
M 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 013/2018 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 	A 	ASSEMBLER 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE E 
A EMPRESA DELTA CONFECcOES LTDA 
ME 	PARk 	AQUISIcA0 	DE 
FARDAMENTOS DE SERVIDORES DE 
DIVERSOS SETORES DESTE PODER, 
forma abaixo aduzida. 

Pelo presente instrumento, a ASSEMSLEL4 LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE - 
ALESE, C.G.C. if 13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATAI'4TE, neste ato 
representada pelo sea Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretãrio 
Depntado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital, denoniinada 
CONTRATANTE e do outro, a Firma DELTA CONFECOES LTDA ME , pessoa jurIdica de 
direito privado, estabelecida am Rua Pacatuba it0  112, bairro Centro, Aracaju/Sergipe, CEP:49010-
150, inscrita no C.N.P.J. sob it°  02.640.789/0001-70, Inscriçâo Estadual it0  27.121.022-2, bscriçào 
Municipal ri° 07653 5-3, e-mail: deltaeyy@hotmail.com.  neste ato representado por seu 
representante legal que the é outorgado pot contrato social, Senhor André Luis Maga1bes Carvatho, 
divorciado, residente e domiciliado na Avenida Murilo Dantas if 1409-Ap.501, Bairro Farolãndia, 
AracajulSergipe, CEP:49.032-490, portador da Cédula de Identidade if 0277297370 expethcla pela 
SSP/BA, CPF N° 422.187.725-15 , cloravante denominada CONTRATADA,tendo em vista o que 
consta no Processo Licitatório no 029/2017 - Pregào Presencial it0  024/2017, sob a forma de 
MENOR PREO POR LOTE e em observância as disposiçöes contidas na Lei Federal n° 10.520, 
de 17 dejuiho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei if 8.666, de 21 dejtmho de 1993, obedecendo 
integralniente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e 
pelo Decreto Estadual no 26.531, de 14 de outubro de 2009, e, ainda, Lei Federal it°  8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pela Lei Complementar n° 123/06 alterada 
pela Lei Complementar no 147/2014 em sua atual redaçfto (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte) e pela Lei Estadual if 6.206/2007(Lei da Microempresa Estadual), 
alterada pela Lei n° 7.996/2015 , observadas as alteraçôes posteriores introduzidas flog referidos 
diplomas legais. Os CONTRATANTES tern entre si justos e avençados a presente Contrato, 
mediante as clausulas e condiçôes a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Conirato a AquisiçAo de fardamentos pan servidores de diversos 
setores deste Poder conforme as especiuicaçôes, modelo e quantitativos constantes no Anexo I-
Termo de Referência do Edital. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. 0 CONTRATM4TE pagará it CONTRATADA, pela aquisiçäo de que trata o objeto constante 
da Clausula Primeira deste Contrato, efetivamente entregnes, o valor total de R$ 39S95,36(trinta e 
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non mil, noventa e chico reals e trinta e seis centavos) conforme tabela a seguir: 

LOTE 01 - FARDAMENTO MASCULJNOiCORAL/ DIRETORIA LEGISLATIVA/ 
ASSISTENCIA AO PLENARIO 

DIRETORIA LEGISLATIVAICORAL/ASSISTENCIA AO PLENARIO 
LOTE DESCRIçAO TAM UNII) QUANT VALOR VALOR 

01  UNIT TOTAL 
1.1 Terno masculino, confeccionado em 54 unid 03 316,32 948,96 

tecido 	rnicrofibra 	Oxford, 	100% 
poliéster, na cor preta, composto 
pot: PaletO modelo tradicional trés 
botôes, lapela normal corn caseado 
no lado esquerdo, bolsos inferiores 
embutidos, corn portinhola, bolsos 
superior esquerdo in altura do peito, 
pafte interna totalmente forrada em 
poliéster, corn dois bolsos grandes 
superiores, com vivos de forros, 
traseiro corn abertura, man as corn 
trés botoes, parte interna totaimente 
forrada. 	Calça 	modelo 	social, 
confeccionada 	em 	microfibra 
Oxford, 100% poliéster, corn forro 
em poiéster dianteiro liso, corn urn 
bolso, tipo fica, em cada lado corn 
pesponto, 	inclusive 	no 	forro, 
braguitha corn ziper, forrada corn o 
próprio tecido, corn extensfto em 
bico e coichete interim, dois bolsos 
traseiros 	corn 	botôes. 
MARCA/MODELO:LUNASS  

1.2 Terno masculino, confeccionado em 54 unid 01 316,32 316,32 
tecido 	microfibra 	Oxford, 	100% 
poliéster, na cor ciuza, composto 
por: Paletó modelo tradicional trés 
botöes, lapela normal corn caseado 
no lado esquerdo, bolsos infei-iores 
embutidos, corn portinhola, bolsos 
superior esquerdo na altura do peito, 
parte interna totalmente forrada em 
poliester, corn dois bolsos grandes 
superiores, 	com vivos de forros, 
traseiro corn abertura, rnangas corn 
trés botOes, parte interna totalmente  
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forrada. 	Calça 	modelo 	social, 
confeccionada 	em 	microfibra 
Oxford, 100% poliéster, corn forro 
em poliéster dianteiro liso, corn urn 
bolso, tipo fàca, em cada lade corn 
pesponto, 	inclusive 	no 	forro, 
braguilha corn ziper, forrada corn o 
próprio tecido, corn extensao em 
bico e colehete inteno, dois bolsos 
traseiros 	 corn 
botoes.MARCAIMODELO:LUNAS 
S 

1.3 Camisa maseulina, tipo social, corn 4 unhl 04 89,65 358,60 
botôes, na cot branca, em tecido 
microfibra entre 65% a 67% de 
poliéster e de 33% a 35% de 
algodào,colarinho 	entretelado, 
indeformAvel, pespontado, fechavel 
pot urn botAo em casa horizontal, na 
parte inferior do colarinho, pala ern 
dois 	panos, 	mangas 	compridas, 
punho 	simples, 	pespontados 	e 
abotoaveis oem dois botôes em cada 
punho, corn 01 (urn) bolso externo 
ao 	lado 	esquerdo 	do 
peito.MARCAIMODELO:EMIBIOS  

1.4 Gravata 	social 	tradicional, ñnico wild 02 49,99 99,98 
confeccionada em tecido polióster, 
divers as 
cores.MARCA/MODELO:MAEST 
ItO PREMIUM  

1.5 Conjunto de Blazer feminine (calca 44 e unid 02 332,95 665,90 
reta corn bolsos e blazer), modelo 48 
social 	classico, 	corn três 	botöes, 
bolsos 	corn 	abas, 	acabarnento 
interno, rnangas longas, em tecido 
crepe 	ou 	similar, 	na 	cot 
preta.MARCAIMODELO:TART 
AN  

1.6 Conjunto de Blazer feminino (saia 44 e mid 02 324,97 649,94 
lápis 	e 	blazer), 	modelo 	social 48 
clássico, corn trés botôes, bolsos On 
corn 	abas, 	acabarnento 	interno, C e 

____ mangas longas, em tecido Ponto GO  
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Roma 	ou 	similar, 	na 	cot 
preta.MARCA/M0DELO: 
TARTAN  

1.7 Blusa 	manga curta , social, em G e unid 02 91,93 183,86 
tecido crepe 	ou similar, na cot GG 
branca. 
MARCA/MODELO: TARTAN  

1.8 Blusa manga 	longa, 	social, 	em G e unid 02 91,93 183,86 
tecido viscose ou similar, na cot GG 
branca. 
MARCAIMODELO:TARTAN  

1.9 Temo masculino, confeccionado em 46,46, unid 07 316,32 2.214,24 
tecido 	microfibra 	Oxford, 	100% 46946, 
poliéster, na cor azul marinho, 46,46 
composto 	per: 	Paletó 	modelo e 50 
tradicional trés botoes, lapela normal 
corn caseado no lodo 	esquerdo, 
bolsos inferiores embutidos, corn 
portinbola, bolsos superior esquerdo 
na altura do peito, parte interna 
totalmente forrada em poliéster, corn 
dois bolsos grandes superiores, corn 
vivos 	de 	forros, 	traseiro 	corn 
abertura, mangas corn trés botôes, 
parte 	intema totalmente 	forrada. 
Calça modelo social, confeccionada 
em 	microfibra 	Oxford, 	100% 
poliéster, corn forro em poliéster 
dianteiro liso, corn urn bolso, tipo 
faca, em cada lado corn pesponto, 
inclusive no forro, braguilha corn 
zIper, forrada corn o próprio tecido, 
corn extenso em bico e coichete 
interno, dois bolsos traseiros corn 
botOes.MARCAJMODELO:LUNAS 
S 

