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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 026/2018 

Contrato para Prestaçâo de Serviços que entre si fa-

zem a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE SERGIPE e a Firma GRAFICA SAMPAJO 

LTDA EPP 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE situada na 

Avenida Ivo do Prado s/n 0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn COC 

no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de 

Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, respectivainente, ambos brasilei-

ros, maiores e capazes, residentes nesta Capital e do outro lado a Firma GRAFICA SAMPAIO 

LTDA EPP estabelecida na Rua Capela, no 41, Centro, AracajulSE, CEP: 49010-370, inscrita no 

CNPJ sob no 13030069/0001-00, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. 

Antonio Aurélio Prado Sampaio, portador do RO no 82.302 SSP/SE e CPF no 010.907.715-68, 

doravante denominado CONTRATADO, têmjustos e contratados por estee na melhor forma de 

direito, resultante da DISPIENSA DE LICITAAO no 003/2018, regido pelas dispàsiçOes conti-

das na Lei no 8.666/93, em sua redaçao athal, o que adiante segue mediante as ôláusülas e condi - 

çOes seguintes, e na methor forma de direito: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Objetiva o presente a contrataçAo de empresa especializada para prestação de 

serviços, mensal e parcelado, de encademaçAo tipo brochura, de documentos diversos para va - 
rios setores deste Poder. 

CLAUSULA SEGUT'4DA—ESPEC FICACAO DOS SERVICOS 

Os serviços compreendem, anualrnente e de forma parcelada, a encademaco 

tipo brochura, conforme padrao já utilizado por esta Casa, de documentos diversos de vários se - 

tores deste Poder, de ate 90(noventa) livros. 

TE 
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ASSEMBLEIA LEGJSLATIVA 

3.1 Cabe a Contratante: 

a) Definir por ocasiäo de cada solicitaçao, a quantidade das encadernaçOes a serern entregues, o 

prazo e o local de entrega. 

b) Rejeitar os serviços prestados ern desacordo corn o previsto no Contrato, indicando as razôes 

cia recusa. 

c) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos thncionários cia empresa contratada ao 

local de entrega dos produtos, desde que devidamente identificados por crachá. 

d) Prestar as informaçOes e esclarecirnentos que eventualrnente venharn a ser solicitados pela 

gráfica contratada, e que digam respeito a natureza do objeto desta dispensa. 

e) Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeiçOes no curso da 

execuçâo do objeto, fixando prazo, se necessário, pam a sua correçào. 

1) Promover o acompanhamento e fiscalizaçào cia execuçAo do obj eto contratado, de forma que 

sejarn mantidas as condiçOes de habilitaçAo exigidas na licitaçao. 

g) Proceder a conferencia da Nota fiscailfatura, atestando no corpo cia mesma, pelo fomecirnento 

dos produtos. 

h) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos ao licitante vencedor, desde que cum 

pridis todasas formalidades e exigências desta dispensa e contrato. 

CLAUSULA OUARTA - OBRJGACOES DA CONTRATADA. 

4.1 Cabe A Contatada: 

a) CUmprir fielmente o Contrato, de niodo que os serviços objeto do Contratd sejath piestados e 

entregues nas especificaçoes requeridas pela Contratante. 

b) Providenciar a irnediata reparação, correçAo ou substituiçào, total ou parcial, As sum óxpensas, 

da entrega em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreçôes. 

c) Entregar as brochuras no prazo nAo superior a 1 O(dez) dias üteis , contados a partir do recebi - 

mento cia solicitaçAo emitida pela Diretoria Mininistrativa. 

d) Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependencias deste Poder 

e) Prestar os esciarecimentos que forem solicitados pela Contratante. 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e enc.argos decorrentes das relac6es de trab4o 

corn os profissionais contratados, previstos na legislaçao pátria vigente, sejam de ámbito tGba - LI 



I 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

ihista, previdenciário, social, securitários, bern como as despesas relativas a frete/carreto, seguro, 

embalagens, taxas, impostos e quaisquer outros que indicam ou venham, a incidir sobre o fome - 

cirnento ora contratado. 

g) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este Poder ou a terceiros em 

razäo de açâo on ornissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras corninaçôes contratuais ou legais a que estiver suj eitas. 

h) Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacao ou inter - 

rupçAo da prestacAo dos serviços, exceto quando isso ocorrer por exigência do Poder Legislativo 

ou ainda por caso fortuito ou força rnaior, circunstâncias devidarnente comunicadas a Contratan - 

te no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorréncia. 

i) Manter durante todo o perlodo de vigéncia deste Contrato, todas as condiçOes de habilitaçAo 

estabelecidas para o pagarnente, comunicando itnediatamente, a superveniência de fato impediti - 

va da manutençAo dessa condiçAo, nos tennos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

j) Cumprir outras obrigacOes previstas no Código de ProteçAo e Defesa do Consumidor (Lein '  

8.078/90) que sejarn compatIveis corn o regime de direito páblico.. 

1) Cumprir .0 disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal no 8.666/93. 

CLAUSULA OUINTA -. DO VALOR E FORMA DE PAGA- 
MIENTO 

5.1 0 valor unitário da encademaçAo é de R$ 60,00(sesspnta.reais) totalizan-

do, ao final de doze meses urn valor de ate R$ 5.400,00 (cinco mile quatrocentos reais) 

5.2 0 pagamento seth efetuado, ate o 50  dia ütii do més subsequente, median - 

te apresentacâo no protocolo deste Poder Legislativo, da docurnentaçAo hábil a quitacAo, acorn - 

panhadade: 

I - Nota fiscailFatura, devidamente atestada pela Diretoria Administrativa; ... 

II- CertidAo de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, Certidoes. de FOTS, 

INSS e CNDT. 

5,3 A Diretoria Administrativa, após conferencia e atesto, encaminhará a 4Ôta 

fiscal/fatura ao Departamento Financeiro para quitaçAo. 

5.4 0 pagamento obedecerã ao disposto na Resolução no 296/2016 do Tribu - 

nal de Contas de Sergipe.AIIIJ5' (C 
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CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO, FORMA DE EXE 
CAO F VIGENCIA 

6.1 A execuçAo do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria Ad - 

ministrativa on por representante da Contratante, devidarnente designado para esse fim, permiti - 

da a assisténcia de terceiros, corn autoridade para exercer, corno representante da AdrninistraçAo 

deste Poder, toda e qualquer acâo de orientaçAo geral, acornpanharnento e fiscalizaçAo da execu - 

çào contratual, corn a também a conferencia da quantidade, qualidade, peso, validade e a inte - 

gralidade da ernbalagern, pan posterior atesto da Nota Fiscal 

6.2 Os serviços de encademaçâo serâo prestados de forma parcelada, de acor - 

do corn a necessidade dos setores deste Poder e sernpre que solicitada pela Diretoria Adrninistra - 

tiva. 

6.3 0 prazo rnaxirno de entrega é de 1 0(dez) áteis dias, contados do recebi - 

mento da requisiçao da prestaçâo dos serviços ernitida pela Diretoria Administrativa e deverAo 

ser entregues no mesrno local. 

6.4 0 prazo de vigência do contrato seth. de 1 2(doze) nieses, corn inIcio na 

data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, rnediante Tenno Aditivo. 

CLAUSULA SETIMA —RECURSOS ORCAMENTARTOS 

Para atender as despesas decorrentes desta licitaçâo, serao utilizados os recur - 

sos provenientes de dotaçao orçamentária: Funçäo - Subfunçäo - Programa de Governo - Proje-

to ou Atividade: 01.031.0026.0461 - CoordenaçAo da Ação Legislativa Categoria Econômica - 

Grupo de Despesa - Modalidade de AplicacAo: 3.3.90.00 Despesas Correntes - Outras Despesas 

Correntes - Aplicaçôes Diretas 

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERMS 

Fazern parte integrante deste Contrato independente de transcriçAo, 91 Dispensa 

de LicitaçAo if 003/2018 e a proposta apresentada pelo Contratado que a rnesrno expessamente 

declara conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral. ,_ 
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CLAUSULA NONA - DO FORO 

Flea eleito o foro da cidade de AracajuJSE, corn renáncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidas em relaçäo ao presenté Contrato. 

