
I 
ESTADO DE SERGII'E 

ASSEMBLE IA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 012/2018 

Térmo de Contrato de Aquisiçao, Instalaçao e Montagem de 
material Pemianente(Moveis Planejados) que entre si fàzem a 
Assembieia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma LW 
LABORE COMERCIO LW MOVEIS LTDA 

Pelo presente instrutnento particular de Aquisição de Material 
Permanente (MOveis Planejados), que cute si fazem por esta e na meihor forma do direito, a 
Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n°13. 170.840/0001-44, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Presidente Luciano Bispo de Lima e 
pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, malores e capazes, 
residentes e nesta Capital, de outro lado a LW LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
estabelecida na Av. Eng. Gentil Tavares cia Mona, námero 320, loja 14, bairro Get(xlio Vargas, inscrita 
no C.N.P.J sob n° 02.696.464/0001-00, da.cidade deAracaju, Estado de Sergipe, doravante denominada 
CONTRATADA, representada pela Sm. Cristiane de Alencar Oliveira, portadora do R.G. No 3.025.365-
9 SSP-SE e C.P.F. n° 007.305.105-57, decorrente da LicitaçAo n° 026/2017- PregAo Presencial .n° 
021/2017 do Tipo Menor Preço Global, de acordo cOrn a que deterniina a Lei Federaln° 10.520, de 17 
de juiho do 2002, e, subsidiariamsnte pela Lei n° 8.666, do 21 de junho do 1993, obedecendo 
integralmente as regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, do 08 de agosto de 2000 e pela 
Deereto Estadual n° 26.531, de14 de outubro de 2009; e, ainda, Lei Federal n° 8,078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Def'esa do Consurnidor) e pela Lei Completnentar n° 123/06 alterada pela Lei 
Complementar no 147/2014 em sua atual redaçâo (Estatuto Nacional da Microempresae cia Empress do 
Pequeno Porte) e pela Lei Estadual n° 6.206/2007(Lei cia Microempresatstadual), alterada pela Lei if 
7.996/2015 e observadas as alteraçöes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, pelas 
cláusulas e condiçôes do ato convocatorio. tern justos e contratados por este e na meihor forma do 
direito, a que adiante se segue mediante as cláusulas e condiçOes seguintes 

CLAUSULA PUIMEIRA - OBJETO 

0 prsethe Contato, objefiva contathçäo do empresa èspëeializad 
confeeçao e Stalação de inobiliário sob medida pan a TV Alese, composto do prôjetO cSnorafico 
dos novas Studios, inclusos paineis fotograficos e bancadas de ediflo, conforme projetos, plant, 
memorial deseritivo, detalhamento de mObiliario, especificaçoes e quantitativos descritas no Terma 
do Referência no Anexo I do ato convocatóno 

Parágrafó Unico -A Contratante poderáaerescer ou suprimir em ate 25% (vinte e cindo pot cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato. (Artigo 65, paragrafo 10  da Lei 8.666/93 e suas alteraçöes 
posteriores). 	. . 
	

A 	 LOCAL DE ENTREGAF/ 
. 	. . 	GA1IANTIA . 

.2.1. Na aquisiço dos móveis, estäo inchisos: 
a)niontagem e instalaçAo;.. 
b)fornecimento do . materials e pessoal especializado pan atender a contrato, confornie 
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especificaçöes constantes no Termo de Referenda; 
c) mao de obra necessária para a execuçAo dos services, objeto deste Contrato. 

2.2.Especificaç6es, quantitativos e demais condiçoes constantes no ato convocatório e proposta, 
descritos na forma abaixo: 

01 
0 

Confecçao e instalaçao de mobiliário sob medida pars TV Alese, composto de 
projeto eenográfico dos novos esffidios, incluso Os painéls fotográficos e 
bancadas de ediçao  

1.1 Bancada 	em 	MDF, 	medindo unid 01 PS R$ 
3,58x1,00xl,00rn4 na cor nogal 1.680,00 1.680,00 
terracota, 	corn acabarnento das 
fitas de borda em PVC preto.  

1.2 Bancaila 	em 	MDF, 	medindo unid 01 PS PS 
4,95x1,00xl,00m, na cor 	nogal 2.013,00 2.013,00 
terracota, com acabamento das 
fitas de borda em PVC preto.  

