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CONTRA TO No 001/2019 

Termo de Contrato de Fornecimento de Material de 
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e Firma REDE DE POSTOS 
PRESIDENTE LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fomecimento de 
material de consurno, que entre si fazeni por esta e na meihor forma de direito, a ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C.G.C. n°13.170.840/0001-44, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela seu Presidente Luciano Bispo de Lima 
e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade , ambos brasileiros, maiores e capazes, 
residentes e nesta Capital e do outro, REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA , estabelecida na 
Av. Coelho e Campos, n° 1254, bairro Santo Antonio, Aracaju-SE, inscrita no C.N.P.J. sob 11°  
32.864.795/0001-72 , Inscriço Estadual n° 270834850, , denominada CONTRATADA, 
representada pelos Sócios Sr. Sandro Silva dos Santos , brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
C.P.F. n.° 763.666.265-53, R.G n° 1.213.728 SSP/SE e o Sr. Valderniro Batista dos Santos Filho, 
brasileiro, empresário, , inscrito no CPF sob n° 016.734.625-37 e RG n° 1.353.771 SSP/SE , na 
forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de.,  jul.ho 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 
Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redacâo (Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n° 8.538/2015, pela Lei Estadual 
n° 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n° 7.996/2015 e regulanientado 
pelo Ato n° 22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e,subsidiariarnente pela Lei n° 8.666, de 21 dejunho 
de 1993, observadas as alteracoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e nas 
condicOes e exigencias estabelecidas neste Edital. e corn base na LICITAAO N° 015/2018-
PREGAO No 013/2018 ,têmjusto e contratado por este e na meihor forma de direito, o que adiante 
segue mediante as cláusulas e condicôes seguintes: 
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0 presente ajuste objetiva o fornecimento mensal e parcelado de ate 
15.600 (quinze mil e seiscentos) litros de combustIvel (gasolina comum), de ate 2.600 (dois mil e 
seiscentos) litros de etanol e de ate 8.000 (oito mu) litros de óleo diesel S-10 para abastecimento da 
frota da Assembleia Legislativa de Sergipe, nos termos e condicOes do Edital, que passa a ser parte 
integrante deste instrumento independentemente de transcriçào. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 

A vigncia do contrato decorrente deste certanie passará a vigorar 
partir da assinatura ate o dia 31 de dezembro de 2019, scm possibilidade de prorrogacAo, s 
termos do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Paragrafo Unico: Poderá a Confratante acrescer ou suprimir a quantidade do material ora licitado, a 
depender de sua necessidade no devendo exceder ao limite estipulado em Lei, podendo exceder a 
esse limite se houver supressão resultante de acordo celebrado entre os Contratantes observando-se 
ao disposto no artigo 65, inciso I, II da Lei n° 8.666/93, em sua atual redacâo. 

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

Pelo perfeito eumprimento do acordado, ou seja, o fomecimento do 
material contratado, apos a apresentaçäo da fatura, onde já estAo incluIdos os tributos incidentes 
sobre o material e sobre a venda, e observado o cumprimento da Resolucâo TCE/SE n.° 208, de 06 
de dezembro de 2001, será pago a Contratada ate o quinto (50)  dia ütil do mês subsequente, a 
quantia mensal de ate R$105.458,00(cento e chico mu, quatrocentos e cinquenta e oito reais) 
perfazendo urn total global de ate R$1.265.496,00 (Hum milhâo, duzentos e noventa e seis mu, 
quatrocentos e noventa e seis reais) sendo cotado pela Contratada o litro de combustIvel: 
R$4,49 (gasolina comum), RS3,19(Etanol) e R$3,39(diesel Sb). 

