
I 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLFJA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 027/2018 

Contrato para PrestaçAo de Servicos pie entre si fa-

zem a Assemblela Legisiativa do Estado de Sergipe e 

a Firma CB hotels e Turismo Ltda (REAL PRAIA 

HOTEL). 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DE SERGIPE, situada 

na Avenida Ivo do Prado s/n 0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATM4TE, corn 

C.G.C. n° 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo sen Presidente Deputado Luciano 

Bispo do Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Firma CB 

Hotéis e Turismo Ltda (REAL PRAIA HOTEL), inscrita no CNPJ n° 02.683.531/0001-51, esta-

belecida na Avenida Santos Dumont, n° 1269, bairro Coroa do Meio, Aracaju/Sergipe, CEP: 

49.035-785, Inscriçào Municipal no 060101-6, doravante denonilnado CONTRATADO, repro-

sentada polo Senhor Emanuel Teles Oliveira, portador do CPF N° 272.714.205-68 e Carteira de 

ldèntidade n° 575.600-6/SE , resultante do Processo Licitatório no oioioi 8 - Pregao Presencial 

n° 008/2018 - MENOR PREcO POR LOTE, regido pelas disposicôes contidas na forma da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 

(Codigo de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares n° 123/06 alterada pelas Lois 

Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redaçâo (Estatuto Nacional da Microempre-

sa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n° 8.538/2015, pela Lei Estadual no 

6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n° 7.996/2015 e regulamentado 

pelo Ato no 22.950, de 26 do fevereiro do 2018 e, subsidiariameute pela Lei  8.666, do 21 de ju-

ito de 1993, observadas as alteraçOes introduzidas nos referidos diplomas legais, o que adiante, 

segue mediante as cláusulas e condiçoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEJRA - DO OBJETO 

0 presente ajuste objetiva contrataçAo do empresa especializada em prestaçâo 

de serviços de hotelaria corn serviços do hospedagem, almoço e jantar, envolvendo as atividades 

correlacionadas e de suporte para a realização do Projeto Vivenciando o Poder Legislativo 

"Parlamentar por urn dia" - ioa Sessão Plenária do Estildante, promovido pela ELESE Es-

cola do Legislativo "Joäo de Seixas Dórea" cujo evento oeorrerá durante o perlodo do 22 a de 

outubro do 2018., conforme especificacOes, constantes no Termo de Referência - AnexoIo Ato 

Convocatório, independentemente de transcriçAo. ( 
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CLALJSULA SEGUNDA - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 

2.1 Os services (hospedagem)deverao ser prestados nos seguintes termos: 

2.2. SERVIOS DE BUFFET. 

2.2.1. CARDAPIO PARA 0 SERVIçO DE BUFFET: 

I - Mista (tomate, cebola, azeitona, milho verde, cenoUra,.broeolis, er 

SALADAS 	vilha, palmito, vagem e ovo de codorna). 

- Legumes cozido (abóbora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,.). 

- Mix tie foiha (alfàce roxo, althce americano, rücula, espinafre, 

repoiho branco fatiado, manga em cubinhos, grAo-de-bico, to- 

mate seco, cubinhos de gueijo coalho, gingelim, oregano). 
PRATOS QUENTES - Estmgonofe de came e Frango a cubana. 

GUARMcOES E MASSAS Spaghetti ao suco de tomate corn ervas, Arroz a grega, FeijAo em 

baldo e Batata frita 
SOBREMESAS 	k Mousse de maracuiá e Doce de kite 

- Mis/a (tomate, cebola, azeitona, rnilho verde, cenoura, brocols,' 

SALADAS 	ilha, palmito, vagem e oyo de codorna). 

- Legumes cozido (abobora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,..). 

- Mix de foiha (alface roxo, alface americano, rücula, espinafre, 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

mate seco, cubinhos de gueijo coalho, gingelim, oregano). 	] 
PRATOS QUENTES Peixe escabeche (verrnetha e/ou robalo) e parrnigiano de came con 

,urêdebatata. 
GUARNICOES £ MASSAS Penne ao moiho branco, Arroz branco corn ervas, pure de batata. 

SOBREMESAS Mousse de limao e Torta de chocolate. 