1.3 Paine! em MDF, medindo 1,80x unid 01 itS itS 
2,60 a na cor carvaiho latino e 1.452,00 1.452,00 
guia cabo passa —fib na cor ovo.  

1.4 Pailnel em MDP, medindo 1,45x wild 01 PS.. itS 
2,60 rn, na cor carvaiho latino 1.123,5 1.123,5 
corn Rasgos de luz ilurninados por 
fitade led, coramarela.  

1.5 Painel. em MDF, medindo 4,10x unid 01 ItS 
2,60 m,com sna estrutura na cor 2028,20 2028,20 
carvaiho latino, as maihas em 
siena natural e 	as placas 	em 
branco 	TX Em 	quatro 	placas 
possuem urn painel fotográfico 
rnóvel.  

1.6 Painel 	em 	MDF, 	medindo unid 01 itS P.S 
1,44x2,60 in, na cor sienanatural 1.210,00 1.210,00 
e gula cabo passa —fib 	, cor 
marron.  

1.7 Painel 	em 	MDF, 	rnedindo unid 01 KS PS 
2,28x2,60 m,com estutura na cor 1.959,00 1.959,00 
carvaiho Sine e brises em MDF 
car linho platina.Entre cads brise 
M um spot corn lampada led na 
corbranca.  

1.8 Paine! 	em 	MDF, 	medindo unid 01 PS P$ 
m, na cor carvaiho  1.025,60 1.025,60 

I' 

V 
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latino. Sna estrutura fontiará tuna 
moldura 	para 	urn 	painel 
fotográfico. 	No 	formato 
2.00x2,00m.  

1.9 	Painel em MDF, medindo 2,12x 	wild 	01 	 RS 
2,60 m. Sua estrutura seth na cot 	 1.910,10 	1.910,10 
carvaiho latino e formará tuna 
moldura e urn jogo de placas de 
espessuras diferentes na car siena 
natural. 	As 	placas 	serAo 	de 
0.530.50m 	e 	espessuras 	de  
15rnme25mm.  

1.10 	Painel em MDF, possui medidas 	unid 	01 	 RS 
1,78x2,60 	m, é rn&vel 	(possui 	 1,671,00 	1.671,00 
roclIzios embutidos na estratura) e 
pode ser utilizado em ambas as 
faces. 	Sua 	estrutura 	na 	cor 
carvalho latino •  está presente em 
todo o painel. Em urn lado do 
painel, possui face lisa e no lado 
oposto, tuna moldura para painS 
fotográfico de 1,78x2,00m.  

1.11 	Volante 	cit 	MDF, 	medindo 	unid 	01 	 Its 
1,20x1,07x0,53rn, 	na 	cor 	 1.913,00 	191300 
Carvaiho 	latino 	corn 	detaihe 	 . 	 ., 	.. 	.. 

intemo em MDF linho platina, 
corn 	4 	rodizios 	embutidos 	e 
possuirá fita de led para efeito . no 	. 
xnobiiário.    

1.12 	Plotagern de acordo corn a projeto 	wild 	01 	ItS 	ItS 
cenografico 	pan 	os 	painéis 	 2.794,60 	2.794,60  

descritos nos itens 1.5, 1.8e 1.10 	 . 

VALOR 	 . 	 .. 
TOTAL    	20.780,00 

2.3. BA ENTREGA, MONTAGEM E LNSTALAçAO DO OBJETO DO CONTRATO 

2.3.1.1. Os mobiliarios deverAo set entregues e instalados na Avenida No do Prado no 170, no 
horário normal de expediente, par profissionais habilitados e munidos das ferramentas necessárias, ' 
de modo que nAo prejudique o born andarnento das atividades; 

2.3.1 .2. Caso necessité de urn horarià diferénciado pam a montagem dos móveis, o mesmo deve set 
acordado cOrn o Coordenador Técnico cia TV Alese. 	 . 	. .. 