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 03 (tres) 

vias de igual teor, as quals forany lidas e achadas conforme vao devidamente assinadas na pre - 

sença das testernunhas abaixo. / 

2018. 

Lima 

 

EPP 

TESTEMIJNHAS: 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMP EN 140: 

24/09/2018 
NOMERO: 	 FOLHA: 

2018NE001374 	1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: 	CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 	1 3.170.84010001-44 

ENDEREQO DA UG: 	 CIDADE: U.F.: 	CEP: 

AVENIDA VO DO PRADO, SIN - CENTRO 	 ARACAJU -. SE 	49.010-050 

CREDOR: RA2AO SOCIAL GRAFICA SAMPAIO LTDA-EPP CNPJ: 

NOME FANTASIA GRAFICA SAMPAIO 13.030.06910001-00 

ENDEREc0 DO CREDOR: 	 CIDADE: u.F.: 	CEP: 

RUA CAPELA N. 41 	 AR.ACAJU SE 	49.010-$70 

CODIGO U.O.: 	 PROGRAMA DE TRABALI-lO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.39 0101000000 1.575,00 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

MILE QUINI-IENTOS E SETENTA E CINCO REAlS 

FICI-4A FINANCEIRA: 

[2018.011011.00001.0101000000.33000000.513. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	TWO DE DESPESA: - N° DANE. DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 	 1 - NORMAL 
LICITAQAO: 

MODALIDADE DA LICITAçAO: I NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112018000275 6-DISPENSADO 

REFER#NCIA LEGAL 

DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARQO: 	 ABRIL: 

0,00 0,00 . 	 0,00 0,00 

MAIO'. 	 JUNHO: JULHO: 	 AGOSTO: 

0,00 0,00 0,00. 0,00 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: NOVEMBRO: 	 DEZEMBRO: 

225,00 450,00 450,00 450,00 

ITENSDOEMPENHO 	
. 

OBSERVAAO 

Confarme Contrato n° 028/2018, cOrn vigéncia de 24/09/18 a 23/09119. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 
TOTAL 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACtO GOVERNADOR JOAO ALVES FILE-1O. ARACAJU - 

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 	/ 	 ASSINATURA DO ORDENAbOR: 	. 4 I 
JUCELIA 

JILL PI/ 

Tt  4:~_~LUCLANO SI*WI5E LIMA 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 026/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLER LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA; FIRMA GRAFICA SAMPAIO LTDA EPP. 

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçAO DE SERVIQOS, 

MENSAL E PARCELADO, DE ENCADERNAçAO TWO BROCHURA, DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS PARA VARIOS SETORES DESTE PODER. 

VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, COM INICIO NA DATA DA SUAASSINATIJRA, PODENDO SER 

PRORROGADO POR IGUAL PERFODO, MEDIANTE TERMO ADITIVO. 

DATA DAASSINATURA: 24 DE SETEMBRO DE 2018 

ARACAJU, 01 DE OUTUBRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 

.4 
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Zimb ra 	 esters@at.se.leg.br  

Extrato do 40  Termo Aditivo ao Contrato no 045/2015, Extrato do Contrato 
no 026/2018 

De : Maria Ester Dantas Santos 
<esters@al.se.leg.br > 

Assunto : Extrato do 40  Termo Aditiva ao Contrato 
no 045/2015, Extrato do Contrato no 
026/2018 

Para :Valtencira@al.se.gov.br  

Ter, 02 de out de 2018 12:29 

02 anexos 

Val, 
Segue em anexo o Extrato do 4 1  Termo Aditivo ao Contrato n° 045/2015, Extrato 
do Contrato n° 026/2018 
Aft, 
Ester 

Ex do Contrato 0262018- Firma Gráfica SampaioLtda EPP.odt 
19 KB

.  

Ex do 40  Ad. ao Contralto 0452015- Firma 3R Holding 
7 Empreendimentos e Partidpaçoes Ltda..odt 

18 KB 
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