- Mista (tomate, cebola, azeitona, rnilho verde, cenoura, brócolis, er.  

SALADAS rilha, pairnito, vagem e ova de codorna). 

- Legumes cozido (abobora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,.). 

- Mix de folha (alface roxo, alface americano, rUcula, espinafre, 

repoiho branco fitiado, manga em cubinhos, grAo-de-bico, to- 

mate seco, cubinhos de gueijo coalho, gingelim, oregano). 
PRATOS QUENTES Lombo ao moiho madeira corn castanha ou amendoim torrado 

Prango aos 4 gueijos. 

GUARNIçOES E MASSAS - Taiharim a Bolonhesa, Arroz corn brocolis, Feijão tropeiro e Batata 

frita 

- Mista (tomate, cebola, azeitona, rnilho verde, cenoura, brécolis, er- 

SALADAS vilha, pairnito, vagem e ovo de codorna). 	- 

- Legumes cozido (abóbora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,..). 

- Mix defoiha (alface roxo, alface americano, rñcula, espinafre, 

repoiho branco fatiado, manga em cubinhos, grao-de-bico, to- 

mate seco, cubinhos de queijo coalho, gingelim, oregano). 

PRATOS QUENTES - Muqueca de peixe sern dendé, (pescada 	e/ou cavala), churrasco 

misto. 

GUARNIcOES £ MAS- - Penne ao molho branco corn alecrim, Arroz piarnontese, pure de 

SAS batata. 

SOBREMESAS - Mousse de morango e Torta de chocolate. 

- Mista (tomate, cebola, azeitona, rnilho verde, cenoura, brócolis, er- 

SALADAS vilha, palmito, vagem e ovo de codorna). 

- Legumes cozido (abobora, quiabo, bátata, chuchu, abobrinha,.). 

- Mix de foiha (alface roxo, alface americano, rücula, espinafre, 

repolho branco fatiado, manga em cubinhos, giao-de-bico, toma- 

te seco, cubinhos de queijo coalho, gingelirn, oregano). 
PRATOS QUENTES b  Feijoada corn came e legumes, frango ao creme de rnilho verde. 

GTJABMcOES £ MASSAJ- Taiharirn a bolonhesa, Arroz cam brocolis e Batata palha 

L 	SOBREMESAS Musse de maracujá e Doce de leite 
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SALADAS 

PRATOS QUENTES 
ARNLCOES E MAR;  

- Mista (tomate, cebola, azeitona, rnilho verde, cenoura, 

,ilha, palmito, vagem e ovo de codorna). 

- Legumes cozido (abobora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,.). 

- Mix de foiha (alface roxo, alface ainericano, rücula, espinafre, 

repoiho branco fatiado, manga em cubinhos, grao-de-bico, to-

- Sopas, macaxeira, bata, inhame, cuscuz, e came de panela. 
• Penne ac moiho branco, Arroz branco corn ervas, pure de bata. 
• Mousse de limäo e Torta de chocolate. 

- Mista (tomate, cebola, azëitona, rnillio verde, cenoura, 

SALADAS 	 palmito, vagem e ovo de codorna). 

Legumes cozido (abobora, quiabo, batata, chuchu, abobrinha,..). 

Mix de folisa (alface roxo, alface americano, rácula, espinafre, 

repoiho branco fatiado, manga em cubinhos, grao-de-bico, to- 

PRATOS QUE1NTES b File corn frita e Frango a cubana. 
GUARNIcOES E MASSAS F Espaguete ao suco de tornate corn ervas, Arroz a greg; Feijão tro- 

no serviço de Buffet (almoço e jantar) agua, suco e/ou refrigerante. 

