJNICO: Podeth a Contratante acrescer ou supnimir a quantidade de material ora 
licitado, a depender de sua necessidade nAo devendo exceder o limite estipulado em lei. (observandó-
se 0 disposto no artigo 65, inciso I e II cia Lei 8.666/93 em sin redaçAo atual). . 

4.1.A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo perfeito fornecimento ora contratadopelos 
serviços constantes da clausula primeira deste instrurnento, efetivamente realizados, o valor total 
estimado $59.290,00 (cinquenta e nove mil e duzentos noventa reals), mediante apresentaç 
das Patti s Fiscais, devidamente atestadas pelo Cerirnonial, no prazo de ate 10. (dez) s, 

de protocolizaçâo dos documentos, cumpnidas a determinaçAo da Resoluçlio T9€ n. °  
embro de 2001. 
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4.2. Fomecidos os produtos solicitados, a Contratada deverã apresentar, mediante entrega no 
Cerimonial e posterior encaniinhamento a Diretoria Geral as notas fiscais/faturas emitidas, para fins 
de protoeolizacao no Setor de Protocolo deste Poder, liquidaçAo e pagamento, acompanhada(s) dos 
seguintes documentos: 
4.2.1. Recibo de entrega dos produtos, corn aceite do Cerirnonial. 
4.2.2. Certidão Negativa de Débitos - CND, referente as contribuiçOes previdenciárias e as de 
terceiros. 
4.2.3. Certificado de Regularidade de SituaçAo do FGTS - CRF. 
4.2.4. CertidAo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, nos tennos da Lei if 12.440, de 7 de juiho de 2011. 
4.2.5. CertidOes Negativas de Débitos junta as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio 
sede do licitante vencedor. 
4.3. 0 pagamento será efetuado mensalmente, ate o 50  dia Util do més subsequente, mediante 
apresentaçAo no protocolo deste Poder Legislativo nota fiscallfatura e dos respectivos docurnentos 
comprobatOrios, conforme indicado no item 14.1 do edital, niediante ordem bancéria, emitida através 
do Banco do Estado de Sergipe - BANESE, creditada em conta corrente cia CONTRA.TADA 
4.4. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, na pendencia de qualquer uma cbs situa-
çOes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracAo de precos on compensaçAo financeira: 
4.5. A falta de atestaçào pelo Cerimonial, corn rclaçâo ao cumprimento do objeto deste Termo, das 
notas flscais emitidas pelo licitante vencedor. 
4.6. Na hipótese de estarem os docuinentos discriminados no subitem 4.2.2 a 4.2.5, corn a validade 
expirada, o pagamento ficará retido ate a apresentaçAo de novos documentos, dentro do prazo de 
validade, nAo ôabendo a Contratante, nethuma responsabilidade sobre o atraso nopagamento, 
4.7. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverern retidos, sem que a 
Contratada apresente a. documentaçAo habil pan liberaçAo dos seus créditos, ficando assegurado a 
Contratàda, tAo somente,:o dirôitôao recebimento do pagarnento dos produtos efetivamente.entregues 
e .atestados. 
4.8. A Confratante poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizaçOes devidas pela Contratada, nas condiçôes previstas neste Termo e na licitacao. 