CLAUSULA QUARTA - 	DEscRIçAo 	DOS 
sERvIcosJEsPEcIFIcAçAo DOS QUANTITATIVOS 

4.1.1 0 fornecimento será realizado de forma parcelada na bomba da Contratada e será 
operacionalizado mediante a apresentaçAo, por parte do condutor, de uma "Autorizacão de 
Abastecimento de Veiculo" fomecida Diretoria Geral da Assembleia, ou seja, para cada vefculo a 
ser abastecido; 
4.2. A Contratada somente poderá abastecer os velculos, que apresentarem previamente a 
autorizaçào acima referida; 
4.3. A Contratada obriga-se a fomecer ao condutor de cada veIculo, o comprovante de 
abastecimento, contendo a quantidade de combustivel, a data do abastecimento, a quilometragem; 
4.4. A Contratada deverá manter atendirnento diário, no minimo de 6:00 (seis) ate as 22:00 
(dezenove) horas, todos os dias da semana; 
4.5. A gestäo do Contrato caberá a Diretoria Geral e a execuçào das obrigacoes contratuais 
integrantes do PregAo e previstas no contrato serao fiscalizadas e recebidas pelo Chefe de Nücleo de 
Transporte ou por servidor designado para tal, corn autoridade para exercer, como representante da 
Administracâo da Contratante, toda e qualquer acâo de orientacAo geral, acompanhamento e 
fiscalização da execucAo contratual; 
4.6. A fiscalizaço de que trata este item, nAo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada 
pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de açào ou omisso, culposa ou dolosa, 
de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 
4.7. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela AdministraçAo deste Poder durante o perIo 
de vigência do contrato, para representá-la. 	 7 
4.7.1. 0 material deverá ser fomecido nos seguintes quantitativos: 
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I 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA 

ITEM EsPEcIFIcA cÁO UNID QUANT PREço PREço 
UNIT MENSAL 
R$ TOTAL 

01 Fornecimento mensal e pareelado do 
:ombustIveis abaixo, nas quantidades: 

1.1 -Gasolina comum Litro 15.600 4,49 70.044,00 

1.2 - Etanol Litro 2.600 3,19 8.294,00 
1.3 Oleo Diesel S 1 1 Litro 8.000 3,39 27.120,00 

VALOR MENSAL DO CONTRATO 105.458,00 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO 1.265.496,00 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAçOES DA CONTRATADA 

Obrigar-se-á a Contratada a: 

5.1- Direcionar todos os recursos necessários, visando a obtencäo do perfeito fomecimento do 
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem onus adicionais de qualquer natureza a 
Contratante. 
5.1.2. Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento dos combustIveis e apresentar, 
sempre que solicitado, os documentos necessários que comprovem a procedência do combustivel. 
5.1.3. Manter estoque regular de combustIveis, de modo a poder atender de imediato as solicitacOes 
para abastecimento dos velculos que compöe a frota da Contratante. 
5.1.4. Providenciar o encaminhamento dos velculos da Contratante para outro estabelecimento 
congénere, quando da falta de algum produto especificado no item 1. 1, deste Termo em seu posto de 
abastecimento, ate que a situaçâo do seu estoque seja regularizada, nâo cabendo qualquer onus para 
a Contratante. 
5.1.5. Na falta de gasolina comum, a Contratada fomecerá gasolina aditivada pelo mesmo preco da 
gasolina comum. 
5.1.6. Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de para1isaço ou 
interrupcâo do fornecimento dos combustiveis, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da 
Contratante ou ainda por caso fortuito ou força major, circunstâncias devidamente comunicadas no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência. 
5.1.7. Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de faltas 
por ela cometidas na execucäo do Contrato. 
5.1.8. Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de seguranca necessários a 
execuçào do objeto deste Termo, hem como o cumprimento das normas e medidas de segurança. / 
5.1.9. Dar ciência a Contratante, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade/que 
verificar quando da entrega do objeto. 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA 