1.10 Carnisa masculina, tipo social, corn 4,4,4,4 unid 07 89,65 627,55 
botôes, na cor branca, em tecido ,4,4 e 
rnicrofibra entre 65% a 67% de 5 
poliëster e de 33% a 35% de 
algodAo, 	colarinho 	entretelado, 
indeformável, pespontado, fechável 
por urn botAo em casa horizontal, na 
parte inferior do colarinho, pala em  
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dois 	panos, 	mangas 	compridas, 
punho 	simples, 	pespontados 	e 
abotoãveis corn dois botôes em cada 
punho, corn 01 (urn) bolso externo 
ao 	lado 	esquerdo 	do 
pçito.MARCA/MODELO:EMBIOS  

1.11 Camisa masculina, tipo social, corn 4,4,4,4 unit! 07 89,65 627,55 
bathes, na cor and, em tecido ,4,4 e 
rnicrofibra entre 65% a 67% de 5 
poliéster e de 33% a 35% de 
algodào, 	colarinho 	entretelado, 
indefonnável, pespontado, fechável 
por urn botAo em casa horizontal, na 
pane inferior do colath,ho, pala em 
dois 	panos, 	mangas 	compridas, 
punho 	simples, 	pespontados 	e 
abotoáveis corn dois botôes em cada 
punho, corn 01 (urn) bolso externo 
ao 	lado 	esquerdo 	do 
peito.MARCAIMODELO:EMBIOS  

1.12 Temo mascuiino confeccionado em 50, unit! 04 366,67 1.466,68 
tecido rnicroflbra, corn abotoarnento 52,52 
frontal corn 03 bathes, lapela normal e 54 
corn caseado no lado esquerdo; 06 
bolsos, sendo 	03 	externos e 03 
internos; gala normal; manga corn 
form 03 botöes em cada punho; 
forro do paletô pane interna 100% 
acetato; ombreira embutida. Calça 
social em tecido 100 % de poliéster 
cot preta, corn padronagem elassica. 
MARCAJMODELO:LUNASS  

1.13 Carnisa social manga longa, tecido 03,03, unit! 04 89,67 358,68 
35% algodAo 65% poliester, na cot 04 e 
branca e botôes braneos em resina 04 
1 000/opoliéster. 
MARCA/MODELO:EMBIOS  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 FOR EXTENSO: (OITO MIt, SETECENTOS E 8.702,12 
DOIS REAlS E DOZE CENTAVOS) I______ 
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LOTE 02— FARDAMENTO FEMINIINO/ DIRETORIA GERAL 

DIRETORIA GERAL  
LOTE DESCRIcAO TAM UNID QUANT VALO VALOR 

02 R TOTAL 
UNIT  

2.1 Conjunto de Blazer feminino (saia lápis 42,44, unid 05 326,25 1.631,25 
e blazer), 	modelo social clássico, corn 44,46 
urn botAo, bolsos corn abas, aeabamento e 50 
interno, 	man gas 	curtas, 	em 	tecido 
microfibra ou similar, na cor preta corn 
detalhes 	 champagne. 
MARCAJMODELO:TARTAN  

2.2 Conjunto de Blazer feminino (calça reta 42,44, unid 05 332,25 1.661,25 
corn bolsos 	e blazer), 	modelo social 44,46 
clássico, corn trés botoes, bolsos corn e 50 
abas, 	acabamento 	interno, 	man gas 
longas, em tecido microfibra ou similar, 
na 	cor 	preta 	corn 	detalhes 
champagne. 
MARCAJMODELO:TARTAI4  

2.3 Vestido tipo tubinho, modelo social 42,44, unid 05 259,30 1.296,50 
clássico, corn trés botôes, bolsos corn 44,46 
abas, acabamento inteno,sem mangas, e 50 
em tecido microfibra ou similar, na cor 
preta 	corn 	detalhes 	champagne. 
MARCA/MODELO:TARTAN  

2.4 älusa manga curta , social, em tecido 42,44, unid 05 99,20 496,00 
microfibra 	ou 	similar, 	na 	cor 44,46 
champagne. e 50 
MARCAJMODELO:TARTAN  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 POR EXTENSO: (CINCO MIL E OITENTA CINCO 5.085,00! 
REAlS) I 

LOTE 03— FARDAMENTO FEMNINO/ ASSISTENCIAAO PLENARIO 

COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO PLENANJO  
LOTE DESCRIcAO TAM UNID QUAT4T VALO VALOR 

03 R TOTAL 
UNIT  

3.1 Conjunto de blazer feminino (blazer e 38,40, unid 11 332,45 3.656,95 
calça) padrAo alfaiataria, cor preta, base 40,40, 
de 95% poliéster e 5% de elastano, 42,42, 
form corn tecido 100% poliester e cor 46,46,  
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preta, corn dois botOes pretos em resina 46,46 e 
100% poliester. Calça 	Tecido, car 48 
preta, base de 95% poliéster e 5% de 
elastano, ern padronagern classica, sen 
bolso, cintura normal, cós tradicional, 
corn 	urn 	botâo 	e 
zIper.MARCA/MODELO:TARTAN  

3.2 Conji.mto de blazer ferninino (blazer e 38,40, unid 11 299,70 3.296,70 
saia) padrAo alfalataria, car preta, base 40,40, 
de 95% pollester e 5% de elastano, 42,42, 
forro corn tecido 100% poliéster e cor 46,46, 
preta, corn dois botOes pretos em resina 46,46 e 
100% poliester. Saia tecido cot preta, 48 
base de 95% poliéster e 5% de elastano, 
forrada, em padronagern clássica, scm 
bolso, cintura normal, corn cOs, corn 
ziper 	invisfvel 	na 	parte 	de 
tras.MARCA/MODELO:TARTAN  

3.3 Blusa tecido base de 95% de poliéster, 38,40, unid 11 94,20 1.036,20 
5% de elastano, scm balsa, corn rnanga 40,40, 
long; gola 'v', car branca, abertiira 42,42, 
frontal corn bathes brancos em resina 46,46, 
100% 46,46e 
poliéster.MARCAIMODELO:TARTAN 48 __ 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 P0k EXTENSO: (SETE MEL NOVECENTOS r-  
7.989,85 

ENTAE NOVE REAlS E OITENTACJNCO CENTAVOS)  

LOTE 04— FARDAMENTO FEMININO/CERIMONIAL 

CERIMONIAL____  
LOTE DESCIUçAO TAM UNJD QUMiT VALO VALOR 

04 R TOTAL 
UNIT _ 

4.1 Vestido de Gala, em tecido Tweed, 40,42, unid 14 232,35 3.252,90 
composiçAo: acrilico + algodAo, na 42,42, 
cot and rnarinho corn zIper nas 44,44 e 
costas.Os vestidos sào dais para cada 46 
tamanho. 
MARCA/MODELO:TARTAN  

4.2 Blazer pam uso diana cm 73 1/o 40,42, unid 06 222,25 1.333,50 
poliéster 	+ 	21% 	viscose- 	0,06 42,42, 
elastano, na car preta, corn 2 botoes 42,44 e 
frontais.MARCAJMODELO:TARTA 46 

__ N I 
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4.3 Spencer, 	em 	tecido 	Tweed, 40,42, unid 07 225,13 1.575,91 
composicào: acrIlico + algodAo, na 42,42, 
cor branca off White , corn 4 botOes 42,44 e 
frontais.MARCAJMODELO:TARTA 46 
N ___ 

4.4 Blusa manga curta, manga em renda, 38,42, unid 12 140,34 1.684,08 
para uso diário, tecido voil amrec, 42,42, 
cornposico 100% viscose, na car 42 e 42 
bordô. 
MARCA/MODELO:TARTAN  

4.5 Calça para uso diãrio, corn 73% cm 38,42, unid 06 225,15 1.350,90 
poliéster + 21 % viscose + 0,06 42,42, 
elastano, 	na cor preta, cós 	com 44 e 44 
passante, cintura alta, ziper e gaucho, 
sem bolsos, scm corrente. MARCA! 
MODELO: TARTAN  

4.6 Calça para uso diarlo, corn 73% em 38,42, unid 06 225,15 1.350,90 
poliéster + 21 % viscose + 0,06 42,42, 
elastano, 	na 	cor 	azul, 	cós 	corn 44 e 44 
passante, cintura alta, ziper e gaucho, 
scm 	bolsos, 	sern 
corrente.MARCAIMODELO:TART 
AN I 

VALOR TOTAL DO LOTE 4 FOR EXTENSO: (DEL MIL QUINRENTOS 10.548,19 I 

QUARENTA OITO REAlS E DEZENOVE CENTAVOS)  

LOTE 05— FAIUMMENTO FEMININO/CONTROLADORJA 

CONTROLADORIA  
LOTE - 	DESCRIcAO TAM UNID QUANT VALO VALOR 

05 R TOTAL 
UNIT  

5.1 Conjunto de Blazer feminino (calça reta 36 e 42 unid 02 309,60 619,20 
corn bolsos e blazer), rnodelo social 
classico, corn três bathes, bolsos corn 
abas, 	acabamento 	interno, 	mangas 
longas, em tecido microfibra ou similar, 
0* 	 cor 
preta.MARCAJMODELO:TARTAN  