2.4. HORARJO BE EXECUçAO  DOS SERV1EOS E nscALlzAcAoi 
. 

2.4.1 .A confecçäo, instalaço e montagem de todos os móveis instalados na Avenida No do Pr o 
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no 170, no horário normal de expediente, por pmfissionais habilitados e irninidos das ferramentas 
necessárias, de modo que nào prejudique a born andarnento das atividades; 

2.4.2. 0 contrato seth assinado pela CONTRATADA, no prazo rnáximo S 10 (dez) dias cia 
homologaçäo do resultado cia licitaçao, a qual vigorará desde a data cia sua assinatura ate a término 
cia garantia do mobiliário e seth t1scatizado conjuntamente pelo Coordenador Técnico da Tv 
Alese e Diretoria Administrativa; 

2.4.3 A flscalizaçAo caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios ou 
rnateriais que no satisfacam os padres especificados ou as critérios S qualidade requeridos, bern 
como S exigir sua pronta e imediata substituiçAo por outros que os atendam, scm que caiba ao 
forneceder ,qualquer tipo de reelamaçao ou indenizaçAo; 

2.4.4. 0 recebimento do objeto näo exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nern a ético-
pro fissiorzai, pela sua perfeita execuçAo. 0 objeto seth recebido cia seguinte forum: 

a) PRO VISORIAMENTE: ern ate 5 (chico) dias, contados cia data cia comunicaçäo, por escrito, cia 
canclusAa do objeto pela EMPRESA, após a verificacao das especiflcacoes tôcnicas do Termo de 
Referéncia e cia Proposta Comercial. Este recebirnento seth efetivado pelo responsável pelo 
acompanhamente e fiscalizaçao; 

b) DEFINITIVAMENTE: em ate to (dez) dias contados do recebimento provisOrio, após a 
verificacAo fisica para constatar a integridade dos mOveis pelo responsáyelpelo acôtnpanhamento ë 
fisealizaçào, mediante a lavratura de terrnO de aceite, que seth assinado pelo Coordenador de 
Material e Patrimônio, Coordenador Técuico cia Tv Alese e Diretor Administrativo pelas partes, 
pan que seja configurado a recebirnento defimtivo 

2.4.5. Case sejarn .insatisfatorias as condiçoes de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no 
qual se consignarAo as desconfomiidades, devendo o produto rejeitado set substituido no prazo cia 5 
(crnco) dms, quando serâo realizadas novamente as verificaçOes pela fiscalizacAo 

2.4.6. Case a substituiço no acorn no prazo determinado, estará o fonecedor incorrendo em 
atraso na entrega e sujeito a ap1icaço das sançôes previstas neste contrato. 

2,5, Os mobiliários deverao set fonecidos completos, inclusive corn tadas as ferragens a ace.ssórios 
neeessários. 

2.6. Os mOveis, rnesrno entregues e aceitos fleam sujeitos a substituiçao, desde que comprovada a 
ma-fe. cia CONTRATADA on a preexistencia de defeitos constatados quando de sen uso, cortforme 
disposto na Lei Federal n° 8.078, de 11/09/90 (Codigo de ProteçAo e Defesa do Consutnidor). 

2.7. NAo serAo aceitos as méveis ou serviços fornecidos em desacordo coin as especiflcaçoes 
contidas neste Contrato. . 	 . 	...- 

CLAUSTJLA TERCE IRA - DA GARANTIA. 

3.1. Após a instalaçao dos rnobiliários terâo uma garantia de no minima 12(doze) meses,emi#da 
pelo fabricante, corn firma reconhecida. 	 I 
3.2. Os mobiliarios após seu recebirnento definitivo, atravCs do Ternia cia Aceite, eniitido .e assij'aclo 
pelo Coordenador de Material e Patnniômo, Coordenador Teenico cia TV Alese e/ou 0 etor 
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Adnñnistrativo. 
CLAUSULA QUARTA -DAS oBmGAçOEs DA 
CONTRATADA 