OBSERVAOES: 

No Lote 3, item 3.1 , os servicos de hotelaria (hospedagern, alrnoço ejantar), os quantitativos estAo esti-

mados, devendo a empresa vencedora faturar de acordo corn o chek-in o consumo das refeiçöes efetiva-

mente realizados; 

Não será pemiitido a ernpresa contratada ofertar produtos e/oij serviços para Os hóspedes alérn dos con-

tratados; 

A empresa contratada deverá tomar as seguintes providéncias; 

1.bloquear as linhas telefonicas pam o uso externo pelos hospedes participantes do projeto, seja para te-

lefone fixo c/cm celular, ficando sob sua responsabilidade eventuais consumo; 

2. Bloquear os eanais de TV irnprOprios, devendo atentar o que estabelece a Lei n 2  8.069, de 13 dejulho 

de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

3. Disponibilizar o frigobar dos apartamentos sern quaisquer tipo de produto em seu interior. 

4. Disponibilizar as areas cornuns interna do hotel. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES 

I - Caberi a CONTRATMJTE: 

a) Efetuar o pagarnento devido pela execuçäo dos serviços licitados, desde que cumpridas todas as for-

malidades e exigéncias convencionadas no contrato a ser firmado. 

b)Prestar as informaçOes C 05 esciarecimentos, pertinentes aos eventos, que venharn a ser solicitados pelo 

preposto cia CONTRATADA. 

c). Proorcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar, por rneio dos pro-

fissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado. 

d). Perrnitir o acesso dos empregados da CONTRATADA As dependéncias cia CONTRATANTE para 

execucao dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejam 

identificados corn o crachá da CONTRATADA. 

e). Supervisionar e fiscalizar a execuço dos serviços objeto do contrato a ser firmado, sob o aspecto 

qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que näo es-

teja de acordo corn as condiçOes e exigôncias especificadas. 

0. Acornpanhar a preparaço dos ambientes C a disponibilizaçAo dos equipamentos 6 (seis) horas antes 

da data e hora de realizaçAo do ivento. 

g). Rejeitar os serviços executados em desacordo corn as obrigaçôes assuthidas pela CONTRATADA, 

exigindo sua correçäo quando possivel, no prazo rnfrxirno de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sus-

pensäo do contrato firmado, ressalvados os casos fortuitos ou de força major, devidasnente justificados e 

aceitos. 

h). Exijr o imediato afastarnento elou substituiçao de qualquer empregado cia CONTRATADA que não 

rnereça confianca no trato dos serviços, que produza cornplicaçôes pan a supervisäo e fiscalizacao, que 

adote postura inconveniente on incompativel corn o exercIcio das atribuiçOes que Ihe foram designadas. 

1). Solicitar em tempo habil a substituiçao on correçäo dos serviços on equiparnentos que nfto tenhain 

sido considerados adequados. 

rn). Fiscalizar o cumprirnento das obrigaçOes e acompanhar o andarnento dos servicos da CONTRATA-

DA 

n). Não permitir que outrem execute as serviços objeto do presente termo, que se obrigou a Contratada; 

o). A fiscalizaçao e o acornpanhaxnento da execucAo dos servicos caberAo diretarnente a Diretoria da Es-

cola do Legislativo Deputado João de Seixas Doria que indicará urn gestor e urn gestor substituto a quern 

cornpetirá verificar corretarnente a execução do contrato. 

p). Cornunicar oficialmente a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada corn a execuçAo 

do serviço e quaisquer faihas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

II - Cabera it CONTRATADA: 
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a) Executar fielmente o contrato a ser firmado, em conforrnidade corn as clausulas avençadas e normas 

vigentes de forma a nAo interferir no born andamento da rotina de füncionarnento do evento. 

b)Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaçao por parte cia area técnica responsive! pela organização 

da ELESE, prestando todos os esciarecirnentos solicitados, de forma clara, concisa e logica, atendendo 

prontarnente As reclamaçOes formuladas. 

c). Arcar corn as reclamaçoes levadas ao seu conhecimento por parte cia fiscalizacAo do contrato firmado, 

cuidando irnediatarnente das providências necessárias para a correçAo, evitando repetiçäo de fatos. 

d). Relatar toda e qualquer irregularidade observada em funçAo da prestacAo dos serviços Contratados. 

e). Assumir a responsabilidade por todos os eneargos previdenciirios e obrigaçöes sociais previstos na 

legislaçAo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 

empregados não manteräo nenhurn vinculo empregaticio corn a CONTRATADA; 

1). Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaçoes estabelecidas na legisla-

