
I 
ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 007/2019 

Terino de Contrato de AquisicAo tie Obra de Arte pie eni 
si fazem a Assetnbleia Legislativa do Estado de Sergipe 
Pintor Cleber dos Santos Tintiliano. 

• Pelo presente instrurnento particular de Contrato de AquisiçAo 
Obra de arte, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito, a ASSEMBLE 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C G C no 13 170 840/0001-44, doravai 
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela seu Presidente Luciano Bispo de Lii 
e :pélo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade , ambos brasileiros, maiores e capaz 

• residentes e nesta Capital e do outro CLEBER DOS SANTOS TINTILIANO, portador do CPF 
806.303.915-72, do RG no 1.355.477 SSP/SE e inscrito no SICAIB sob o no 1.109.0000760.( 
residente na Avenida Eisa Correia n° 1697, Condominio Mar da Aruana, bloco Farol, apto .31 
nesta Capital, doravante denorninado CONTRATADO, na forma da Lei no 8.666, de 21 de jur 
de 1993 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumid 
observadas as alteraçOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e corn base. 
PROCESSO BE INEXIGIBILIDADE BE LICITAcAO No 00112019, tern justo e contratado 
estee na melhor forma de direito, o qué adiante segue mediante as eiausulas e condiçoes seguint 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Aquisiço de nina obra de arte, quadro grande tipo tela, para 
fixada no hail do edificio-sede da Contratante. 

CLAUSULA SEGUNDA - EsPEcIFIcAcAo BA OBRA I 
ARTE E PRE5TAçA0 BE SERVIOS 

2.1 A tela retratara a visâo panorannca da Praça Fausto Cardoso, vi 

a partir do Rio Sergipe, onde estarão meselados a nova versão do predio da CONTRATADA I 

perfeita integraçäo corn os edificios e monumentos tombados que constituern a paisagm urbana 

nossa Praça; 

2.2 A tela!painei, seth instalada no hail de acesso principal do edifi 

sede deste Poder e medira 6,00x2,00 m e será feita sob medida para este Poder; 

2. 3 A tela devera ser entregue ernoldurada, 

24 Pan confecçao da tela sero utilizadas tintas Lukas 186 

empregada a tecnica oieo sobre tela 

//1 
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2.4.1. 0 material deverá ser fomecido nos seguintes quantitativos: 

em oleo (tunas importa 
jLUKAS 1862) sobre tela 6.00 
12.00mt e Moldura envolvendo aobr 

UNID I QUANT 

1 	1 	28.000,60 

niço 
TOTAL 

28.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

0 prazo de vigência deste Contrato será de ate so (cinquenta) dia 
partir de sna assinatura. 

CLAUSULA QUARTA - VALOR DA AQuISIçAO 

Pelo perfeito fornecrniento da telalpainel, a Contratante pagara ft 

Contratadô mediante nota fiseal/fatura devidamente atestada pelo Diretor-Geral, a quantia de 
28.000,00 (Vinte e oito mil reals), já inclusos todas taxas e impostos. 

CLAUSULA QUINTA - OBLUGAçOES DA CONTRATADA 

Obrigar-se-á a Contratada a: 

5.1. Direcionar todos os recursos neeessários, visando a obtençäo do perfeito fornecimento 
' 	objeto contratual, de forma plena a satisfatoria, sem onus adicionais de qualquer natureza par 

Contratante; 

5.1.1. Observar as normas legais a qua está sujeita para fornecimento do material; 

5.1.2. Responsabilizar-se por eventuals multas municipais, estaduais a federais decorrentes de fal t 

cometidasnaexecuçâo do Contrato. 

5 1. 33. Dar clência a C0NTTANTE, irnediatamente e por escrito de qualquer anormalidade F 

verificar quando da entrega do obj eto 

5.1.4. Manter absoluto sigilo corn referéncia a assuntos de que tome conhecimento, em fixnçAo 
cumprimeñto do objeto deste Termo. 
5.1.5. Marn 	 n er durante todo o peodo de vigéncia do Contrato, todas as condiçOes de habtht i 
qualifieacao exigidas CONTRAFAcAO, quando da realizaçäo do anp I 
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CONTRATANTE, comunicando imediatamente, a superveniência de fato impeditivo 
manutenção dessa condiçao, nos termos da Lei 8 .666/93 e suns alteraçOes posteriores. 
5.1.6. Cumprir todas as obrigaçOes de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, quai 
necessãrias; 
5.1.7. Cumprir outras obngaçöes previstas no Codigo de Proteçäo e Defesa do Consunudor ( 
n'8.078/90) que sejam compativeis corn o regime de direito publico 
5.1.8. Forneôèr o painel de acordo corn os aspectos qualitativos consoante a !egislaçao pertinei 
mantendo durante toda a execuçäo do contrato, todas as condiçoes de habilitacäo e qualifica 
exigidas nestç Termo e no procedirnento licitatório, em compatibilidade corn as obrigaç 
assumidas. 
5.1 .9. Responder, independenternente de culpa, por qua!quer dano pessoal ou patrimonia 
Contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fomecirnento objeto deste Termo, não sei 
ekcluIdà, ou mesmo reduzida, a responsabi!idade pelo fato de haver flscalizaçAo 
acompanhamento pela Contratante. 