4.1. A Contratada obrigar-se-á: 
4.1.1 Fornecer o material objeto deste certarne no prazo fixado neste edital, após aprovaçAo da 
Contratante, que a si reserva o direito de rejeita-lo, caso nAo satisfaca aos padrôes especificados; 
4.1.2. Na realizacAo dos serviços, a contratada deverá considerar os horários, previamente, 
acordados corn a administraçAo; 
4.2 Entregar o material, dentro do prazo previsto na proposta e no Contrato, dentro as 
especificacôes contidas no Edital e seus Anexos, ern perfeitas condiçôes para primeiro uso; 
4.3 Os produtos devem set 100% novos em todos os seus componentes; 
4.4 0 transporte do material devera set feito conforme as exigências para os produtos, devidarnente 
protegidos; 
4.5 Constatada qualquer irregularidade, substituir o material no prazo máximo de 05 (chico) dias; 
4.6 Manter, durante o periodo do fornecimento, todas as condiçoes de habilitaçAo e qualificaçAo 
exigidas no ato convocatório; 
4.7 Sujeitar-se a anipla e irrestrita fisealizaçao pox parte da AdministraçAo, prestando todos os 
esélarecimentos solicitados; 
4.8 Substituir o produto quo, após a enfrega, aceité ou utilizaçäo, durante a praio de validade, venha 
a apresentar defeitos do fabricaçAo ou quaisquer outros quo, reincidentes em nUmero igual ou 
superior a duas vezes, venharn a dificultar ou inipossibilitar a sua utilizaçAo, desde quo, pam a sua 
oeorrência, ñAo tenhacontribuido, par açâo ou amissào; 
4.9 Nao transferir a terceiros, total ou parcialinente, o objeto do Contrato, neni subcontratar 
quliquer dos serviços a que estâ obrigada gem prévio assentirnento par escrito daAssernbleia. 

• 	 CLAtYSULA QUINTA - OBRIGAcOE5 : BA 
CONTRATANTE 

5.1. A Contratante obrigar-se-a: 

a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao born curnprirnento das obrigacoes 
contratuals, inclusive permitir o line acesso dos técnicos da empresa fornecedora as 
dependéncias desté Podei respeitadas as normas que disciplinani a segurançi do 
patrirnÔnio, das pessoas e das infonnaçoes; 

b) Efétuar os pagameritos devidos; 
c) Exigir o cumprirnento de todos os cornpromissos assumidos pela empresa fomecedora, de 

acordo cam as termos de sua proposta; 	 P 
d) Prestar as inforniacôes e os esciarecimentos quevetham a set solicifados pèlos empr4ados 

da Contratada; 



S 

ESTADO DE SERGiPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

e) Assegurar-se do que Os preços contratados estAo compativeis corn aqueles praticados no 
mercado pelas demais prestadoras dos serviços,objeto do Contrato, de farina a garantir quo 
coiitinuern a ser Os mais vantajosos; 

f) Controlar e documentar as ocorréncias havidas; e, 
g) Notificar a Contratada, sobre imperfeiçOes, faihas on irregWaridades constatadas no 

produto, pan que sejarn adotadas as medidas cabiveis. 

CLAUSULA SEXTA - Do PRAZO DE ENTREGA 
MONTAGEM E INSTALAçA0 DOS MOVEIS 

6.1.0 prazo do entrega dos materials é de ate 90(noventa) 
dias consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato; 

6.2. 0 recebimento do objeto ors. Contratado dar-se-á de 
acordo corn o art.73, ineiso II, "a" e "b" da Lei 8.666193, em sua redaçAo atual. 

CLAUSULA SETIMA - VALORES DO CONTRATO 

7.1. Polo perfeito fornecimento, instalaçao e montagem dos 
móveis, a contratánte pagath a Contratada o valor global do RS 20.780,00 (vintenill, setecentose 
oitenta reals), tudo medianteapresentaçAoda fatutal nota fiscal do serviços e demaisdocumentosno 
protocolo, ate o 5°(quinto) dia 4th subsequente do sua apresentaçâo, já incluidos todas as taxas 
impostas e encargos socials, 

CLAUS ULA OITAVA - DO ACUTE 

8.1. 0 Termo de Acefte fará parte da documentaçao do 
pagamento que deverá ser entregue no protocolo deste Poder, juntamente corn os demais 
docurnentos pertinentes, quando do pagamento da ültirna fatura, conforme previsto no Anexo X do 
EditaL 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1. 0 pagamento seth efetuado do forma global, mediante 
aprsentaçAo no protocolo deste Poder da Nota Fiscai/Fatura, devidamente atestada pela 
Coordenadoria Técnica da TV Alese e encarninhada so Departamento Finmiceiro, àcompanhada da 
documentaçâo abaixo: 
1—TerniodeAceite; 
II - Certido do Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Certidôes do PGTS, INSS e CNDT, 
conforme dispöe a ResoluçAo n° 208/2001, do Tribunal do Contas de Sergipe. 