5.2 Conjunto de Blazer feminino (calca reta 36 e 42 unid 02 307,45 614,90 
corn bolsos e blazer), modelo social 
classico, corn três hotoes, bolsos corn 
abas, 	acabainento 	interno, 	rnangas 
longas, em tecido microfibra on similar,  
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na nude. 
MARCAIMODLEO TARTAN  

5.3 Blusa manga 3/4 , social, em tecido 36 e 44 unid 02 54,30 108,60 
microfibra ou similar, na cor branca. 
MARC A/MODELO:TARTAN  

5.4 Blusa manga 3/4 , social, em tecido 36 e 44 unid 02 62,75 125,50 
microfibra ou similar, na cor marron. 
MARCAIMODELO:TARTAN  

VALOR TOTAL DO LOTE 5 POR EXTENSO: (HUM MIL, QUATROCENTOS E 1.468,20 
SESSENTA E OITO REAlS E VINTE CENTAVOS)  

LOTE 06- FARBAMENTO FEM1NINOJPRESIDENCIA 

___ 	 PRESIDENCIA  

LO 	 DEScRIcAO 	 TAM 	UN!)) QUANT VALOR 	VALOR 

TE 	 UNIT 	TOTAL 
06  

6.1 	Vestido cit Gala, em tecido Crepe 	42, 	unid 	03 	277,75 	833,25 
Isabel, na cor verde musgo, corn 	46,46 
zIper 	nas 	costas, 	manga 
curta.MARCA/MODELO :TARTAN  

6.2 	Blazer de Gala, ern tecido Crepe 	42, 	unid 	03 	309,10 	927,30 
Isabel, na cor verde musgo, manga 	46,46 
longa.MARCA/MODELO:TAR.TAN  

6.3 	Blazer para o uso diario, em tecido 	42, 	unid 	03 	295,75 	887,25 
Crepe Isabel, na cor marrom, corn 	46,46 
botoes, 	mangas 	longa. 
MARCAIMODELO:TARTAN  

6.4 	Blusa em tecido Crepe GOT, na cor 	42, 	unid 	03 	148,80 	446,40 
rose, 	sem 	mangas. 	46,46 

MPJtCAIMODELO:TARTAN  

6.5 	Calça para uso diário, em tecido 	42, 	unid 	03 	217,75 	653,25 
Crepe Isabel, na cor marrom, corn 	46,46 
bolsos 	modelo 	faca. 

____ MARCA/MODELO:TARTAN  

6.6 	Blusa em tecido Crepe GOT, na cor 	42, 	unid 	03 	121,75 	365,25 
White 	corn 	rnangas 	longas. 	46,46 

MARCA/MODELO :TARTAN  

6.7 	Blazer para uso diario em tecido 	44 	unid 	02 	262,45 	524,90 
microfibra Oxford, na cor preta corn 

botOes 	 e 	manga 
longa.MARCAJMODELO:TARTAN  

6.8 	Blusa em tecido 	Crepe, 	na cor. 	44 	wild 	02 	121,75 	243,50 
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White, 	sem 	mangas. 
MARCA/MODELO:TARTAN  

6.9 Calça para uso diario, em microfibra 44 wild 02 210,45 420,90 
Oxford, na cot preta, corn bolsos 
modelo 
faca.MARCA/MODELO:TARTAN  

VALOR TOTAL DO LOTE.7 POR EXTENSO: (CLINCO MIL TREZENTOS E 5.302,00 
DOIS REAlS) i 
VALOR GLOBAL BA LICITAçAO (LOTE 1+2+3+4+5 E 6) POR EXTENSO 39.095,36 1  
(TRINTA E NOVE MIL E NOVENTA CINCO 1tEAIS)  

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA E TROCA CONTRA DEFEITOS DE 
FAJIRIcAçA0 

3.1. 0 prazo de garantia contra defeitos será de, no minhno, 90 (uoventa) dias pan os 
produtos descritos neste Termo, contados a partir da data de entrega. 

3.2. A CONTRATADA se obrigarã a substituir, imediatarnente, toda e qualquer peça do objeto deste 
Termo, qua apresentar algum defeito de fabricaçAo, alguma deficiência de qualidade ou estiver fora 
das medidas solicitadasfapresentadas. 

3,3. A CONTRATADA ficará obrigada a cOthgir, total ou parcialmente, as suas expensas, os 
serviços prestados corn vicio ou incorreçao, decorrente de exeeuçâo irregular ou produto fornecido 
corn defeito, de modo a adaptá-los as especificacOes contidas no presente Terrno. 

3.4. Para as itens entregues, independente 1e confecçAo sob medida, poderá a CONTRATANTE 
determinar a troca se a peça nào ficar adequada no funcionário. 

3.5. Todas as despesas necessárias para efetivar o reparo ou substituiçAo das peças durante o perfodo 
de garantia ficar&o a cargo cia licitante vencedora. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

4.1. A CONTR.ATADA deverá disponibilizar urn ou mais flincionarios, para proceder a entrega dos 
fardanientos na sede da CONTRATANTE a cada servidor constante da relacao própria, salvo em 
alguns casos, a pedido da Coordenadoria de Material e Patrimonio, os produtos poder&o ser 
entregues no estabelecimento cia CONTRATADA, quando sua sede ou filial estiver localizada nesta 
capital, corn a ernissAo de urn recibo de entrega e o mesmo devera ser assinado pelo funcionario 
qua fez a retirada do fardamento junta ao estabelecirnento cia CONTRATADA. 

4.2. 0 prazo de entrega dos produtos seth de 30 (trinta) dias conidos, contados do término do 
prazo previsto no item 2.3 deste Termo de Referéncia (05 dias corridos), após o recebimento cia 
Nota de Empenho ernitida pela CONTRATANTE, juntamente corn a Solicitagdo cia Fornecirnento 
dos F'ardamentos qua também deverã relacionar os funcionários autorizados a retirarem o 
fardarnento. 
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4.3. Admite-se a prorrogaçAo do prazo de entrega desde que previarnente solicitada pela 
CONTRATADA devendo ser motivada e pertinente, corn fatos ocorridos na eonfecçAo dos 
fardamentos e corn a anuéncia da CONTRATANTE. 

4.4. A CONTRATADA deverá entrar em contato corn a Coordenadoria de Material e Patrimônio, no 
horário d.as 8 as 12 horas, corn antecedência minima de 01 (urn) dia átil, para marcar a data e o 
horário da entrega dos fardarnentos. 

4.5. Os materials, acornpaithados cia respectiva Nota Fiscal, deverAo ser entregues na Coordenadoria 
de Material e Patrirnonio, localizado na sede deste Poder, na Avenida Ivo do Prado s/n0  - Palacio 

\ "Consirutor Joäo Alves", 2 0  andar, centro—Aracaju - Sergipe, no horário previsto na Cláusula 4.4. 

4.6. Os materiais deverao ser entregues rigorosamente dentro das especificacoes estabelecidas neste 
Termo e em Edital, sendo que a inobservancia desta coixliçAo implicara recusa formal, corn a 
aplicaçAo das penalidades contratuais. 

4.7. Os produtos a serem fornecidos deverao estar de, acordo corn os padroes daABNT. 

CLAUSULA QIJINTA - DA nscAuzAcAo E ACOMPANHAMENTO 

5.1. A fiscalizaçâo do fornecimento será exercida pela Coordenadoria de Material e Patrirnônio 
juntamente corn o Cerimonial da CONTRATANTE on por servidor designado para esse fun, 
conforme previsto no art. 67 cia Lei n° 8.666/93 e sins alteraçoes. 

5.2. A fiscalizaçAo será exercida cia rnodo sistenthtico, supletivo e pennanente, de maneira a fazer 
cumprir, rigorosamente, os prazos, condiçoes, qualiflcaçoes e especificaçOes previstas neste Termo 
e na licitaçào. 

- CLAUSULA SEXTA - DA DESPESA E DOS RECURSOS 0RcAMENTAIU0S 

6.1. As despesas correräo por conta da seguinte dotaçAo orçamentária: Funçao- Subf'unçao - 
Programa de Govemo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461-Coordenaçao da AçAo 
Legislativa, Categoria Econôrnica - Onipo de Despesa - Modalidade de Aplicacao: 3.3.90.00-
Despesas Correntes - Outras DespesasConentes - Aplicacoes Diretas e foi procedida a reserva do 
recurso orçarnentário para custeá-la.. 

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIcOES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAlS 

7.1. Em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, corn alteraçoes posteriores, os 
produtos objeto do presente Termo e da licithçao, serAo recebidos cia seguinte forma: 

7.1.1. Provisoriamente, imediatarnente depois cia entrega dos produtos, para efeito de posterior 
veriflcaçAo da conformidade dos materials entregues corn as especiflcacôes do objeto e da relaçAo 
disposta no subitern 2. 1, deste Termo. 