CLAUSULA SEXT4 - DAS ornuGAçOEs DA CONTRATAN'] 

Obrigarse-á a Contratante a: 

6.1. Cabe a contratante: 
• 6.1.1. Fisca!izar a execuçäo do contrato objetivando a qualidade desejada. 
6.1.2. Dar ciência ac,  contratado imediataniente sobre qualquer anormalidade que verifidar 
execução do contrato e indicar os procedimentos necessaries ao seu correto cumpnmento 
6.1.3. Prestar as informaçOes e os esciarecirnentos atinentes an objeto, que venham a ser solicitac 
pelo Contratado 
6.1.4. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, em conformidade ao objeto contratado e o va 
cobrado. 
6.1.5i Efetuar o pagamento dcvido, pelo fornecimento da tela a óleo, desde que cumpridas todas 
.forrnalidades e exigéncias dispostas neste Termo. 

CLAUSULA SETIMA - FONTES DE RECURSOS E DOTAcJ 
ORAMENTARL4 

7.1. As despesas oriundas do objeto desta !ieitacão, confonne consta 6 
autos, obedêcerao a: Funçao - Sub Funçäo - Programa de Governo - Projeto on Atividade 
01.03 1.0026.0461 - Coordenaçao da AçAo Legislativa; Categoria Econômica - (irupo de Despe: 
- Moda!idade de AplicaçAo - 4.4.90.00 -- Despesas de Capital - Investirnentos - Aplicaçö 
Diretas foi procedida a reserva do recurso orçamentario pan custea-la 

CLAUSULA OITAVA -- PAGAMENTO 

8 1 0 pagamento sera efetuado mediante apresentagdo  
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fiscal/Fatura, devidarnente atestada pela Diretoria-Geral, acompanhada dos documentos hábeis p 
a quitacão. e encaminhada para a Diretoria Financeira para o pagarnento conforme estabelecido 
Reso1uço n° 296/2016 do Tribunal e Contas de Sergipe. 

CLAUSULA NONA -, PA GESTAO, FIscAuzAçAo E CONTROL 

9.1. A gestäo do Contrato eaberã ao Diretor-Geral. 
9.2. A execuçäo das obrigaçOes contratuais integrantes deste contrato se 

fiscalizadas por servidor designado para tal, corn autoridade para exercer, corno representante 
Contratante, toda e qualquer açào de orientação geral, acompanhamento e fiscalizaçäo da execu 
contratual; 

9.3. A fiscalizaçao de que trata este item, nAo exclui nern rediu 
responsabilidade do Contratado pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante 
açäo ou ômissâo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

9.4. A Contratada deverã manter preposto, aceito pela Administraçao dc 
Poder durante o periodo de vigêneia do contrato, para representá-la. 

• .• 	CLAUSULADECIMA - RESCISAO 	 H 
10.1. A inexecuço total ou parcial do objeto deste Contrato ensejará 

rescisão nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, em sua atual redaçao. 

CLAIJ SULA DECIMA PRIMEIRA - MULTA E PENALIDADES 

11 1 Pela rnexecuçao total ou parcial do Contrato a Contratante podera aph 
a Contratada, mediante publicacäo no Diário Oficial de Sergipe, quando couber, garantida a clef s 

' 	previa, as seguintes penalidades 
a) Advenéncia, 

• 	 b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da inftaçAo 
excedendo em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulavel c 
as dernais sançOes; 

c) Reseisäo contratual ou Suspensào temporária de participaçAo em licitaçd. 
impedimento de contratar corn a administraçAo por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaraçào de inidoneidade para licitar e contratar corn a Admrnistraçao Pubhca, enqu t 
perdurarern os motivos determinantes da puniçao ou ate que seja prornovida a reabilitaçao na for  
da Lei ou perant a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DEC1MA SEGUNDA - DAS DISPOSIcO 
GERAIS 

12.1. Independente de sua transcriçäo, fara pane do presente Contrato todas as coAdigi e 

• 	 / 
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estabelecidas no ProcessO de Inexigibilidade n° 001/2019 e, no que couber, na proposta 
C ONTRATADO 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA FORO 

13.1. Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe, 
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as düvidas porvent 
decorrentes da interpretaçAo ou execução do Contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (tr: 
viás de igual 'teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efei 
deçiorrentes deste ato. , 

~OehjWSE 	—ge 	 de 019. 