9.2 0 pagamento seth efetuado pelaAssernbleia no prazo do 
ate 30 (trinta) dias consecutivos, dispoe a Resoluçào n° 296/2016 do Tribunal do Contas do Sergipe, 
contado da data do protocolizaçao da nota fiscaiifatura e dos respectivos dopumentos 
comprobatorios, inediante oMen bancéria, ernitida através do Banco do Estado do Sergie - 
BANESE, creditada em conta corrente do licitante vencedor, / 

9.3.NAo haverá reajuste de preços. Havendo atrao do 
pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaço do INPC, desde a dataf at do 
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perfodo de adiznplernento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, it serào 
computados os atrasos atribuiveis a contratada a Os decorrentes da nAo aprovaçAo dos docunientos 
de quitacäo eu, ainda, da it aceitaçâo da mercadoria. 

9.4.De acordo corn o art.185 do Regularnento do ICMS do 
Estado do Sergipe, aquele que participar de licitaçao neste Estado e que adquirir mercadorias do 
outras unidades cia federaØo, recotherá o iniposto correspondente a dilerença entre a alfquota 
intema e a interestaduaL 

9.5. SerAo processadas as retençôes dos tributos 
contribuiçôes federais, quando obrigatOrio e de acordo corn a legislacao vigente. 

CLAUSULA DECIMA - RECUP.SOS 
ORcAMENTARIOS 

10.1. As despesas correrAo por conta cia seguinte dotacAo 
orçamentária: Funço- Subfirnçâo —Programa de Govemo - Projeto cm Atividade: 
01.031.0026.0461 -Coordenaçâo da Áçàø Legislativa, Categoria Econornica - Grupo do Despesa - 
Modalidade do Aplicaçao: 4.4.90.00-Despesas do Capital - Investirnentos - Aplieacôes Diretas a 
3.3.90.00— Despesas Correntes - Outras despesas Correntes- AplicacOes Diretas, e foi procedida a 
reserva do recurso orçarnentãrio pan custeá-la. 

cLAUsULA DECIMA PRIMEIRA —PENALJDADES 

A Contratada total on parcialmente inadimplente serAo aplicadas as 
seguintes sançöes legais: 

11.1. Adverténcia 

11.2. multa de 0,3% (zero vfrgula tres per canto) pot dia de atraso, limitada esta 10% (dez par cento); 

11.3. multa do 10% (doz pot cento) no case de inexecuçäo total ou parcial do contrato, cia parcela nâo 
cumprida podendo set curnulada corn a pena do suspenso do direito do licitar a o impedimento do contratar 
corn a AdministraçAo pale prazo do ate 02 (dais) anos; 

11.4. no case cia CONTRATANTFJ nfto aceitar fornecirnento, a CONTRATADA incorrerá na niulta prevista 
na cláusula 11-2, per dia decorrido, entre a data da coniunicaç&o pela CONTRATANTE a a data da real cia 
entrega do material 

U.S. A CONTRATADA quo ensejar a retardamonto da execuçAo do contrato, øâø inantiver a proposta, 
faihar on fraudar na execuçäo do contrato, comportar-se do mode inidôneo, fizer declaraçAo falsa on 
comoter fraude fiscal, garantido a direito prévio cIa citaflo e cia ampla defesa, ficará impedida do licitar e 
contratar corn a AdministraçAo, polo prazo de ató 5 (chico) anos, sam prejuizo da aplicacAo das demais 
cominacaes legais, tudo proporcionalinente ao grau do culpabilidade cia conduta apenada, enquanto 
perdurarem os niotivos determinados cia punicAo on ate quo seja promovida a reabilitaçào peranto 
a propria autoridade quo aplicou a ponalidade; 
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11.6. A aplicaçAo cbs penalidades será precedida cia concessAo da oportunidade de anipla defesa 
por parte da adjudicataria, na forina da lei. 

CLAUSULA DECIMIA SEGUNDA - DIsPosIcOEs 
GERMS. 

12.1. As partes Contratantes acordain ainda que: 
a) Fazern parte integrante deste Contrato, independente de 

transcriçAo a proposta apresentada pela Contratada, constante no Processo de Licitacão n o  026 /2017 
PregAo Presencial n° 021/2017, que a Contratada expressamente declara conhecer, ratificando neste 
ato sua aceitaçAo integral. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO 

13.1 .Fica eleito o foro da cidade de AracajulSE, corn renáncia 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidssern relaçao ao 
presente Contrato. 