çâø especifica de acidentes do trabaiho, quando forem vftimas os seus empregados na execuçAo dos ser-

viços on em conexAo corn eles; 

g). Providenciar a imediata troca de todo equiparnento que vier a apresentar defeito, durante a realizaçao 

doevento; 

h) Responder por quaisquer danos causados diretamente a• bens de propriedade da CONTRATANTE, 

quando ocasionados pelos empregados da empresa durante a realizaçp do evento; 

i) Manter seus empregados identificados por cracha e uniforme quando em trabaiho, devendo substitul-

los, imediatamente, caso sejarn considerados inconvenientes A boa ordem .e As norrnas disciplinares; 

j). Arcar corn as despesas decorrentes de qualquer infraçfto praticada por seus ernpregados, quando da  re-

alizagAo dos serviços; 

I). Comunicar ao gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade on impropriedade verificada e 

prestar as eselarecimentos necessirios para deliberaçAo e rnudança dos detathes durante a fase de plane-

jarnento do evento; 

rn). Manter em compatibilidade corn as obrigaçoes a serern assumidas e oom as exigéncias deste Termo 

todas as condiçôes de habilitaçAo e qualificaçäo exigidas no processo, durante a vigência contratual; 

n). Zelar pela perfeita execuçäo dos serviços, sanando as faihas eventuais, imediatamente apes sua verifi-

cacAo; 

o). Prestar as serviços de forma meticulosa e constante, mantendo o local do evento sempre em perfeita 

ordern; 

p). A ernpresa devera manter preposto responsavel pela execuçAo do contrato, aceito pela CONTRA-

TANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato para representa-la sempre que for preciso; 	- 

q). Manter par si, par seus prepostos e ernpregados, irrestrito e total sigilo sabre quaisquer dados que lhe 

sejarn fornccidos. 
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r). Realizar todas as transaçôes comerciais necessárias a execuçào dos serviços contratados exciusiva-

mente em scu próprio norne. 

CLAUS1JLA OTJARTA - DO VALOR DO CONTRATO 

4.1 A CONTRATANE pagará a CONTRATADA, mediante apresentação Nota Fiscal/Fatura, dcvi-

damente atestada pelo Diretor-Cieral e/ou Diretor da Escola do Legislativo, o valor global de 

R$18.780,75 ( dezoito mu, setecentos e oitenta reals e setenta e cinco centavos), inclusos todos os 

impostos, seguros, transporte, pessoal, e demais despesas decorrentes da execuçAo do objeto deste Con-

trato; 

GLAUSULA OTJTNTA - DO PAGAMENTO 

5.1. 0 pagamento será efetuado, após a conclusao dos serviQos, no prazo de ate 30 dias da apresentaçäo, 

no protocolo deste Poder, da Nota Fiscal devidamente atestada, pelo Diretor-Geral e/ou Diretor da Esco-

Ia do Legislativo, acompanhada da: Certidäo do Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual ,Municipal, 

Certidôes de FGTS, INSS e CNDT, conforme dispôe a Resoluçäo no 208/2001, do Tribunal de Contas de 

Sergipe. 

5.2 A Contratante, através da Diretoria Geral dispora de 03 (trés) dias consecutivos a contar da data de 

entrada no protocolo, pan analisar as documentaçoes hábeis, referentes a quitacäo das despesas para 

aferi-la corn a efetiva execuçäo dos serviços ou devolve-la no casode irregularidades I Contratada; 

53 Na contagern do prazo para a efetivaçao do pagamento pelo CONTRATANTE, serAo deduzidos os 

dias decorridos pOT responsabilidade da CONTRATADA, tais corno os ocasionados pela sua demora na 

apresentaçAo do docurnento hábil do cobranca, ou ern substitui-lo, quando ernitida corn erro. 

5.4. 0 pagamento obedecera ao disposto na ResoluçAo no 296/2016 do Tribunal de Coñtas de Sergipe 

5.5. Havendo atraso de pagarnento, a parcela atrasada saM atualizada segundo a variaçAo do INPC, desde 

a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagasnento. Pan o efeito deste item, näo 

sera computados os atrasos atribuiveis I contratada e os decontntes da nbo aprovaçâo dos documentos 

de quitaçbo. 

