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FASTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLELA LEGISLATIVA 

10  TERMO AD1TIVO CONTRATUAL 
(Contrato n° 00412018) 

Primeiro Aditaniento ao Contrato de PrestaçAo de 
Serviços de Cobrança bancâria que entre si fhzem a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e o 
EANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE. 

A Assemblela Legisiativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n°13.170.840/0001-44, 
doravante denominada BENEFICLARTO, neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado 
LUCIANO BISPO DE LIMA e 0 1° Secretario, Deputado JEFERSON ANDRADE ambos 
brasi1eiros maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro, o BANCO DO ESTADO 
DE SERGIPE -BANESE, pessoa jurIdica de direito privado, constituido na forma de 
Sociedade de econornia mista estadual, inscrito no CNPJ/MF sob n° l..009.717/0001-46,  sendo 
a sede em Aracaju, Capital de Sergipe, corn endereço na Rua OlIrnpio de Souza Campos Junior 
no 31, bairro Iniejo Barbosa, CEP 49040-840, neste ate denominada simplesmente BANESE, 
tendo coino representantes legais o Senhor Caries Eduardo Menezes Santos, brasileiro, rnscrito 
no CPF/MF sob n° 891.326.375-00 e o Senhér Alexsandro Silva Rodrigues, brasileiro, inscrito 
no CPFIMF sob n° 899.425.235-53, t&n justos e contratados por este e na meihor forma de 
direito, resultante do Processo de Dispensa de Licitaçfto no 012/2017, regido pelas disposiçôes 
contidas no artigo 24, incise Vifi da Lei no 8.666/93 em sua redaçAo atual, a que adiante segue, 
sendo regido mediante as cióusulas e condiçöes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
0 Contrato 004/2018 tern par objeto a. prestacao de serviços pelo BANESE de 

recebimento de creditos denorninados recebIveis, representados par Bol to de Pagamento e/ou 
titulos, inerentes as inscriçOes do I CONCURSO PUBLJCO DA ASSEMBLEJA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGWE que seth realizado atravéá cia FUNDAçAO 
CARLOS CHAGAS, eujos valores a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SERGIPE é beneficiàrio exciusivo, mediante modalidade de cobrança denorninada pelo Banco 
Central como "Entrada por Meio Magnético". 

§1 1  - 0 BENEFICL4RIO neste ate constitui e nomeia o BANESE coma sen iegItimo 
mandatano, confermdo-lhe os poderes necessérios pan cumpnr as obngaçaes do objeto do 
contrato. 
§2° - 0 BENEFICL4RIO seth identificado no sistema BANESE, arquivo de remessa e/ou 
arquivo retorno pelo nümero do convânio informado pelo Banco, registro e plataforma: 

C006 CódIgo da Carteira 	 . 	 C006 
Codigo adotado peia FEBRABAN, para identificar a caracterIstica dos Utulos 
dentro das.modalidades de cobrança existentes no banco 

Domini.. 

= Cobranca Simples  

Codigo do CNPJ. Beneficiárlo Agenda Conta EDI7 
Contrato 

15085 13.170.840/0001-44 SERGIPE 014 24/406820-6 400106 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
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• ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

§ 3° - 0 BM4ESE in qualidade de simples mandatário, lirnitar-se a a receber o valor indicado 
pelo BENEFICIARJO, agindo por conta e ordern deste, ndo cabendo ao BANESE responder em 
qualquer hipOtese on circunstãncia pelas omissOes on erros, declaraçOes, prazos, calculos on 
outros dados consignados nos boletos. 
§4° - Presume-se para todos os fins de direito que os boletos emitidos pelo BENEFICIARIO 
através cia Fundaçffo Carlos Chaps em sen sistema no momenta da inscriçAo, sejam 
correspondentes aDs documentos originals dos titulos/boletos on das dIvids dos pagadores para 
corn o BENEFICL&RIO sendo portanto, instrurnentos legais para pagamento das obrigaçOes 
nestas contidas 
§ 

50 - Os eventuais casos de discordãncia corn relaçäo a valores, vencimento on quaisquer 
outros dados impressos no boleto de cobrança deverbo ser resolvidos enfre o BENEFICIARIO 
através da Fundaçfto Carlos Chagas e o pagador. 

,. U Ljtt arAIs U i'IJ.fl - aL,nr2LAJyn. at, v flLAJfl lflJ .AJi" mat J 

Em razAo do acróscimo de 11$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais), 
passará o contrato a perfazer a valor final de itS 130.200,00 (cento e trinta mil. e duzentos reais). 
Valor do Contrato Original: RS 70.000,00 
Valor do Acréscimo: RB 60.200,00 
Valor Final do Contrato: fl 130.200,00 

CLAUSIJLA TERCEIRA - DAS DIS1'OSICOES GERMS 
Peunanecem em vigor todas as ciãusulas e condiçOesdo Contrato Principal, 

que direta e indiretarnente, nâo colidam corn a deste Ato, o qual, 4quele que se integra, 
formando urn todo ünico e indivisIvel. 

E, poracharem justas e pactuadas, assinam o presente em trés vias de igual 
teor e forma urn so efeita legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo 
presente. 
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Testemunhas: 

(SE), 15 k&YXA..L )  çie 2018. 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO 1 0 ADITIVO AO CONTRATO N ° 00412018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE. 

OBJETO: ACRESCIMO DE R$ 60.20000 (SESSENTA MIL DUZENTOS REAlS). 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO 

DATA DAASSINATURA: 15 DE FEVEREIRO DE 2018 

ARACAJU, 13 DE MARQO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENQA TELES DE MENESES 
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Zimbra 	 esters@al.se.gov.br  

Extrato do 10  Aditivo ao Contrato no 004/2018 

De Maria Ester Dantas Santos 	 Ter, 13 de mar de 2018 11:10 
<esters@al.se.gov.br > 	 1 anexo 

Assunto Extrato do 10  Aditivo ao Contrato no 
004/2018 

Para Valtencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue em anexo o Extrato do 10  Aditivo ao Contrato no 004/2018 
Aft, 
Ester 

Ex do 10  Ad. ao Contrato 0042018- Banco do Estado de Sergipe -. 
7 BANESE.odt. 
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