B, por' estarem de pleno acorda, assinam a presente 
instrumento ern 03 (trés) vias de igual teor, as quals foram lidas e achado conforme val devidarnente 
assinadas:na presença das testenrnnhas abaixo. 

,j3aeQ3 

de Lima 

DAAL/SE 1° 

DE 	 LE MOVEIS LTDA 
CONTRATADA 



GOVERNO 00 ESTADO DE $ERGIPE 

NOTA DE EMPENHO DATA DO EMPENKO: 	NOMERO 	 FOLNA: 

13/0312018 	2018NE000408 	111 

UNIDADE GESTORA ENTENTE: hG: GESTAC: CNPJ: 
ASSEMBLEIA LEGISLA1'IVA 011011 00001 13.170.840001-44 

ENDEREQQ DA 1)0: CIDADE: U.P.t CEP: 
AVENIDA IvO DO PRADO, SIN - CENTRO MACMU SE 49.010-090 

CREDOt RAZAO SOCIAL DE LASORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA QNPJ; 
NOME FANTASIA DE LABORE 02.896.48410001-00 

ENDEREO DO CREDOR; 010*09: lAP.: 
AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL TAVARES N. 320 MACAll) SE 

CoDIGO lAO.: PROGRAMA OS TRASALNO: I NAT. 0* DESPESA: PONTE IMPORTANCIA: 
01101 	 1 01.031.0029.0481.0000 3.3.90.39 0101000000 279480 

IMPORTANCJA FOR EX1tNSO: 

0013 MILE SETECENTOS 9 NOVENTA g OUATRO REAlS 9 SESSENTA CENTAVOS 

P1011* FINANCEIRA: 
2018.011011,00001.0101000000,33000000.513 - OUTRA$ DESPESAS CORRENTES- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIPADE OS EMPENHO: 	TIPO 09 DESPESA: 	 N' CA N.E. DE REFERENCIPi: 
- ORDJNARIO 	 1-NORMAL 

LICITAçAO: MODALIDADE DA UCITAcAO NUMERO 00 PROT000LO: 
0110112018000114 9-PREGAOPRESENCIAI, 

REPERENCIA LEGAL 

1.9! 10.520091710712002 	 - 

CONVt4IO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: SQO: ABRIL: 
0,00 0,00 .784,60 0,00 

MAZO: JUNHO JULHO AGOS'ro -• 
0,00 0,00 0,00 0,00 

SETEMBRO OUTtJSRO: NOVEMSRO DEZEMBRO: 
0,00 00 0,00 0.00 

(TENS DOEMPENHO 

I 
PLOTAGEM DEAOORDO rn ERV1CODEPLOTAGEM- 

I 	4097174 	33908973 	
ENOGRAFICOPARAOS 	100 	 UNIDADE 	 2794,6000 	 270460 1 NtIS DESCRIbE NOS 

OSSERVAQAC 
Conlomie Contrato n °  0124018, 

LOCALIDADE 05 ENTREGA: 1 
AVENIDA IVO co PRADo, S/N. PAsAc!owa1aaan Jr.JuatEjL. MACMU - TOTAL (R$). 2.79460 

• RESPO 	PELA EMI$SAQ: 
	

ASSINATURA 00 ORDENAjOR: 	
/ 

891.325. 	25-72 	
/ 

C 
Data do Inlprez4io: 	15/03/2018 

	
Reap Impressao 	GILSON OUVEIM 09 FREITAS 



GOVERNO DO ESTADO bE SERG1PE 	
DATA DO EMPENNO: 	NOMERO: 	 FOUM: 

NOTA DE EMPENHO 	 13103/2018 	20I8NE000409 	1/3 

UNIDADE GESTORA EMI1'ENTE; U3 OESTAO: CNPJ: 

ASSEMELEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170440,V001.44 

ENDEREQO DA (JO: CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA VO DO PRADO. S/N - CENTRO ARACAJLI SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL CE LABORE COMERCIC CE MOVEIS LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA CE LABORE 02.698.46410001-00 

ENDEREQO DO CREDOR: CIDADE; U.F.; CEP: 

AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL TAVARES N. 320 ARACAJU SE 49.055-260 

CóDIGO U.O.: PRO'GRAIAA DE TRABAU4O: NAT. DA DESPESA: FONTE: IIiWQRTANCIA; 