7.1.2. Definitivarnente, em ate 05 (chico) dias ñteis, contados do recebimento provisório, após 
verificaçào cia qualidade, quantidade e especificaçAo dos produtos e consequente aceitaçäo, quan 
a nota fiscal será atestada e rernetida para pagarnento. 
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7.2. Os recebirnentos provisOrio e deflnitivo dos produtos ficarAo a cargo da Coordenadoria de 
Material e Patrimônio juntaniente corn o Cerimonial deste Poder, ou a outro servidor designado 
para esse firn, eabendo a estes o atesto na Nota Fiscal. 

7.3. 0 recebimento provisório será feito quando da entrega de todos os produtos, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal, acompanhada cia SolicitaçAo de Fornecimento de Fardarnentos emitida 
pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e dos recibos de entrega individual dos mesmos, 
compreendendo ainda, dentre outras, as seguintes verificaçOes: 

7.3.1. Os materials deverao set entregues em suas respectivas embalagens originais, se cabIvel, corn 
indieaçâo cia marca/modelo na embalagern e ou no próprio material, bern como das demais 
caracterIsticas que possibilitem a correta identifleaçao dos produtos. 

7.3.2. Quantidade entregue, em confonnidade corn allota de Empenho. 

7.3.3. ApresentacAo do docurnento fiscal, em conformidade corn a legislaçAo fiscal vigente. 

7.3.4. Atendidas as condiçöes indicadas acima, será registrado o recebimento provisório, mediante 
tenno no verso dallota Fiscal. 

7.4. 0 atesto do recebimento registrado em eanhoto cia Nota Fiscal, on docurnento similar, nâo 
configura o recebimento definitivo do material. 

7.5. 0 recebimento definitivo será feito após a verificaçâo cia qualidade e quantidade dos produtos e 
sua consequente aceitaçao, através da Coordenadoria de Material e Patrimonio, devendo conferir os 
produtos descritos na Nota Fiscal corn as amostras, as requisiçôes e as recibos de entrega dos 
produtos, satisfeitas as condiçoes abaixo: 

7.5.1. Correspondência da marcalmodelo do produto cotado, corn o indicado na Nota Fiscal e na 
proposta cia CONTRATADA. 

7.5.2. Compatibilidade do produto entregue corn as amostras apresentadas e as especificaçOes 
constantes do subitem 2.1, deste Termo. 

7.5.3. Conformidade do documento fiscal quanto a identiflcacao do cornprador, Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe, descriçAo dos materials entregues, quantidades, preços unitário e 
total. 

7.6. Verificada algurna falha no fornecimento dos produtos, seth feito registro formal e informado a 
CONTR.ATADA, para que o mesmo proceda a substituiçao no prazo de 03 (trés) dias corridos, 
contados cia comunicaçAo expedida por este Poder. / 

7.7. 0 representante cia CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as 000rrêny{as 
relacionadas cam a entrega e execuçäo do objeto, determinando o que for necessário a reguIariz 
cbs faltas on defeitos observados. 	 F' 
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CLAUSIJLA OITAVA - DOS DIREITOS E OWUGAçOES  DO CONTRATANTE 

8.1. Cabe a CONTRATANTE: 

8.1.1. Emitir a SolicitaçAo de Fornecirnento dos Fardamentos, corn as informaçbes necessarias a 
execuçAo do objeto que trata este Termo de Referéncia. 

8.1.2. Promover o acornpanhamento e fiscalizaçAo da entrega do objeto licitado, de forrna que sejam 
mantidas as eondiçOes de habilitaçäo exigidas na Iicitaçâo. 

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventnais imperfeiçOes no curse do 
fomecimento do objeto deste Termo, fixando prazo, se necessário, para a sua correçâo. 

8.1.4. Rejeitar, no todo on em parte, os materials que a licitante vencedora entregar fora das 
especiflcaçôes constantes deste Termo. 

8.1.5. Pennitir acesso dos empregados da CONTRATADA As dependéncias da CONTRATANTE 
para conferéncia de medidas e entrega dos produtos solicitados. 

8.1.6. Aplicar penalidades a CONTRATADA, pot descumprimento contratual. 

8.1.7. Prestar as informaçoes e esclarecimentos que eventualmente venham a set solicitados pela 
CONTRATADA, e que digam respeito a natureza do objeto deste Twine. 

8.1.8. Proceder a conferência cia Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo 
fornecimento dos materials. 

8.1.9. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos a CONTRATADA, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigéncias deste Termo e da licitaçào. 

CLAUSULA NONA - DAS ornucAcOEs DA CONTRATADA 

9.1. Cabe a CONTRATA.DA o cumpritnento das seguintes obrigacOes: 

9.1.1. Entregar os rnateriais em prazo nAo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do térinino 
do prazo previsto no item 4.2. deste Termo, apes o recebimento da Nota de Empenho emitida por 
este Poder, corn a Solicitaçao de Fornecimento dos Fardamentos. 

9.1.2. Fornecer material de boa qualidade e de excelente aceitaçâo no mercado, sendo novo e de 
primeiro uso, fabricado de acordo corn as normas técnicas em vigor e legislaçao pertinente, e prazo 
de garantia contra defeitos de fabricaçAo. 

9.1.3. Substituir as materiais fornecidos em desacordo corn a proposta de precos e as especificaçoes 
constantes do objeto deste Termo, on que porventura sejarn entregues corn dcfeitos ou impeffeicôes, 
cabendo a CONTRATADA providenciar a reposiçAo, em no mdximo 03 (trés) dias, sem onus para. a 
CONTRATANTE. A 

9.1.4. Respeitar as normas a procedimentos de controle de acesso as dependèncias daAles 
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9,1.5. Cornunicar antecipadamente a data e o horatio cia entrega, tAo sendo aceito o produto que 
estiver em desacordo corn as especificaçoes constantes deste inafrumento, nem quaisquer pleitos de 
faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusAo do objeto 
contratado. 

9.1.6. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da entrega dos fardanientos. 

9.1.7. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano peSoal ou patrimonial a 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, in execuçfto do objeto e cia licitaçào, tAo sendo exeluida, ou 
mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver flscalizaçao on acompanhamento por este 
Poder. 

9.1.8. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as eondiçôes de habilitaçao e 
qualificacao exigidas neste Termo e in licitaçAo, quando da realizaçAo do pagamento pela 
CONTRATANTE comunicando, iniediataniente a supervenléncia de fkto imp editivo da manutençâo 
dessa condiçAo, nos termos cia Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

9.1.9. Cumprir dutras obrigaçôes previstas no Código de Proteçào e Defesa do Consunildor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compativeis corn o regime de direito püblico; 

9.1.10. Responder integraimente per perdas e danos que vier a causar a este órgáo on a terceiros em 
razaci de açâo on omissao, dolosa on culposa, sua on dos seus prepostos, independentemente de 
outras corninaçóes contratuais on legais a que estiver sujeitas. 

9.1.11. Prestar os esciarecitnentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

-. 9.2. São Expressamente vedadas a CONTRATADA: 

9.2.1. A veiculaç&o de publicidade acerca desta avença, salvo se heaver prdvia autorizaçäo da 
Administraçào da CONTRATANTE. 

9.2.2. A subcontrataçAo pan a execuç&o do objeto ora contratado, scm prévia e expressa anuência 
cia CONTRATANTE. 

9.2.3. A contrataçao de servidor pertencente ao quadro de pessoai cia CONTRATANTE,durante a 
prazo de vigéncia deste Termo. 

CLAUSULA DECIMAL - DA LIQUWAcAO E DO PAGAMENTO 

10.1. Fonecidos os fardamentos, a CONTRATADA deverá apresentar, mediante entrega in 
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Poder, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) Para 
fins de protocolizacäo, liquidaçào e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

10.1.1. Oflcio solicitando a registro da Nota(s) Fiscal(is) in Coordenadoria de Material e 
Patrirnônio, corn os recibos de entrega dos fardarnentos. 	 p 
10.1.2. Certidao Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniào, 4ue 

PC 
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abrange inclusive as contribuiçoes sociais previstas nas alineas "a" e "d" do parágrafo Unico do art. 
11 da Lei no 8.212, de 24 do juiho de 1991. 

10.1.3. Certificado de Regularidade de Situaçao do FGTS - CRF. 

10.1.4. CertidAo Negafiva de Débitos Trabaihistas (CNDT), demonstrando a inexistência de debitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, flog termos daLei no 12.440, de 7 dejulho de 2011. 

10.1.5. Certidôes Negativas cit Débitos junto as Fazendas Estadual e Municipal, do domicflio sede 
do licitante. 

10.2. 0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de ate 10 (dez) dias, contados cia 
data de protocolizacAo cia nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatOrios, 
confirrne indicado no item 10.1, mediante ordem bancária, ernitida através do Banco do Estado do 
Sergipe - BANESE, creditada em conta corrente da CONTRATADA. 