5.6. De acordo corn o art. 185 do Regulaniento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar do 

licitaçIo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçbo, recolherá o imposto 

corresppndente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCLA/ALTERACAO 

6.1 VTGENCIA: 0 presente contrato vigorará a partir da data da sun assinatura ate a conclusao dos 5cr-

viços , podendo ser prorrogado conforme conveniência da CONTRATA}4TE dc acordo corn o disposto 

no caput do art. 57, II da Lei n° 8.666/93, em sua atual redaçbo. 

6.2 AIJTERAcAO CONTRATUAL: Poderá, através de prévio ajuste coni a CONTRATADA ser al- 

terado o quantitativo, ora contratado, a depender da necessidade da CONTRATA1STE, nbo devendo 
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exceder o limite estipulado em Lei, nos casos previstos no artigo 65, da Lei no 8.666/93, em sua aWal 

reda9ão, sempre através de Termo Aditivo, numerados em ordem crescente. 

cLAusuL& SETITSIA - BA BOTACAO ORCAMENTABJA 

7.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos obedecerao a classifica-

çfto abaixo: Funçao - Subfuncao - Programa de Governo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461 -  Co-

ordenaçao da AçAo Legislativa Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade Aplicacfto: 

3.3.90.00 —Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- AplicacOes Diretas. 

CLAUSULA OITAVA - BA GESTAO E BA FISCALTZACAO 

8.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor -Geral e acompanhada pela Direto-

na da Escola do Legislativo - ELESE,, corn autoridade pan exercer, em nome deste Poder, toda e qua!-

quer ação de orientação geral, controle e fiscalizaçao dos serviços contratados; 

8.2 A ação fiscalizadora da Contratante não fara cessar nem diminuir a responsabilidade da contratada 

pelo perfeito eumprirnento das obrigaçOes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a ter-

ceiros, on irregularidades constatadas. 

8.3 Cabe a CONTRATADA atender prontarnente a quaisquer exigëncias da fiscalizaçao inerentes ao ob-

jeto do Contrato, sern que disso decorra qualquer onus para a CONTRATANTE, nAo implicando a ativi-

dade cia fisealizaçAo em qualquer exclusao ou redução cia responsabilidade da CONTRATADA, inclusi-

ve perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, nAo implica corresponsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

8.4 As decisöes e providências que ultrapassern a competência do representante deverAo ser solicitadas, 

por escrito, a seus superiores, em tempo hábil para a adocAo das medidas convenientes, conforme pre-

ceitua o §2°, do Art. 67, da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA NONA—DA 1tESCISAO 

9.1 São motivos para a rescisão de presente Contrato, os enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei n° 
8.666/93. 

9.2 Em caso de rescisäo deste Contrato seth obedecido o estabelecido nos artigos 79 e 80 da Lei n° 
8.666/93. 

9.3 Os casos de rescisão contratual serão fonnalmente motivados nos autos do processo assegurados o 
contraclitOrio e a ampla defesa. 

94 A rescisão deste Contrato implicarâ retenção de creditos decorrentes da contratação, ate o limite dos 
prejuIzos causados a Contratante, bern como na assunçAo dos serviços pela Contratante, na forma que a 
mesma determinar. 
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 A Contratada total on parcial inaclimplente serão aplicadas as seguintes sançOes legais 

a.) advertência por escrito; 

b). multa de: 

b.1) 0,5%(cinco décirnos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso os serviços sejam executados 

corn atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b.2) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, ern caso de atraso na prestacäo dos serviços, por pe-

riodo superior a 15 (quinze) dias; 

b.3) 30%(trinta par cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuçäo total da obrigacäo assumida; 

10.2 Suspensão ternporária do direito de participar de licitaçäo e impedirnento de contratar corn a As-

sernbleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 

10.3 As sançôes de multa poderäo set aplicadas a CONTRATANTE juntamente corn a de adverténcia, 

suspensäo ternporária para licitar e contratar corn a administraçAo da Assetnbleia Legislativa do Estado 

de Sergipe. 