5.1.10. Manter absoluto sigilo corn referência a assuntos de que tome conhecimento, em flinçâo do 
cumprimento do objeto deste Termo. 
5.1.11. Manter durante todo o periodo de vigencia do Contrato, todas as condicoes de habilitacâo e 
qualificaco exigidas na licitacäo, quando da realizacao do pagarnento pela Contratante, 
comunicando imediatamente, a superveniência de fato impeditiva da manutencAo dessa condicao, 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores. 
5.1.12. Cumprir todas as obrigaçöes de natureza fiscal, trabaihista e previdenciária, incluindo 
seguro contra riscos de acidentes do trabaiho, corn relacâo ao pessoal designado para a realizacão 
do fornecimento, que no tero corn a Contratante qualquer vinculo empregatIcio. 
5.1.13. Cumprir outras obrigacôes previstas no Codigo de ProtecAo e Defesa do Consumidor (Lei 
n°8.078/90) que sejam compatIveis corn o regime de direito püblico. 
5.1.14. Fornecer os cornbustIveis de acordo corn os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes 
a legislacäo pertinente, rnantendo durante toda a execuçâo do contrato, todas as condiçoes de 
habi1itaço e qualificacAo exigidas neste Terrno e no procedirnento licitatório, em compatibilidade 
corn as obrigacöes assurnidas. 
5.1.15. Responder, independenternente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a 
Contratante, ou ainda a terceiros, na execuçAo do fomecimento objeto deste Termo, no sendo 
exciulda, ou rnesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver flsca1izaco ou 
acompanhamento pela Contratante. 
5.1.16. Proceder a análise dos produtos entregues, quando solicitado pelo Setor de Transporte, sern 
onus para Contratante. 
5.2. So Expressamente vedadas a Contratada: 
5.2.1. A veiculaçào de publicidade acerca do Contrato resultante deste Terrno e da 1icitaço, salvo se 
houver prévia autorizaçAo da Administraçâo da Contratante. 
5.2.2. A subcontrataço para a execuco do objeto deste Termo de Referência, scm prévia e expressa 
anuência da Contratante. 
5.2.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Contratante, durante a vigência 
do contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATANTE 

Obrigar-se-a a Contratante a: 

6.1. Cabe a Assembleia Legislativa: 
6.1.1. Autorizar o fornecirnento dos combustIveis, mediante formul&io a ser ernitido pela 
DIRETORIA GERAL e cujas cópias devero ser anexadas as respectivas notas fiscais, para efeito 
de conferência e pagamento. 
6.1.2. Fiscalizar a execuc.o do contrato objetivando a qualidade desejada. 
6.1.3. Dar ciência a Contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execucAo do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento. 
6.1.4. Prestar as inforrnacOes e os esciarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser so1icitado 
pela Contratada. 	 / 
6.1.5. Solicitar a Contratada, análise do produto entregue, sempre que o mesrno se fizer necess/rio, 
sern onus para Contratante. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATNA 

6.1.6. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem ao 
consumo real ocorrido. 
6.1.7 Efetuar o pagamento devido, pelo fornecimento dos combustIveis a Contratada, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências dispostas neste Tenno e na licitaçäo. 

CLAUSULA SETIMA - FONTES DE RECURSOS E D0TAcA0 
ORAMENTARIA 

As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos 
autos, obedecerão a: Funçâo- Sub Funcäo-Programa de Governo - Projeto ou Atividade - 
01.031.0026.0461- Coordenacào da Aço Legislativa; Categoria Econômica -Grupo de Despesa-
Modalidade de Aplicaçao - 3.3.90.00 - Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes-
Aplicacöes Diretas,foi procedida a reserva do recurso orcamentário para. custeá-la 

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO E REAJTJSTE 

8.1.0 pagamento será efetuado mensalmente, ate o 50  dia ütil do mês 
subsequente, mediante apresentaço no protocolo deste Poder Legislativo, da documentacâo hábil 
a quitaçäo: 

I - Nota fiscallFatura, devidaniente atestada pelo Chefe do Niicleo 
Transporte e/ou Diretor Geral e encaminhada ao Departainento Financeiro; 
II - Cumprimento da Resoluçao do TCIE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

8.2 Nao haverá reajuste de precos, sendo, porérn repassados os aumentos 
ou reducôes de precos determinados pelo Governo Federal, no percentual que for adotado pela dis-
tribuidora a qual está vinculada a licitante vencedora; 

8.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada 
segundo a variacao do INPC, desde a data final do perfodo de adimplemento, ate a data do efetivo 
pagamento. Para o efeito deste item, nAo seràO computados os atrasos atribuiveis a contratada e os 
decorrentes da nâo aprovacâo dos documentos de quitacao on, ainda, da não aceitacAo da 
mercadoria. 