CLAUSULAOUINTA—OBBIGACOES DA CONTRATADA 

5.1. Cabe a CONTRATADA o eumprimento das seguintes obrigacOes: 

5;1.1. Cumprir fielrnente o Contrato, de rnodo que os produtos, objeto do Contrato sejam entregues 
nas especificaçôes requeridas pela Assernbleia. 
5.1.2. Providenciar a imediata reparaçAo, correçAo on substituiçAo, total on parcial, as suas expensas, 
da entrega em que se verifiquem vfcios, defeitos on incorreçOes. 
5.1.3. Entregar os produtos em prazo nâo superior ao previsto no item 5 deste Termo, contados apartir 
do recebimento da solicitaçao emitida pelo Ceriinonial desta Casa. 
5.1.4. Respeitar normas e procedinientos de controle de acesso as dependêrpis deste Poer. 
5.1.5. S 	o prazo de 02 (duas) horas antes da realizaçao do evento, e sefnqüa1U& ônu $ra a 
Asse le 	s produtos que apos a entrega on aceite, venha apresentar qualquer detenoraçAo desde 
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que para sua ocorréncia nAo tenha contribuido pot acào ou omissAo este Poder, sujeitando-se as 
penalidades cabiveis. 
5,1.6. Prestar os esciarecimentos que forern solicitados pela Assernbleia 
5.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e encargos decorrentes cbs relaçOes de trabaiho corn 
os profissionais contratados, previstos na legislaçAo patria vigente, sejam de ambito trabalhista, previ-
denciário, social, securitãrios, bern como as despesas relativas a frete/carreto, seguro, embalagens, ta-
xas, impostos e quaisquer outros que indicam on venham a incidir sobre o fomecimento on contrata-
do. 
5.1.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este Poder ou a terceiros em 
razão de açAo ou omissAo, dolosa ou culposa, sua on dos seus prepostos, independenternente de outras 
cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeitas. 
5.1.9. Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacão ou 
interrupçAo do fomecimento dos rnateriais adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigência do 
Poder Legislativo ou ainda por caso fortuito ou força major, circunstâncias devidaniente cornunicadas 
a Assembleia no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorréncia. 
5.1.10. Manter durante todo o periodo de vigência deste Contrato, todas as condiçoes de habilitaçao e 
qualificaçao exigidas na licitaçào, quando da realizaçao do pagamento pela Assernbleia, comunicando 
imediatamente, a superveniência de fato impeditiva da manutençâo dessa condiçAo , nos terrnos cia 
Lei8.666/93 e suas alteraçoes posteriores 
5.1.11. Cumprir outras obrigacOes previstas no COdigo de Proteçao e Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.079/90) que sejam compativeis corn o regime de direito püblico. 
5.1.12. Cuniprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93, 
5.2. São expressámente vedadas a CONTRATADA: 
i2.1 A veiculacAo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizaçAo da 
Administraçao.do CONTRATANTE. 	. 	. 	 . . 

'Th 	5.12. A subcontrataçàO pan a.execuçAo do objeto deste Contrato, scm prévia e expressa.anuêneia do 
CONTRATANTE. 	 . 
5.2.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a 
vigenciadeste Contrato. 	 . 

CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO 

6.1. 0 pagamento seth efetuado, ate o 5° dia átil do més subsequente, mediante apresentaçAo no 
protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçao hábil a quitacAo, on seja: Nota FiscallFatura e 
Certidoes de Regularidade Fiscal, corn: as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FOTS, 1NSS e 
Justiça do Trabalho 
6. 1.1 A Nota FiscalfFatura referente atestada pelo Cerirnonial, e o seu pagarnento será dividido em 
parcelas em conformidade o que for sendo fomecido. 
6,2.Nao haverá reajuste de'preços. 
6.3,1-lavendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a 'variaçao do INPC, 
desde a data final do perlodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito Ø&te 
item, 	o computados Os atrasos athbuiveis a contratada e os decorrentes da nAo aprovacfr dos 
doe 	de quitaçao on, ainda, cia nAo aceitaçào cia mercadoria. 
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6.4. De acordo corn o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 
de licitacAo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçao, recothera o 
imposto correspondente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual. 

A despesa orçamentaria decorrente do fomecimento dos produtos de que 
trata o objeto deste Tenno, neste exercIcio, correrAo pela seguinte dotaçAo orçamentária: Funçâo - 
SubfimçAo - Programa de Govemo - Projeto ou atividade: 01.03 1.0026.0461 Coordenaçao cia Ação 
Legislativa, Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicaçào: 3.3.90.00 - Outras 
Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas 

CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANRAMENTO E DA 
FISCALIZACAO 

8.1. Durante a vigéncia do Contrato, a execuçAo do obj eto será acompanhada e fiscalizada pelo 
Cerimonial ou por representante da Assernbleia, devidamente designado pan esse fim, permitida a 
assisténcia de terceiros, corn autoridade para exercer, como representante cia AdrninistracAo deste 
Poder, toda e qualquer aço de orientaçao geral. 
8.2. A fiscaiizaçâo dc que trata este item, nAb .exclui hem reduz a responsabi1idade:da.empresa.contra 
tada.pelos danos causados ao Poder Legislativo on a terceiros, resultante de açao ou ornissAo, .cui.posa 
cii dolosa, de quaisquer de seus empregados bu prepostos. 
8.3. Durante o periodo de vigência deste Contrato a empresa contratada deverá manter preposto, aceito 
pela AdministracAo da Assernbleia Legislativa de Sergipe, pam representa-lo sernpre que for 