RAT 	 X, 	 10 

sths TIN ILIANO 
CPF n° 806.303.915-72 - RU n° 1.355.477 SSP/SE 

CONTRATALDO 

5 
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3 	I DATA DO EMPENHO 	NOMERO 	Fl HA 

26/0312019 	2019NE000425 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 	 UG: 	GESTAO: 	CNP,J:  

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 	 011011 	00001 	13.170.84 YD 	1-44 

ENDEREç0 DA UG: 	 dUAnE: 	 U.F.: 	CEP:  

AVENIDA NO DO PRAJ)O, S/N - CENTRO 	 MACAJU 	 SE 	49.010-05 

CREDOR: RAZAO SOCIAL CLEBER DOS SANTOS 11NTILIANO 	 CPF:  

NOME FANTASIA 	* 	 808.303.915-72 

ENDEREçO DO CREDOR 	 CIDADE: 	. 	 U.F.: 	CEP: 	—. 
tWA MARIA PASTORA 	 ARACAJU 	 SE 	49.030-21 

CODIGO U.O.: 	 PROGRAMA 0! TRASALKO: 	 NAT. DA DESPESA: 	j FONTE: 	IMPORTANCIA: 
01101 	 01.031.0028.0461.0000 	 4.4.90.52 	jioi000000 	28.000,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:  
V1NTE E OITO MIL REAlS 

FlORA FINANCEIRA: 	 - 	 - 
2019.011011.00001.0101000000.44000000.590 - INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	'IWO DE DESPESA: 	 ' - W DA N.E. DE REFERENdA: 	 — 
1- ORDINARJO 	. 	 1 - NORMAL 
LIcnacAO: 	. 	MODAUDADE DA LICFTAçAO: 	NUMERO DO PROTOCOLO: 	 - 
0110112019300064 	5-INEXIGIVEL. 	-- 
FOWINCIA LEGAL  
INEXIGIVEL, ART 25 INCISO Ill LB 9 

CONVENIO  

{ONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 FEVEREIRO: 	 MARcO: 	 ABRIL:  
000 	 0,00 	 28.000,00 	 . ... 

MAIO: 	 JUNH0 	 JULNO: 	 . AGosTO: 
0,00 	. 	.. 	 0,00 	 0,00.. 	.. 	-... 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: 	 NOVEMBROI 	. 	DEZEMBRO:  
0,00 	 000  

ITENSDOEMPENHO 

INTIJRA DA QUADRO 94 	 I 	 SI 
LAJ&DINDO8,00MX 	. 

00M,PINTADANA 
CNIQA OLEO SC8RE 	. 

WELA,E 	 . 	. 	. 
MORADA,CO 	 . 

TEMA'VISTA 	 ., 
1 	416142-5 	4490 5244 	 DA PRAQA 	1.00 	UNMADE 2a000 02d0 	28A 

rAUSTO CARD 080 ",DE 
AUTO RIA DO ARTISTA 	 . 	 . 	. 	. 
PI.ASTICO CLEBER DOS 

ANTOS11N11LIAN0- 
MARCA:LUKAS 

OBSERVACAd 	-- 	 . 	: 	. 	 .. 	. . 	H 	
-• 

Processo n° 00229-4/2019 

IiIOCAUDADE DE ENTREGA: 	. 	 . 	 j.-- - 
LAVENIDA NO DO PRADO SIN PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO MACMU 	TOTAL (R$) 	 2$ 

aeen. 	7/0S)2019 	. 	. . . 	. 	 Rap. ImpressAo: 	WASHINGTON LUIZ CE SO 	SANT; 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 007/2019 

CONTRATANTE; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: PINTOR CLEBER DOS SANTOS TINTILIANO 

OBJETIVO: AQUISIcAO DE LIMA OBRA DE ARTE, QUADRO GRANDE TIPO TELA, PARA SER 

FIXADA NO HALL DO EDIFICIO-SEDE DA CONTRATANTE. 

VIGENCIA:DE ATE 50 (CINQUENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. 

BASE LEGAL LEI NO 8666193 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 26 DE MARCO DE 2019 

ARACAJU, 02 DE ABRIL DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



02104/2019 	 Zimbra 

Zimbra 	 antoniaa@al.seieg.br  

EXTRATO DO CONTRATO N 0072019 DO PINTOR CLEBER DOS SANTOS 
TINTILIANO 

De Maria Antonia Mendonça Amaral 	 Ter, 02 de abr de 2019 15:13 
cantoniaa@al.seieg.br> 

Assunto : EXTRATO DO CONTRATO N 0072019 DO PINTOR 
CLEBER DOS SANTOS TINTIUANO 

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br > 

Val, 
segue extrato do contrato ii 00712019 do Pintor Cleber dos Santos Tintiliano, pars 

publicacão, 

Att; 

ANTONIA 