10.3. Nenlmm pagamento seth efetuado a CONTRATADA, na pendencia do qualquer uma das 
situaçOes abaixo especificadas, scm que isso gere direito a alteraçAo de preços on compensaçAo 
financeira: 

10.3.1. A falta de atestaçao pela CONTRATANTE, corn relaçao ao cumprimento do objeto deste 
Termo e da licitacAo, das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA. 

10.3.2. Na hipótese do estarem os documentos diserfininados no subitem 10.1.2 a 10.1.5, corn a 
validade expirada, o pagamento ficará retido ate a apresentaçAo de novos documentos, dentro do 
prazo de validade, não cabendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no 
pagamento. 

10.3.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem 
que a CONTRATANTE apresente a documentaçAo hábil para liberaçAo dos seus créditos, a Nota de 
Empenho será anulada pela CONTRATANTE, ficando assegurada a CONTRATADA, tAo somente, 
o direito ao recebimento do pagamento dos produtos efetivaniente entregues e atestados. 

10.4. A CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas 
on indenizaçOes devidas pela CONTRATADA, nos termos da legislação. 

10.5. Para efeito de pagamento, seräo computados apenas os quantitativoS efetivamente fomecidos. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PA VIGENCIA DO CONTRATO 

11.1. A vigência deste Contrato será do 30 (trinta) dias corridos, contados a partir cia data cia 
ernissão cia nota do empenho j  conforme item 4. 1, com validade e eficacia legal após a publicaçAo do A  
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Sergipe, tendo inicio e vencimento em dia cie 
expediente, devendo-se exeluir o primeiro e incluir o i2timo, conforme o disposto no art. 57, da Li 
n.° 8.666/93, corn alteracôes, ressalvado o periodo de garantia previsto na Cláusula Terceira de ç 1  
Contrato. 	 / 
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11.2. Adniite-se a prorrogaço do Contrato quando cumpridas as deterthinaçes constantes na 
Cláusula Quarta deste Contrato. 

CLAUSUILA DECIMA SEGUNOA - HAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 

12.1. Este Contrato pode set alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei n° 8.666/93, corn 
alteraçôes posteriores, desde que haja interesse do CONTRATANTE, corn a apresentaçAo das 
devidas justificativas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

	

•• 	13.1. Os casos omissos ou situaçöes nAo explicitadas nas cláusulas deste Contrato regular-se-Ao pela 
Lei no. 8.666/93 e pelos preceitos de direito püblico, aplicando-se-ihes, supletivamente, os 
principios da teoria geral dos contratos e as disposiçOes de direito privado, in farina dos arts. 54 e 
55, inciso XII, da Lei if. 8.666, de 21 dejunho de 1993, e alteraçbes. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS sANçoEs  ADMINISTRAT{VAS 

14.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, Mo assinar o 
contrato ou nAo retirar a nota de empenho, deixar de entregar documentaçAo exigida no edital, 
apresentar documentaçao faisa, ensejar a retardamento cia execuçAo de sen objeto, nào mantiver a 
proposta, faihar ou fraudar na execuçâo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer 
declaraçAo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito A ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e de contratar corn a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate cinco 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes cia puniçAo on ate que seja promovida a 
reabilitaçAo perante a própria autoridade qiie aplicou a penalidade, scm prejuizo das multas 

	

' 	previstas neste Edithi ou no contrato e this denials cominaçOes legais. 

14.2. Além da sançào prevista no item 20.1 e no contrato, a Administraçao poderá aplicar: 

14.2.1. Adverténcia. 

14.2.2. Multa de 05% (zero vIrgula cinco par cento) a 5% (cinco par cento), sobre o valor cia 
proposta, ao licitante que descumprir injustificadamente as condiçOes e os prazos previstos neste 
Edital, 

14.2.3. Multa de 10% (dez pot cento), sabre o valor da própria proposta ao licitante que apresentar 
documentaçao falsa. 

14.2.4. Declaraçâo de inidoneidade no caso cia ocorrència do art. 88, II, cia Lei no 8.666/93, na 
forma prevista nesse diploma legal. 

14.3. As multas estabelecidas sero entendidas coma independentes, podendo set cumulativ$, 
sendo descontadas dos pagamentos devidos pela Assembleia ou cia garantia prestada ou aink 
cobradas judicialmente. f(J 
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14.4. Se a CONTRATADA nAo recolher o valor da multa dentro de 5 (cinco) dias üteis, a contar da 
data cia intimaçAo pam o pagamento, a importância seth deseontada autoniaticainente, ou ajuizada a 
dfvida, consoante o § 3° do art. 86 e § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, acrescida de juros moratorios 
de 1% (urn por cento) ao més. 

14.5. 0 nAo comparecimento injustificado da licitante vencedora para assinar o contrato ou retirar a 
nota de empenho dentro de 05 (chico) dias üteis, contados da notificacab escrita, caracteriza o 
descumprirnento total da obrigaçAo assuniida corn a proposta, sujeitando-se a licitante faltoso ao 
pagamento de urna multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo 
instrumento, sem prejuizo das demais sançOes legais previstas nesta cláusula e na legislação 
pertinente. 

14.6. Quando o Fomecedor motivar rescisAo c4rntratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para a Assembleia Legislativa. 

14.7, Nenhuma sançAo seth aplicada scm o devido processo adminisirativo, quc prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-ihe franqueada vista ao processo. 

14.8. Aplicarn-se aos casos omissos as normas da Lei n°. 10.520/02 e cia Lei 8.666/93, com 
alteraçOes. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA INExEcucAo E RESCISAO CONTRATUAL 

15.1. A inexecuçAo, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisAo, conlorme disposto nos 
artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93. 

15.2. Arescisäo deste Contrato pode ser: 

' 	15.2.1. Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enurnerados nos 
incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA corn 
antecedência minima de 30 (trinta) dias. 

15.2.2. Antigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência pan aAdministraçAo. 

15.2.3. Judicial, nos tennos da legislaçao vigente sobre a matéria. 

15.3. A rescis&o administrativa ou axnigável deve ser precedida de autorizaçAo escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Os casos de rescisAo contratual serào formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.5. Alérn das bipóteses de rescisào acima previstas, o Contrato serarescindido sempre que a 
CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

16.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, aquelas estabelecidas no art. 58 da Li n° 
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8.666/93, alérn de outras previstas na legislaçAo pertinente: 

16.1.1. Modificar este Contrato, unilaterairnente, para meihor adequacão as fmalidades de interesse 
páblico, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

16.1.2. Rescindir o Contrato, unilaterairnente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 
8.666/93, corn alteraçoes. 

16.1.3. Fiscalizar a execuçAo deste Confrato. 

16.1.4. Aplicar sançOes rnotivadas pela inexecuçao total ou parcial deste Contrato. 

CLAUSULA nEcIrsL& SETIMA - DA INTIMAcAO DOS ATOS 

17.1. A intirnaçAo dos atos relativos a rescisäo deste Contrato a que se refere o inciso I, do art. 79 cia 
Lei n° 8.666/93, a multa cornpensatória, a suspensAo ternporária e a declaraçAo de inidoneidade será 
feita mediante publicacAo na imprensa oficial (§ 1°, do art. 109 cIa Lei n° 8.666/93, corn alteraçôes). 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO vINcuLo EMPREGAT!CIO 

18.1. 0 ernpregado cia CONTRATADA nAo terá nenhurn vinculo ernpregatIcio corn o 
CONTRATANTE, correndo por conta exciusiva da primeira todas as obrigaçOes decorrentes da 
legislaçAo trabaThista, previdenciária, fiscal e comercial, a qual se obriga a saldar na época devida. 

CLAUSIJLA DECIMA NONA - DA EFICACIA E DA PUBLICAcAO 

19.1. 0 presente instrurnento seth publicado, em resurno, no Diärio Oficial Eletronico do Estado de 
Sergipe e seth providenciada pelo CONTRATANTE, que e condiçAo indispensável para sua 
eflcacia, consoante dispöe o art. 61, parágrafo Unico da Lei no 8666/93. 

CLAUSULA VIGESIMA - DA VINCULAcAO AO EDITAL E A PROPOSTA 

20.1. 0 presente Contrato vincula-se, independentemente de transcriçAo, a Proposta cia 
CONTRATADA, ao Edital de licitaçAo na rnodalidade Pregäo Presencial no. 024/2017, corn seus 
anexos e os dernais elernentos constantes do Processo LicitatOrio no. 29/2017. 

20.2. Nenhurna alteraçAo, modiflcacAo, acrescimo ou decrescirno, variaçao, aurnento ou diminuiçAo 
de quantidade ou de valores, especificaçOes e disposiçOes contratuais poderá ocorrer, salvo quando 
e segundo a forma e as condiçôes previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteraçOes, bern como nos termos 
das presentes disposicOes contratuais. 