8.4 De acordo corn o art. 185 do Regularnento do ICMS do Estado de 
Sergipe, aquele que participar de licitacao neste Estádo e que adquirir mercadorias de outras 
unidades da federaçAo, recolherá o imposto correspondente a diferenca entre a alIquota interna e a 
interestadual. 

CLAUSULA NONA - DA GESTAO, FIscAuzAcAo E CONTROLE 

9.1. A gestão do Contrato caberá a Diretoria Geral. 
9.2.A execuçAo das obrigacOes contratuais integrantes deste Pregào e previstas 

no contrato serào fiscalizadas e recebidas pelo Chefe de Nücleo de Transporte ou por servidor 
designado para tal, corn autoridade para exercer, corno representante da AdrninistraçAo Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe , toda e qualquer acào de orientacao geral, acornpanhamento e 
fiscalizaçAo da execucâo contratual; 

9.3. A flscalizaçao de que trata este item, nào exclui nern red  
responsabilidade da licitante vencedora pelos danos causados a Assembleia ou a te7fros, 
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resultante de acäo ou omissäo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 
9.4. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Administraço deste 

Poder durante o perlodo de vigência do contrato, para representá-la. 

CLAUSULA DECIMA - mscisAo 

A inexecuçäo total ou parcial do objeto deste Contrato ensejará sua resciso 
nos ten-nos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, em sua atual redaco. 

CLAUS1JLA DECIMA PRIMEIRA - MULTA E PENALIDADES 

11.1 .Pela inexecuco total ou parcial do Contrato a Contratante poderá aplicar 
a Contratada, mediante publicaco no Diário Oficial de Sergipe, quando couber, garantida a defesa 
prévia, as seguintes penalidades. 

a)Advertência; 
b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da infracao näo 

excedendo em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulável corn 
as dernais sançôes; 

c) Rescisâo contratual ou Suspensào temporária de participacào em 1icitaço e 
impedimento de contratar corn a administracâo por prazo no superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaraçào de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçâo Püblica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou ate que seja prornovida a reabilitaçâo na forma 
da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA SEGIThWA - DAS rnSP0SIcOES 
GERAJS 

12.1. Independente de sua transcriçao, fará parte do presente Contrato 
todas as condicOes estabelecidas no Edital referente a LICITAAO No 015/2018 - PREGAO 
PRESENCIAL No 013/2018 e, no que ôouber, na proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA— FORO 

13.1. Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe, corn 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as düvidas porventura 
decorrentes da interpretaçao ou execucAo do Contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (tr8( 
vias de igual teor, em presenca das testemunhas abaixo, para que produzam os demais eitos 
decorrentes deste ato. 

Aracaju/SE, C)Z de JfUU....QLU de 201 9. 
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ASSEMBLEIA IJEGISLATIVA 

/ 

DEPUTADO LJIjANO BISPO DE LIMA 
PRESIDE7CONTRATANTE 

SANI%"SILVA DOS SANTOS 
C.PI N.°  763.666.265-53 

ANDRADE 
fi 

VALDEMIRO BATISTA DOS SANTOS FILHO 
CPF No 016.734.625-37 

Firma REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA 
CONTRATADA 

Testemunhas:  
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a. 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FOLHA: 

02/01/2019 	2019NE000119 	1/2 

IJNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNN: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.8401000144 

ENDEREO DA UG: DE: h.P.: CEP: 

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

CREDOR: RAZAO SOCIAL REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA REDE PRESIDENTE 32.864.79510001-72 