,- 	necessário. 
8.4. A atestacAo de conformidade do fomecirnento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela 
fiscalizaçAo do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRJGAçOES BA CONTRATANTE 

9.1. Cabe a CONTRATANTE: 
9.1.1. Definir por ocasiAo de cada soiicitaçâo, a qualidade de produtos a serern entregues, o prazo e o 
local de entrega. 
9.1.2. Rejeitar o forneciniento efetivado ern desacordo corn o previsto no Contrato, indicando as 
razOes da recusa. 
9.1.3. Assegurar, rspeitadas as nonnas internas, o acesso dos ftincion&io.s da ernpresa contratada ao 
local de entrega dos produtos, desde que devidamente identificados por crachá. 
9.1.4. Prestar as informaçOes e esciarecirnentos que eventualmente venharn a ser solicitados pela 
empresa contratada, e que digam respeito a natureza do obj eto deste Termo. 
9.1.5. Notificar.  a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperf'oicöes no ciØo da 

e 1w'ar0tiov

xecu eto, fixando prazo, se necessário, para a sua correçAo.
.1.6 	o acompanhamento e fiscaiizaçao da execuçâo do objeto contratado, de fØrma que
e] as condiçoes de habilitaçAo exigidas na IicitaçAo. 	 e2 

56 In 
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9.1.7. Proceder a conferência da Nota fiscallfatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento 
dos produtos. 
9.1.8. Efetuar o pagarnento devido pelo fornecimento dos produtos a CONTRATADA vencedor, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigéncias deste Termo e da licitacAo 

CLAUSIJLA DECIMA - DAS SANCOES 

Se a CONTRATADA descurnprlr as condiçOes avençadas flcará sujeita 
as penalidades estabelecidas nas Leis n° 10.520/2002 e 8.666/1993, corn alteraçôes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERMS 

Este Contrato decorre da LicitaçAo n° 032/2016 - Pregâo Presencial n° 
027/2016 cujas condiçoes o integram para todos os fins legais. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Flea eleito desde j  o foro da cidade de Aracaju/Sergipe corn exclusäo de 
qualquer outro por rnais privilegiado que seja, pan dirimir as dUvidas, porventura decorrentes da 
interpretacao e execuçAo do Contrato. 

E, por estar justos e contratados, assinam o presente ern (03) trés vias 
de igual teor, em presença das testernunhas abaixo, para que produzarn os demais efeitos decorrentes 

' 	deste ato. 

At) IA fl gin lAiR 

Luciano B6efie Lima 
1° 

- 	 S  

/1 
tlp4o/ge da Silva -C.P.F. 11.0  077.012.925-00 
7 	 FIRMA 
JORGE DA SILVA-ME (DUPLICHAVES)CONTRATADA 
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I GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

4 NOTA DE  EMPENHO DATA DO E110IPENI4O: 	NUMERO: 	 POLJ4A: 

15102/2018 	2018NE000222 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 116: GESTAO: CNPJ: 
ASSEMBLâA LEGISLATIVA 011011 00001 13.1701 

ENDEREc0 DA 110: CIDADE: U.F.: CEP: 
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL PAULO JORGE SILVA-ME CNPJ: 
NOMEFANTASIA PAULOJORGE 15.595.18210001-82 

ENDEREQ0 DO CREDOR: CIDADE: U.F.: CEP: 
RUA ARAUA N. 71 ARACAJU SE 49.010-330 

CÔDIGO 11.0.: PROGRAMA CE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: 	FONTE: IMPORTANCIA: 
01101 01.031.0026.0461,0000 3.3.90.30 	 0101000000 59.29000 

~CCINOLENTA

PORTANCIA POR EXTENSO: 

 E NOVE MILE DUZENTOS E NOVENTA REAlS 

2018,011011,00001 .OIOI000000.33000000.513 - OUTRA3 DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE CE EMPENHO: 	TIPO CE DESPESA: 1 1 - NORMAL  