CLAUSULA VIGESIMA PR]MEIRA - DAS DISPOSIçOES FINAlS 

21.1. Quaisquer cornunicaçoes e/ou notificaçôes relativaE a este Contrato serAo consideradas corno 
recebidas pelo destinatario, para todos os efeitos legais, quando rernetidas pan os endereços deste 
instrumento. 

21.2. 0 cancelamento <Ic endereços pan correspond&cia somente será valido quando outro/seja 
indicado, o qual poderá set utilizado corn a rnesrna finalidade supra. 



4 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEQISLATIVA 

21.3. A tolerãncia de uma parte para corn a outra quanto ao descumprirnento de qualquer uma das 
obrigaçôes assumidas neste Contrato, nAo implicará em novaçào ou renéncia de direito. A parte 
tolerante poderã exigir cia outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo. 

21.4. 0 clisposto neste Contrato nAo podera set alterado ou ernendado pelas partes, a nâo ser por 
rneio de aditivos, dos quais conste a concordância expressa da CONTRATANTE e cia 
CONTRATADA, asseguradas as prerrogativas da CONTRATANTE. 

21.5. Os termos e disposiçOes constantes deste Coniralo prevalecerao sobre quaisquer outros 
- 	entendirnentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou impilcitos, referentes as 

condiçoes nele estabelecidas. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FOlIO 

22.1. Pica eleito o Foro da Comarca de Aracaju para dirimir as questoS decorrentes cia execução 
deste instrumento, que nâo possam set resolvidas administrativamente, corn expressa renUncia de 
qusiquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Contrpto em 3 (trés) vias, de 
igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, qONTRATANTE e CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo. 

la 

ri 

SR. ANDRÉ L 	 - CPF No 422.187.725-15 

FIRMA DELTkeol'.wEcçOEs LTDA ME 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

19 



- 	 GOVERNO DO ESTADO DE SERWPE 

a' NOTA DE EMPENHO DATA DO EWMHO. 	NOIRo 	 P01.1* 

08(03/2018 	2018NE000382 	1/8 

HJNICADE GESIORA EMIlVJ1E: UG: GESTAD: CNPJ: 
SSEMBLIA LEGISLATIVA 011011 00001 15.1T0.840(0001-44 

I 
ENDEREQO DA US: 	 CIDADt V.P.: CETh 

AVENIDA IVO 00 PRWO, SiN- CENTRO 	 ARAC&JU SE 49.010-050 

CREDOR: RA,Z&O SOCIAL DELTA CONFECCCES LiDA-ME CIIPJ; 
NOME FANTASIA DELTA CONPEOCOES 02.640.78910001-70 

ENOEREcO DO CNEDOR 	 CIDAUt V.P.: [CER 

RUAPACATUSAN. 112 	 AMCMU SE jAt0l0'150 

CODIGO US.: PROGRAMA 06 ThASAUIO NAT; CA DESPESA: P0*flE IMPOATANCIA: 

01101 01.0310026,0461,0000 3.3.90.30 0101000000 39.095,38 

IMPORTANCLA FOR EXTENSO: 
TRINTA E MOVE ML E NOVENTA E CINCO REAlS E TRINTA E 9918 CENTAVOS 

PICHA FINANCERA: 
2018.01101t0000l.0101000000.33000000.S13- OUTRAS DESPESAS CORRENTES. OUTRAS DESPESAS CORRIES 

MODALJDADE 09 EMPENHO: TWO 0€ DESPESA: 	 N' 04 ES CE REFEREI4CIA: 

- ORD MARIO I - NORMAL 

uCTAQAO: MODAUCADE 04 LICITAAD: N 	DO PROT000LO: 
0110112018000085 9- PREGAO PRESENCIAJ. 

REPERtNCIA LEGAL 

LEIIOJ200EI7JOTJ2002 

OONVENIO 

C- 
CRONOGRAMA CE DESEMSOLSO 

JANEIRO: PEVEREIRO: MARCO: ABElL 
0,00 0.00 39.095,58 . 	0,00 

M.A10 JUNHO JULNO: AGOSiO 
0.00 0,00 0.00 0.00  

SETEMSR 01flU8R NOVEMORO: DEZEMBRO: cia0 
L 

0.00 • 	 0,00 .  0,00 
. 	 . 	

. 
ITEMS DO EMPENHO 

Data do Impres& 0W0312018 	 Reap. h,wteO: 	JUCELIA FONSECA ?MTOS DE OUVEIRA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMP€NHt 	NUMERC: 

08103/2018 	201 8NE000362 	2/8 

RNO, 
CIONADO EM 
MICROF1BRA 

XFORO, 100% 
ouEnP NA COR 

ØINZA, COMPOSTO FOR: 
'ALETO MODELO 

ADICIONAL TRÉS 
3OTOES, LAPELA NORMAL 
CM CASEADO NO LAD O 

BOLSOS 

2 	409136-1 1 a3.90.3023 

ESQUERDO, 
NFERJORES EMSUTJ DOS, 
ZM PORT1NMOLA, 

pOLSOS SUPERIOR 
ESQUERDO NAALThRA 
p0 P5110, MANGAS COM 
FRÉS8OTOES,PARTE 

1 	1,00 UNIDADE 31320O 315,32,  

NTERNA TOTALMENTE 
0RRADA. CALQA 

AODELO SOCIAL, 
OP*ECOICMA0A EM 

MCROFISRA OXFORD, 
[00% POLIES'TER, 
3MGUUJIACCM 
JPER,00N?ECCIONAPO 

EM TECIDO MICROFIBRA 
)XFORD.100% 
'OLIESTERDIVERSOS 
AMAJIHOS - 

-- 

- 

$ASCUUM, TIPO SOCIAL, 
OMBOTOES,NACOR 

ERANCA,EMTECIDO 
sIICROff BRA ENRE 65% A 

#T%DEPOUESTEREOE 
33%A3S%DE 

NHO 

• k4DEFOR,gVEL, 
ØESPOTCADO, FECI-IAVEL 

ORUMBOTAOEMCAM 
ORIZONTAL NAPARTE 

3 	4091404 3,3.90.30.23 4FERIOR DO COLARINHO,
ALA EM DOIS PANOS, 
IANGAS  

4,00 UNIDADE 69,6500 356,60 

'UNHO SIMPLES, 
'ESPONTADOS E 
BOT0AVEIS COM Dolt 

IOTØES EM CADA PUNHO, 

• 

OM01(JM)BOLSO 
jXTERNOAOLADO 
ESQUERDO DO 

EITO.,DiVERSOS 

PMANHOS,MANGA 
NGA-MARCA:EMBiOS 

DAEM  
ES1a 

4 	4091414 at8a3023 MCO,TIPO 
ORES, 

LTRO
FREAM4um 

2,00 UNIDADE 419900 9998 

CNIS-
FARDAMENTO 
PLARIO,00NJUNTO DE 
ELAR FEMININO (CALQA 
RETACOMBOLSOSE 
BLPZER), MODELO 
$OCIAL CL4$SICO, COM 

BOLSOSIO  

5 	4097424 3.3.90.30.23 2,00 UNlOADS 332,9600 665,90 

.ONGAS.EMTECIDO 
REPS DU SIMILAR, NA 
ORPRETA,TAMA*IOS 

)vERsos.AcoNDcloNc: 
)ODE FORMA ADEQUADA 1  

rMARCPCTARTAN 

Data da Impressâo: 08103/2018 	 Rap. Impra: 	JUCELIA FONSECA MAlts 05 OUVEIRA 



1:1 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DOEMPENNO: 	NOMERO 	 Fa.HA: 

08/0312018 	2018NE000362 	3/8 

• 	 I 

• 

6 	400143.2 
• 

TnTTRitThbtTff5bT' 

3.3.90.3023 

LINIFORMES OWlS - 
MDAMENTO 
)L&RI000NJUNTO D 
ILAZER FEMININO (SAIA 
AESL4R), 
AODE

PIS
LO SOCIAL 

L4SS100, 0CM TRES 
loToasasoscoM 
ISAS, ACASAMENTO 2,00 
NTERNO, MANGAS 
.ONGAS, EM TECIDO Oh 

	ROMA CU SIMILAR, 
NA OCR PRETft 

rANHOS 
RSOS..ACONDICIOI4A 

DE FORMA ADEQUADA 
TARTAN 

IJNIDADE 324.9700 640.04 

SaEMCREPEOU 
jIECICO SIMILAR, NA OCR 

7 	409144-0 3,3.90.30.23 TAMANHOS 
2,00 UNlOADS 91,9300 18386 

bivERsos- 
RQkTARTAN 

" lLUSA-FEMlNl 	L''''" -- 
EM 

 
VISCOSE OUSIMJLAR, 

4A OCR BRANCA,MANGA 

8 	4087459 3.3.90.3023 
SRSOS 

2,00 UNIOADE 91,9300 inx 

MRA:TAKlAN 

* 

NOMASCUUN0 
• bONFECCIONADO EM 

tECIDOMICROFISRA 
)XFORD,100% 
'QUESTER COMPOSTO 
'oRpMxo.MoDao 
rRADICIONPJ. TR#S 
fl LAPFLA NORMAL 
)OM CASEADO NO 11,00 
ESQUERDO, 80150$ 