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

AVENIDA COELHO E CAMPOS N. 1254 	 ARACAJU SE 49.060-000 

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

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.30 0101000000 1.265.496,00 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

UM MILHAO, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011.00001.0101000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MO DALI DADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: No DA N.E. DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 1 - NORMAL  

LICITAcA0: MODALIDADE DA LICITAçAO: NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000020 9- PREGAO PRESENCIAL 

REFERENCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17/07/2002 

NV 

[CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: MARco: ABRIL: 

105.458,00 	 105.458,00 105.458,00 105.458,00 

MAIO: 	 .JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

105.458,00 	 105.456,00 105.458,00 105.458,00 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: 	 . NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

105.458,00 	 105.458,00 105.458,00 105.458,00 

ITENS DO EMPENHO 

ITEM D&ITEMI  

ASOUNA, 
LASSIFICACAO COMUM, 

IUTILIZACAO AUTOMOTIVO, 
149108-3 3.3.90.30.01 	iDE ACORDO COM A 

EGISLACAO VIGENTE DA 
187.200,00 	 LITRO 4,4900 840.52800 

NP - MARCA:GASOLINA 

kOMBUSTIVEL - ALCOOL, 
LASSIFICACAO COMUM, 

UTILIZACAO AUTOMOTIVO, 
DE ACORDO COM A 

2 	149107-5 3.3.90.30.01 	EGISLACAOVIGENTE DA 31.200,00 	 IJTRO 3,1900 99.528,00 
NP - MARCA:ALCOOL 

OMBUSTIVEL - OLEO 
DIESEL, CLASSIFICACAO 
bOMUM, UTILIZACAO 

UTOMOTIVO, DE 
3 	149109-1 3.3.90.30.01 	CORDO COM A 96.000,00 	 LITRO 3,3900 325.440,00 

EGISLACAOVIGENTE DA 
ANP - MARCA: DIESEL 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA DO 

NOTA DE EMPENHO 	
EMPENHO 	

2019NE000119 

I oBsERvAcAo 
I Conforme Contato n° 001/2019, corn vigéncia de 02/01/2019 a 31112/2019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILNO. ARACAJIJ- 	
TOTAL (R$) 	 1.265.496,00 

RESPONSAVEL 	 ASSINATURA DO ORDEN1DOR: 	/1 1 

GILSON OLIVEIRA OF FEI7AS 	 A 	 JEFERPtjLJJZ-DE 

391.325.5Z4-72 / 	 / 	 -I97.795.105 

LUCIANO B1"DE  LIMA 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 00112019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA. 

OBJETIVO: FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE ATE 15.600 (QUINZE MIL E 

SEISCENTOS) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE ATE 2.600 (DOIS MIL E 

SEISCENTOS) LITROS DE ETANOL E DE ATE 8.000 (OtTO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S-

10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE, NOS 

TERMOS E coNDIcOEs DO EDITAL. 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA ATE 0 DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2019 

ARACAJU, 06 DE FEVEREIRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



Zimbra 	 Page 1 of 1 

Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 001/2019 Firma Rede Postos Presidente Extrato do 
Contrato no 002/2019 Empresa Servicos Gráficos de Sergipe 

De : Maria Ester Dantas Santos 
<esters©aI.se. leg. br > 

Assunto : Extrato doContrato no 001/2019 Firma 
Rede Postos Presidente Extrato do 
Contrato no 002/2019 Empresa Serviços 
Gráflcos de Sergipe 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

Qua, 06 de fey de 2019 11:30 

2 anexos 

Val, 
Segue em anexo os Extratos dos Contratos n°s 001/2019, 002/2019 
Aft, 
Ester 

Ext. do Contrato no 0022019 Empresa Serviços Gráficos de Sergipe 
SEGRASEodt 
19 KB 

Ext. do Contrato n° 0012019 Firma Rede de Postos Presidente 
Ltda.odt 
19 KB 

06/02/2019 