01101 01.031.0026.0461.0000 4.4.90.52 0101000000 17.965,40 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

DEZESSETE MILE NOVECENTOS 9 OITENTA E CINCO REAlS 9 QUARENTA CENTAVOS 

FICI3A FINANCEIRA: 

201a01 101 1.00001.0101000000.44000000.007 - INVESTIMENTOS - INVE$TIMENTOS 

MODALIDADE DR EMPENI4O: 	TIPO DE DESPESA: N° GA N.E. DR REFERENdA: 

1 - ORDftIARIO 	 1-NORMAL 

LIc;TAçAO; MODAL-mADE CA U0ITAAO: NCThRO DO PROTOCOL-a: 

0110112018000114 9- PREOAO PRESENCIAL 

REF ERENCIA LEGAL 

LEI 10.520 CE 11102002 

CONVNlO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: AERIU 

0,00 0.00 11.965,40 0,00 

MAIO: JUNHO: JUL-HO: AWarD: 

0,00 0,00 0,00 0.00 

SflMSRO OUThSRO NQVEMERO: DEZEMBRO; 

0,00 0.00 0,00 0,00 

ITENSDOEMPENHO - H 

NCADA 09 

ANEJADA• EM MOP, 
MMONTAGEME 

[NSTALAQAO E,NA COR 
GAL TERRACOTA E 

1 410350.5 	4.4.90,52.42 M ACASAMENTO DAS 1,00 UNIDADE 1.680,0000 1.660,00 
AS DE BORDA EM PVC 
ETO,MEDINDO 

,58X1,00X1,00M- 
NARCA:PRATIOUE 

IAMOADADE 
OMPUTADOR - SANCADA 
LAMEJADAEM MDF, 
OMMOMTAGEME 

NSTALAQAO,NA CDR 

2 410356-4 44.90.52A2 1,00 UNADE . 2.013,0003 2.013,00 

)EBORDA EM PVC 
'RETO,MEOINDO 
.,95X1,00XI,00M- 
8ARCkPRATIOUE 

AlNEL-PAINEL,EM 	. 
eiDF,SEM 
:EVESTIMENTO,NA dOE 

3 141OU14 4,4.50.52.42 
ARVALHO LATINO 9CUIA 1,00 UNIDADE .1.452,0000 1.45200 

SO PASSA-FIO NA COR 
VO,MEDINDO 

h.80X2.BOM,.- 
MRCA:PRA,TlQUE  

Data da ImpressSa: 	15/0312018 	 Rasp. ImpreaoIo: 	GIL-SON OLIVEIRA DR FREITAS 



',j 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

J1 NOTA DE EMPENHO DATA DO EMPEt4HO: 	NOMERO: 	 FOLHA: 

1310312018 	2018NE000409 	213 

F-3' : 	 i T UNIDADE

N,SEM 
ESTIMENTO,NA COR 
VALHO LATINO COM 

4 	410382-9 	4.4.9052.42MINADQ8P0R PITA 	 UNlOAD! 	 1.123.5000 	1.125D 
NA COR 

FMELARELAMEDINDO 	I 

H--  

F
F,SEM 

VES11M?NTO,NA COR 
VAIJ4O LAT]NO, COM 

AL 2 

1  

5 	410363-7 	4.4.90.52.42 	ZECAS aS 
	

100 	UNlOAD? 	 2.0282000 	2.02820 
NCO TX,MEDINQO 
2,BoM. 

RATIQUE 

PAft4EL PAINELEM 
P40F,SEM 	 4 

EVE&11MENTO,NA COP 	 P $IENA NATURAL? GUAA 
6 	4103544 	4.4.90.52.42 	ASSA-FlONACOR 	 1,03 	UNlOAD! 	 1210,0000 	1.21000 

MARRON,MEDIN0O 
1,44X2.BOM- 

ARCA:PTlQUE  

—H------ ELPfrJNELMJ 

E 
CORCARVALMO 

O 8 SRISES NA COP 

POTS NA COP 
7 	410365.3 	4.4.90.52.42l,2SX2.60M- 

RN4CA,MEDINDO 

kiARCA:PRATIQUE

NHO PLA'rlNA • COM 	too 	UNlOAD! 	 1,959,0000 	1.959cc 

 