9 	400146.7 a90.3O.23 NFERIORES EMSIJrIDQS. 7,00 UNIDADE 316.3200 2.21424 
OM PORTINMOLA, 

BOLSOS SUPERIOR 
ESQUEROC NA ALTURA 
00 PEtit, MANGAS COM 
tRE,SBOTES,CALçA 
$ODEI.0 
SOCIAL,,DIVERSOS 
IIAMAMIOS- 

!ARCA:TARTAN 

---- flr 
tripo SOCIAL, 0CM 
EOTOES, NA OCR 
BRANCA.EMTEGIDO 
4ICROFIBRA ENTRE 85% A 

10 	a 409746.3 3.3.90.30.23 
17% DE POLIESTER E DE 7,00 UNIDADE 00,85W 627,55 

'.LGODAO.,TAIMNHOS 
)IVERSOS,MANGA 
0MPRIDA- 

AARCA;EMBIOS 

:MASCCEINA.  Il 
rIPO SOCIAL 0CM 
IOTOESMAOORAZUL, 
M TECIDOMIOROFISRA 

INTRE85%A87%DE 

4007505 3.3.90.30.23 
'OLIESTER E CE 33% A 

DE  
7,00 UNIDADE 89000 627,55 

I.LGODAO.,TAMANHOS 
)rVER5OS,MANGA 
OMPRlDA- 

MACA:EMDIOS 

rERNO- MkSCUUNO 
OM ABOTOAMENTO 

'RONTAL COlA 03 
3CTOES, LAPELA NORMAL 

12 	4091513 3.3.90.30.23 
OM CASEADO NO LADD 

j 	
4,00 UNlOADS 300.8700 1,486.85 

SEND003EXTERNOSEO31 
rERNOS; GOLA 

flO1*M1.MANGACOM 

Oats do Impress& 0810312018 	 Resp. Imprasslo: 	JUOEUA FONSECA MATOS DE OUVEIRA 



I.! GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHQ DATA POEMPENHU: 	NUMERO: 	 FOlitAt 
08103/2018 	2018NE000302 	418 

12 1 4097514 	3.3.aO.30.23 

FORR0øALEi0Yp 
fl4TERWA 100% ACETATO 

M8REIRAEM3UT1DA. 
PAI-QA SOCIAL EM TECIDO 
100%0EPCUE$7ERCQR 

RETA COY 
'ADt,kAGEM 

accIo NA 
OThCIDO 
ICIBRA3VERSO$ 

AMAMIQS-
AARtA;TARTAN 

4,00 UNIDADE 386.6700 1.466,88 

bAMISA.SOCL4LTECIDOI 
F  Ø5%ALGODAO6$% 

POUESTER, NA CDR 
BNCA E BOTØES 

13 409752-1 	3.3.90.30.23 ICOS EM RESINA 400 IINIDADE *6700 asses 
'QUESTER. ,TAMANHOS 
flVERSOS,MANGA LONGA 
MARCkEMDIOS 

F nMaTcr + 
UNIPORMES OMS-' 

AROAMENT0 
ØIARIO,CONJUNTO DE 
Bt.ARFEtJtNINOSA!A 
.APIS S BLAZER), 

MOPELOSOCLAL F 

)LASSICO, COY tiM 
BOTAO, SOLSOS COM 

14 409756-4 	3.3.90.30.23 ZAS, ACASAMENTO i 6,09 UNIDADE 328,2500 . 1.83125 
pirERNQ,MANGM 

CURTAS, EM TECIDO 
MICROFIBRA OU SIMILAR 
$ACORPRETACOM F 

pETAU-tEs 
R4MPAGEACONOICIO 

NAaODEFDRMA 
ADEQUADA - 

(IT FAff0 DE 
JNIFORMES CIVIS - 
ARDAMENTO 
)LARIO,CONJUNTO OS 
ILA2ER FEMININO (CAI.QA 

F  

tET'A GUM BOLSOS E 
ILAZER), MODELD 
1OCt41. CLASSICO, COM 
RESBQTOES,BOLSOS 

15 409757-2 	a3.90.3023 MENTOI 
MANW 

5100 UNlOADS 3S22509. 1861.25 

.QNG&S, EMI-EaDo F 

AICROPIBRA OU SIMII.M. 
F $IACORPRE?ACOM F 

ACONDICiO F 

aD0DEFORMA 
ADEQUADA - 

WBINHO,MO0ELO 	I 
SOCIAL CLASSICO, COM 

OMASAS.ACABAMEN1OI 
NIERJaSEM MANGAS., 

16 409753-0 	3.3.90.30.23 
-? 

TEClDOMICR)BRA 
Sim 

I. NA  500 UNlOADS 
F  

t296,50 

'REM  COM DETALHES 
b*MPAGNE.JAMANHOS F 

IARCA-.TARTAN 

EM 
I1AM?AGNE,MANGA 

17 409769-9 	3.3.90.30.23 XTAMANHOS 5,00 UNlOADS *2000 48600 

MARcAITARTAN 

RDAMENToDE 
RMES CMS- 

IS 

F 

 
409760.233903023 LAER CONJUNT0 PS UNMADE 332,4500 

RFEMININO 

Data da impres580: 08103/2018 	 Re. hrpresdo: 	JUCEUA FONSEGA MAIDS OS OUVEIRA 



Fit GOVERNO DO ES'TADO CE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA 00 €MPWJHO 	NOIIERai 	 POLMA: 
0810312018 	2018NE000362 	5/8 

TCiATAM1A.CPRETA, 1  
BA$EDE95%POLJSTER 
E$%DEELASTANO, 
FORRO COM TECJDO 100% 
'OUSTEREOORPRETA, 
0M DOtS BOTOES 

'RETOSEMRESINAI00% 
'oUESTER. CALA 

18 	4097602 	3.3,90.30.23 

EOIDO, OCR PRETA, 
ASEDE95%POUSTER 
5%DEELASTANO.EM 

PADRONPOEM CL&S$ICA, 
SEM 80150 CINTURA 
4ORMAL,CthS 
T'RAOICIONAL, 0CM UM 
ROTA0E 
DIG(ONADO 

11,00 	f UNMADE 	 332,4500 3.656,96 

DEp0cAADEauAaA- 
MARCA:TARTAN 

--- rrAw5bc  
NF 	Es avis - 

:fr,nDAMffo 
114RJO,00NJUNTO DE 

ILAZIER FEMJNINO 
BLAZER E SAt8.) PADRA0 
.LFAIp.TARIA, OCR PRET& 
L8I6E DE 0S% POUSrER 
5% CE ELASTANO, 
RRO 0DM TEC(DO 100% 

'oLlEsTERECoRpREr¼I 
OM 001$ SOTOES 

19 	40$761'0 	3.3.93.30 23 
pRETOS EM RESINA 100% 

OUESTER SAM TEC100 
:OR PRETA, SASS DE95% 

POUESTERES%DE 

11,00 UNIDE 	 299jC60 3.298;70 

EIA$TANO, F0RR4fl¼ EM 
'ADROPa0EM OLASSICA, 

SEM 201.50. CINTURA 
$0RMAL,00Mcas,00M 
ZIPER%PMSMLNAPART 

I 

bE 
rR&S.ACONDICIONADO 
bE FORMA ADEQUADA - 
IARCA:TARTAN 

tECIDOSASE DESS%DE 
0UtS1tR,5%0E 

20 	1 400752-9 	3.3,90.30.23 

EI.AS'TANO,SEMBCLSO, 
GOLAV,00RERANCA. 