N°  DA N.E. DE REFERENdA: 
2- ESTIMATIVO  

LICITAQAQ: MODAUDADE DA LJCITAçAO: NUMERIC,  DO PROTOCOLO: 
0110112018000043 9-PREGAO PRESENCIAL 

REFERENdA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17107/2002 

CONVENIO: 

(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: MARCO: ASRJL: 
000 5.390,00 5.390,00 5.390,00 

MAIO: 	 JUNHO: JULHO: AGOSTO: 
5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 

EThMSR '  OUTUSRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 
5.390,00 5290,00 5.390,00 5.390,00 

]TENS DOEMPENHO 

1: 	IiiiiiQ m;Z:M_ MEN 
MAQO 

1 	400547-0 	339030 15 
3:°?x:°l:_ACA 10000 UNIDADE 248 ,000 2480000 

- --*.---.-- HOMENAGFM  
EMAQO 
ESCOVADO,MEDINDO 

2 	400348-9 	3.3,90.30.15 21X15 CM,COM ESTOJO 100,00 UNIDADE  169,0000 16 900,00 
gMVELUDO- 
MARCA -.PLACA 

..- 
-----.--..--...-----.,, --- 

PLACAEM 
ACRJLICO,MEDINDO2IX1S I 

3 	400350-0 	' 3.3.90.30.15 'M, COM ESTOJO EM 100.00 UNMADE 159,0000' 15.900,00 
YELUDO - MARCA:PI.ACA 

-.-,--........  ....___ ......................... 
FLACAEM 

4 	400349-7 	3.3.90.30.15 CRJCOMEDINDO39XSO 
UNIDADE 169.0000 1.590,00 

MARcA:PLACA 
-L ........ ... J. _J ------------------------- 
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Data da Irnpressão: 	19102/2016 	 Reap. Irnpressao: 	JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	
DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FA: NOTA DE EMPENHO 	 1510212018 	2018NE000222 	2/2 

OSSERVAQAO 

Processo nfl 00427-4/2018 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALA&O GOVERNADOR JOAO ALVES FILNO. ARACAJU - 	J TOTAL (R$) I  59.29000 

RESPONSAVEL PELA EMISS'nC\/j 	 ASSINATURA DO ORDENAJOR: 	M I 
FA 

Am 

Data da ImpresaSo: 	1910212018 
	

Reap. mpresso: 	JUCELIA FONSECA MATOS 08 OLIVEIRA 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO NO 01012018 

CONTRATANTE: ASSEMSLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA PAULO JORGE DA SILVA-ME (DUPLICHAVES) 

OBJETO; FORNECIMENTO DE PLACAS EM AO ESCOVADO E ACRJLFCO COM Os 

RESPECTWOS ESTOJOS, DE FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTIUZADAS EM 

(-IOMENAGENS, SOLENIDADES E EVENTOS DESTE PODER. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA CE SUAASSINATURA, ATE 0 DR 31 CE DEZEMBRO CE 2018 

DATA DAASSINAT(JRA: 15 CE FEVEREIRO CE 2018 

ARACAJU, 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 



Zmbra 

Zimbra 	 antoniaa@al.se.gov.br  

EXTRATO DO CONTRATO 140102018 DA FIRMA PAULO JORGE DA SILVA -ME 
(DUPUCHAVES) 

De Maria Antonia Mendonça Amaral 	 Ter, 27 de fey de 2018 09:55 
<antoniaa@aLse.govbr> 	 2 anexos 

Assunto EXTRATO DO CONTRATO N0102018 DA FIRMA 
PAULO JORGE DA SILVA -ME (DUPLICHAVES) 

Para : valtencira@ahsagov.br  

V&, 
Segue extrata do coritrato ii 010/2018,da Firma Paulo Jorge da Silva - ME (Duptichaves), 
para pubIicaço. 
Aft; 

' 	Antonia 

Ex do Contrato 0102018- Firma Paulo Jorge da Silva - ME 
. T (DUPLICHAVES).odt 

20 KB 

Ex do Contrato 0102018- Firma Paulo Jorge da Silva - ME 
(DUPLICHAVES).ocft . 
20 k13 
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