10.4 Declaraçao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçäo Pâblica, enquanto perdura-

rem os motivos deterrninantes cia punicão on ate que seja prornovida a reabilitaçâo na forma cia Lei on 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.5 Ern qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, será assegurado I CONTRATADA a direito ao 

contraditorio e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIIt& - DA EESCISAO 

Pelo descumprirnento total ou parcial do presente Contrato, ensejará a sua rescisAo, 

observando-se o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93 e Lei no 9.648/98. 

CLAUS1JTLA DECIMA PRIMEIRA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAlS 

Independentemente de sua transcriçào, farfto parte do Contrato todas as condiçoes es-

tabelecidas no Edital referente I LicitaçAo no 0 10/20 18 - PregAo PresenciaF no 0 0 /2018 e, no que cou-

ber, na proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito a foro da cidade de Aracaju/SE, cornpetente para dirimir quaisquer dUvidas 

oriundas do presente Contrato. 



CPF No 272.714.205-68 

de 20 12  
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19 de 	/10 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEL4 LEGISLATWA 

F por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em trés vias de 

igual tear, as quais foram lidas e achadas conforme, val devidamente assinada na presença das 

testemunhas abaixo. 

Firma Cl) Hotéis e Turismo Ltda (REAL PRAIA HOTEL). 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
- 	 DATA 00 EMPENHO 	NCIMERO: 	 FOLtiA: 

NOTA DE EMPENHO 	 18/10/2018 	2018NE001528 	1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.17084010001-44 

ENDEREçO DA UG: 	 CIDADE: U.F.: CEP 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO 	 ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL C.B,HOTEIS TURISMO LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA REAL PRAIA HOTEL 02.683.53110001-51 

ENDEREç0 DO CREDOR: 	 j CIDADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA SANTOS DUMONT N. 1209 	 1ARACAJU SE 49.035-785 

CODIGO tJ.O.: PROGRAMA DE TRABALHO: I NAT. DA DESPESA; FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.39 0101000000 tl1.10075 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

ONZE MIL OEM REAlS E SETENTA E CINCO CENTAVOS 

FICHA FINANCEIRA: 

2018.011011.00001.0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERENdA: 

1 - ORDINARIO 1-NORMAL 

LICITAçAO: MODALIDADE DA LICITAçAO: 	NUMERO DO PROT000LO: 

0110112018000284 9 -PREGAO PRESENCIAL 

REFERENCIA LEGAL 

LEI 10.52005 17107/2002 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: MARcO: 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: 

0,00 	 11.100,75 0,00 0.00 

ITENS DO EMPENHO 

OBSERVAcAO 

Conforrne Contrato n-02712018, Licitação n-01012018 e Pregao Presencial n-008/2018, corn vigAnda a partir de 181I0/2018. 

I LOCALIDADE DE ENTREGA: 

HIENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 
	TOTAL (R$) 	 11.100,75 

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 	 ASSINATURA DO ORDEI41DOR: 	(\ I 

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 	
/ 	

JEF ON LUIZ 

288.096.375.34 	 / 	. 

LUCIANO 
	

lIl"iF'l 

Reso. Imp&ssao: 	WASHINGTON LUIZ 08 SOUTh SANTANA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

4 NOTA DE EMPENHO 	
DATA DOEMPENHO: 

2018NE001527 	2/2 

OBSERVAcAO 
Conforme Contrato ne 028/2018, Ucitação n° 010/2018 e Pregao Presenciaf n° 008/2018, corn vigencia a partir de 18/10/2018. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 	
TOTAL (R$) 	 24.100,00 

RESPONSAVEL PELA EMISSAD: 
	

ASSINATURA DO ORDENADOR: 

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 

288.096.375-34 

Data da lmpressao: 	2311012018 	 Resp. Impressao: 	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 



t 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPEF4KO: 	NOMERO: 	 FOLNAt 

18/10/2018 	2018NE001529 	1/2 

IJNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 
ASSEMBLIA LEGISLATiVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREçO DA UG: CIDADE: U.F.: CEP; 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO ARACAJU SE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL C.B.HOTEIS TURISMO LTDA CNP,J: 

NOME FANTASIA REAL PRAIA HOTEL 02.683.53110001-51 

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

AVENIDA SANTOS DUMONT N. 1269 ARACAJU SE 49.035-785 

CODIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.39 0101000000 7.680,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