4DP,SEM 
EVE811MENTO,NA COP 

)ARVALBO 
ATINO.MEDINDO 

8 	410365-1 	44.90.52.42 	,00X2,SOM,00M 	 1,00 	UNIDAQE 	 1.025,6000 	1,025,60 
STRUTURA FORMANDO 

AM PAINEL FOTOGRAPICO 
N O FORMATO 2,00X2,00M - 

H 	 I M1NEL-PAINEL,EM 

fAARCA:PRATIQUE  

1QP,SEM 	 - 
EVESTIMENTO,ESTRUTU 
A NA COP CARVAU4O 

)ITINO .,MEDINDO 
?.12X2,80M,SUA 

9 	1410W.0 	4.4.80.52.42 	 1.00 	UNlOAD? 	 1.910,1003 	1.910,10MAM 
lOGO 0! PLACAS 
iIEDINDO 0,53X0,50M E 
$PESSURAS 0? 15MM! 
MM, NA COP SIENA 

IATURAL. -La E 

&MNIEMVE± 	- -- 	 --H 

I

OM ROOIZIOS 

M

AR

TRTIDOSNA
SUTURA,EM Mcjr,SEM 
EVESTIMENTO,NA COP 

VALMO 
IC 	410389-6 	4.4.90.52,42 	8X2,8OM.DUPLA MC!, 	1,00 	UNlOAD! 	 1.6710003 	1.611,00 

~ACE
NDOI LiSA EACUTRA 

POSSUIUMA 
LDURA PAPA PAINEL 
TOGPJFICO 0? 

-  
RCAMRATIOU9  

FM 4 ROOfZIOS 
INELVOLPJ4TE, 

M5UtDOS,EM MDF,SEM 
11 	4103714 	4,4.90.52.42 	 1,00 	UNlOAD? 	 1.913,0000 

MTINO, COM DETALHE 
INTERNO NA COP UNHO 

LATINA,  
Data cia ImproasSo: 	1510312018 	 Resp. lmpressao: 	GILSON OLIVEIRA DE FREITAS 



j 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

JJ 1 
 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPSNHO: 	NOMERO; 	 FOLNA: 

13103/2018 	2018NE000409 	3/3 

$EDINDO flfl 

11 	4103714 4.4.90.62.42 

U,zoxto7xa53MACABAMEi 

NTOEMFITADELEDPAR4  
EFEITONOMOBIUARIO- 	 1 100 
JtARCA:PRATIQUE 

UNtDAO 1S130000 1.913,03 

OBSERVAcAQ 
Conforme Contrato n° 012/2018. 

[iIOCAUDADE DE ENWEGA 	 I 	I 
I AVENIDA IVO DO PMDO, S/N. PACIO GOVERNADOR JOAD ALVES FILNO. ARACMU - 	

TOTAL (R$) 	 17.98540 

F 

391.325.525-72 tl796.1a4I 7'  
1 

.UCLANO 	LIMA

, 

 

1s.55 

1 

Data da Impresso: 	16/0312018 
	

Rasp. ImpreseSo: 	GILSON OLIVEIRA OS FREITAS 



fri 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N O  012/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

OBJETO: cONTRATAçA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECQAO E INSTALAcAO 

DE MOBILIARIO SOB MEDIDA PARAATVALESE. 

VIGENCIA: DE ATE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO 

CONTRATO. 

DATA DAASSINATtJRA: 13 DE MARCO DE 2018 

ARACAJU, 22 DE MARO DE 2018- 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 



Zimbra 	 Página 1 do 1 

Zmbra 	 esters@atse.gov.br  

Extrato do Contrato no 012/2018, Extrato do 10  Aditivo ao Contrato no 
001/2018 

De Maria Ester Dantas Santos 	 Qul, 22 de mar de 2018 11:27 
<esters@aLse.gov.br > 	 02 anexos 

Asstrnto Extrato do Contrato no 012/2018, Extrato 
do 10 Aditivo ao Contrato no 001/2018 

Para Vaitencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato no 012/2018, Extrato do 10  Aditivo.ao  
Contrato no 001/2018 
Att, 
Ester 

Ex do Contrato 0122018- De Labore Coniérclo de Móveis Ltda.odt 
:!12KB 

• Er do 10  Ad. ao contrato 0012018- Firma Rede de Postos 
•, Presidente Ltda..odt 

12 KB 	. 	. 