SERTURAFRONTA1C0M 
BOltEs BMNCOS EM 
RESIMI00% 

oUEsita,MANS 

i 	 11,00 UNlOADS 	- 	 942000 1.03520 

I "NGA,TAMANHOS 
fr'ERSOS - 

rARCA:TARTAN  

21 	1 409763.7 	flBO.3Q.23  

frEoIooTEw, 
OMPOSIQAO: ACRILICO + 

u.SODAO, NA OCR AZIJL 
NAG 

I 

uoo UNMADE 	 232,3500 3.262,90 

)IVER$OS,MANGA CURTA 
MAcAaARTAN 

'ORN 
	73% 

 + 21% 

22 	4097694 	3.3.90,30.23 

fISCOSE+S% 
ELASTANO, NA OCR 
RET&COM2BOTÔES 

çFAtMNHOS,BLAZER 
EMININ0 PAMUSO 
EAR0.MARCA:TARTAN 

6,00 

I 

UNIDAtE 	 222.2500 

• 

23 	409770.0 	&3.91X30,23&3.91X30,2323 

ITERNO-FEWNINO,TlP01 
SPENCER,EM TECIDO 
IMED, CCMPO$IAO: 
kCR

OR
IUCO+ALGODAO
BRANCAOFF

,NA  
K 	 W41TE 

OM4.B0TOES 
FRONTAIS,DIVERSOS 

7.00 UNIDADE 	 flS,lSOO 1.575,91 

ITAMANFIOS- 

Datadalmpcessão: 0803/20l8 	 Raw Impressão: JUOEUA$ONSECAMATOSDEOUVEIRA 



- - 	

' 	 GOVERNO DO ESTADO CE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO gWENHO-. 	NUMEDO! 	 PaM: 

0810812018 	201 8NE000362 	6/8 

;ia;c;a;m  

TBLA-MANGAEM 
,eDA, PARA LISO pth1R10, 
rtcioo VOILAMREC, 
o&?OsiçAo 100% 

24 	4097714 	3.3,90.30.23 
ISCOSE,NA OCR 

IMANGA 
IZOO UNMADE 140,3400 1464,08 

LJRTATAMANHOS 
RSOS-  
CATARTAN 

1)50 
IO, COY 13% EM 
EnR+21% 

[Ai~~ 

OSE + 6%ELASTANO, 
ORPRET&OSOM 

To  

26 	409772-6 	3.3.90.30.23 rA IJNIOADE 1.3w,90 

 

226.1600 

BOLSOS, SEM 
ORR5NTE.,TIAMANHOS 

PIVERSOS - 
MARCA:TARTAN 

WESTER + 21 % 
MScOSE + 0,08 
Ek457M40, NA CORa 
CO8.COM  PASSANTE, 

26 	408175-4 	&&W.3023 INTURAALtA. ZIPERE 6,09 - 	 UNIDADE 225,150D 1.350,90 
MNCMO, SEM BOLSOS, 
;EM 
ORRENTh.,TAMANKOS 
a 

TARTA 

FOMESOMS- 

0NJUNTC DE 11
R

410M 
PEMININO(CALQA 

 901.505 E 
BLA2ERb MOPELO SOCIAL 
pLAssto; COY TRÉS 
SOTOES, 501.80$ COM 

27 	i 4097744 	3.3.90.30.23 &SA$, ACASAMENTO -  2,09 UNIDADE 309.8000 819,20 
NTERNQ, MANGAS 

).ONGAS, EM TECIDO 
MCROPISRA 01) SIMILAR. 
1* OCR 
'RErMCONDICIONAOO  

Er  

FORMA ADEQUADA' 
MRCA'TARTAN 

JN1F0MESCMS- 
'ARONAEMrO 
)L4RIO,00NJUNTO DE 
ILAZER PEMININO (CALQA 
ETAC0M8CL.S0SE 

ILAZER), MODELO SOCIAL 
;L4s$ICQ SCM TRES 
IOTES, BOLSOS COM 

28 	409775.0 	3.3.90.30.23 MS. ACASAMENTO 2.00 UN. 307,4500 614,90 
INTERNO,MANGAS 
.ONGA$, EM 750100 

ØAICROPIB. 01) SIMILAR. 
MOOR 
$UDEACONDICIONADC 
P FORMA ADEOtMDA - 
MRCATARTAN 

GAL, EM TECIDO 
ROPIBRA CU SIMILAR 

FWR 
 

29 	4097764 	3.3.90.30.23 zoo UNI DADE 54,2009 lOtso 
MARCA'.TARTAN 

USA
FEMININA,  

IAL. EM 750100 

30 	4o9-7 	3.3S0.30.23 

ROFIBRA CU SIMILAR, 

2,00 UMOADE 

RCMTARTAN 

Data da immess6w. 08(0312018 	 Rep. Iffomatfiv, JUCEUA PONSECA MATOS CE CUVEIRA 



GOVERNO DO ESTADO DE SEROIPE 

!j NOTA DE EMPENHO 
DATA 00 EMPENHO: 	NOMERO: 	 POUt 

0810312018 	2018NE000382 	7/8 

31 	409778-5 	11 3.3.90,30.23 

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

32 	4097794 	3.3.90.30.23 

TIP
-. 

VESTID5 5fGALA, EM 
DO 	 PEI$ABEL 

.CCR VERDE MUSGO, COY 1  
PER 
0$TASJAMANMOS 

DIVERSOS,MANGA CURTA 

j. MARCAfrARTAN 

BLAZER DE GALA EM 
	NAI EOIDC CREPE 

0R VERDE MUSGO, 
MANGA LONGA.,DIVERSOS 
frAMANI4OS- rRCAITARTAN  

i 	3,00 

3,00 

UNIDADE 	 277j600 

UNIDADE 	 309,1000 

8325 

92730 

BLAZER PARA USO 
ARIo,EM TECIDO CREPE 

33 	409761.5 	13.90.30.23 
SA8EL NA CORMARROM, 
OM BOTOES, MAN GAS 3,00 tJN!DADE 	 286,7500 657,25 
ZNGA.,DIVERSOS 

tMANNOS - 
$ARCkTARTAN 

_-_ 

i 	34 	4097924 	3,a9.30.23 

REPE GGt NA OCR 
1OSE,SEM 
w.IGAaTAMANPCS UNIDADE 	 148,5000 448,40 
'S 
IARcA:TAflAN 

EMINWa PAM
O, EM TECIDO 
BEL NA CaR 

35 	409783-1 	3.3.90.30.23  
COY sasos 

FACA.,,TAJMUANKOS 
3,00 UNIDADE 	 217J500 653,25 

RTAN 

tCIDO CREPE GGT, NA 

36 	1 409784-0 	3.3.9040,23 

OR.W1rVgMANGA I 3103 UNIOADE 	 121,7500 36625 

1 

IARcA:TARTAN 

37 	409785.8 	3.3.90.30.23 

LAZER PARA USC 
)LARIO,EM MIOROFIBRA 
)XFORD, 
0M BOTOES, MANGAS 	1 2,00 UNIDADE 	 262,4500 524,90 
ONGA..DIVERSOS 

BAACA:TARTAN 

REPE,NA OCR 

- 
..............ThWSA-FEMNiNPEM  

M1rTE,SEM 
38 	4097594 	3.3.90.30.23 4ANGAS,TAMANKCS 

)NERSCS- 
ZOO UNIDADE 	 1217500 2450 

MRCA:IARTAN 

)ALC8,-FEMThNAPARA 
JSO DLARIO, EM TEM 
MFGRCFTBRAQKFOM, 

OR PRETA, COY BOLSOS 
.. 

39 	4097874 	i 3.190.30.23 MODELO 2,00 UNIDADE 	 210j4500 42090 
FAC&,TAMANHOS. 
biveRsos- 	 I 

j ffRCA-.TARTAN  

OSSERVAQAO 

kiuisIc do ftftMeft paia aaMdorssdsa Fodor, COTIme Piegäa PesaMt rt 024/2017. 

LOCAIJDADE PB EJTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PAI.AC*O GOVERNADOR JOAC ALVES FILMO. ARACAJU - 
	

TOTAL (R$) 	 39,095,36 

Data do Imprassft : 0810312016 	 Raw. ImpresaSo: 	JUCELLA FONSECA MATOS DE OUVEIRA 



- 	 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA DOEMPØIJ4th 	NOMERO 	 PastA: 

	

a NOTA DE EMPENHO 	 08/0312018 	2018NE000362 	6/8 

Data da Impressfio: 08/0312018 	 Resp. lmpreao: 	JUCELIA PONSECA MATeS DE OLIVEIRA 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEWIBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N O  01312018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: EMPRESA DELTA CONFECçOES LTDA 

OBJETO: AQUISIçAO DE FARDAMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES 

DESTE PODER. 

VIGENCIA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DA EMISSAO DA NOTA DO 

EMPENHO. 

DATA DA ASSINATIJRA: 08 DE MARCO DE 2018 

ARACAJU, 13 DE MARQO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENcA TELES DE MENESES 
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antoniaa@al.se.gov.br  

Extrato do Contrato n°0132018 da Empresa Delta Confeccöes ltda 

De : Maria Antonia Mendança Amaral 	Ter, 13 de mar de 2018 10:38 
<antoniaa©aI.segov.br> 	 i anexo 

Assunto : Extrato do Contrato n°0132018 da 
Empresa Delta Confecçôes ltda 

Para : valtencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue extrato do contrato n°013/2018 , da Empresa Delta Confecçôes Ltda, 
para publicaçâo, 
Aft; 
Antonia 

Ex do Contrato 0132018-Empresa Delta confecçöes Itda.odt 
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https://webmail2.al . se.gov.br/hlprinthiessage?id=823  &tzAmerica/Argentina!Buenos... 13/03/2018 