SETE ML E SEISCENTOS E OITENTA REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2018.011011.00001 .010l000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENI-lo: TIPO DE DESPESA: N° DA N.t DE REFERENCIA: 

- ORDINARIO 11 - NORMAL  

UCITAQAO: MODALIDADE DA LICITAçAO: N(JMERO DO PROTOCOLO: 

0110112018000284 9- PREGAO PRESENCIAL 

REFERENCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17/07/2002 

[CONVENIO: 

[CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

MAIO: 	 JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- SETEMBRO: 	 OUTIJBRO: NOVEMBROt DEZEMBRO: 

0,00 7.680,00 0,00 0,00 

]TENS DOEMPENHO 

L 
1OSPEDAGEM-EM HOTEL 

1 	414103-2 	3.3.90.39.80 3.00 	 . 	 DIARIA 130,0000 390,00 

OM UMA REFEIQAO 
—AQ6Lt DA 	 APT 

eERVICODE 
HOSPEDAGEM-EM HOTEL 

2 	414104-0 	3.3.90.39.80 9.00 	 DIARIA 130,0000 1.170,00 

OM LIMA REFEIQAO 

SERVICO DE 
HOSPEDAGEM - EM HOTEL 

3 	414103-9 	, 3.3.90.39.80 	 I 36,00 	 DIARIA 170,0000 6.120,00 

OM LIMA REFEIQAO 
CAF 	MAt. 

OBsERvA(;A0 

Conforms Contato n° 02712018, Licitaço n° 010/2018e P03gao Presencial nO  00812018, wm vigencia a partirde 18110/2018. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N, PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - 
	

TOTAL IRS) 	 7.680,00 

Data da impress6o; 	23/10/2018 	 Reap. Inipressao: 	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTANA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

. NOTA DE EMPENHO 

RESPONSAVftLA EMISSAO 

1tA6! Adi 
WASHINGTN LW)DE SOUZANTANA 

286. 6.375-34 

DATA DO EMPENKO: 

18/10/2018 

ASSINATURA DO 

NUMERO: 

2018NE001 529 

.795.1 

FOLNA: 

2/2 

LUCIANO B1DE LIMA 

Data da Impressào: 	2311012018 	 Resp. Irnpressao: 	WASHINGTON LuIz DE SOUZA SANTANA 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

AS$EMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 027/2018 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADA: FIRMA CS HOTElS E TURISMO LTDA (REAL PRAIA HOTEL). 

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREsTAcA0 DE SERVIQOS 

DE HOTELARIA COM SERVIQOS DE HOSPEDAGEM, ALMOQO E JANTAR, ENVOLVENDO AS 

ATIVIDADES CORRELACIONADAS E DE SUPORTE PARA A REALIzAçAO DO PROJETO 

VIVENCIANDO 0 PODER LEGISLATIVO PARLAMENTAR POR UM DIN - ioa SESSAO 

PLENARIA DO ESTUDANTE, PROMOVIDO PELA ELESE - ESCOLA DO LEGISLATIVO "JOAO 

DE SEIXAS DOREA" CUJO EVENTO OCORRERA DURANTE 0 PERIODO DE 22 A 25 DE 

OUTUBRO DE 2018. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA ATE A CONCLUSAO DOS SERVIçOS, 

PODENDO SER PRORROGADO CONFORME CON VENIENCIA DA CONTRATANTE. 

DATA DAASSINATURA: 18 DE OUTUBRO DE 2018 

ARACAJU, 08 DE OUTUBRO DE 2018. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENESES 



Zimbra 
	

Page 1 of 1 

Zi mbra 

Extrato do Contrato no 027/2018 

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

Assunto Extrato do Contrato no 027/2018 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

esters@al.se.leg.br  

Qul, 08 de nov de 2018 10:43 

1 anexo 

Val, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 027/2018 
Aft, 
Ester 

Ex do Contrato 0272018- Firma CS Hotels e Turismo Ltda (Real 
Praia Hotel).doc 
21 KB 

https://webmail2.al.se.Ieg.br/hlprintmessage?id=C:-2239&tz=Anerica/Araguaina 	08/11/2018 


