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CONTRALTO No 09/2019 

Termo do Contrato de Fornecimento de Materiais do Consumo 
quo entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado do 
Sergipe e a Firma PARAISO DAS FLORES ARACAJU 
LTDA. 

Pelo presente instrumento particular do Contrato do Fornecimento 
de Material do Consumo, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito, a Asseinbicia Legislativa 
do Estado de Sergipe, C.G.C.n° 13.170.840/0001-44, doravante denominada CONTRATAINTE, neste ato 
representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Seeretário Deputado 

- Jeferson Andrade ambos brasileiros, residentes nesta Capital e do outro, a Firma PARAJSO DAS FLORES 
AR4CAJU LTDA., estabelecida na Rua Arauá no 189,bairro Centro, Aracaju/Sergipe, CEP:49.010-330, 
inscrita no C.N.P.J. sob no 13.556.189/0001-45 , Inscriçao Estadual no 27.131.336-6 , denominada 
CONTRATADA, representada pela Senhora Rose Mary Melo do Oliveira Barreto, portadora do CPF no 
312.129.995-68 e R.G. no 575.130, estabelecida na ma Perminio de Souza, no 373, bairro Cirurgia, 
Aracaju/SE, resultante do Processo Licitatorio no 004/2019 - Pregäo Presencial no 004/2019 - MENOR 
PREçO GLOBAL e na forma da Lei Federal no 10.520, do 17 de julho do 2002, e, subsidiariamente pela Lei 
no 8.666, de 21 do junho de 1993, obedecendo integralmente Os regulamentos aprovados polo Deereto 
Federal no 3.555, de 08 do agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual no 26.531, do 14 de outubro de 2009, e, 
ainda, Lei Federal no 8.078, do 11 de setembro de 1990 (COdigo do Defesa do Consumidor) e pela Lei 
Complementar no 123/06 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 em sua atual redaçao (Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e pela Lei Estadual no 6.206/20079(Lei da 
Microempresa Estadual), alterada pela Lei no 7.996/2015 e observadas as alteraçoes posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais, tern justo e contratado por este e na meihor forma do direito, o quo adiante 
segue mediante as clausulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

I I Objetiva a contratação do empresa especializada no fornecimento de arranjos, buquês e coroas do fibres 
naturais, de forma pareelada, Para serem utilizadas ern homenagens póstumas 0 na decoraçao do eventos 
promovidos pela Contratante, no decorrer do exercIcio de 2019, conforme as especificaçOes minima, 
qUantitativas e demais condiçOes constantes no Termo do Referencia do Anexo I do ato convocatório. - - 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CoNrnçc)Es PARk 
FORNECIMINTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

2.1. 0 fornecimento pela CONTRATADA do arranjos, buquês e coroas de flores naturais, do forma 
parcelada, pam -serem utilizadas ern -homenagens pOstumas e na deeoraço de eventos promov.idos pela 
CONTRATANTE, nos quantitativos solicitados pelo setor competente, em conformidade as especiflcaçOes 
minimas constantes no quadro abaixo -são de ate: 

LOTE 01 
IT ENS DESCRIcAO TECNICA UNTO. QUANT. VALOR VALOR 
COD. UNIT.0 TOTAL 
IGESP 14$ 

01 Arranjo pan Tribuna, de fibres naturais e Unid. 150 220,00 33.0040 
400.3 82-9 folhagens, 	medindo 	ate 	i 	metro 	de / 

- comprimento e 60 cm de altura. 
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- 02 Arranjo de chao, de flores naturais e Unid. 100 300,00 30.000,00 
408.272-9 folhagens, 	medindo 	ate 	1,20m 	de 

comprirnento e 0,70 cm de altura. ___ 
03 Coroa de fibres de tamanho médio, corn Unid. 100 190,00 19.000,00 
408.262-1 1,20 x 1,20, fibres naturals e foihagens, 

corn faixa.  
04 Coroa de fibres de tamanho grande, corn Unid. 100 249,00 24.900,00 
408.265-6 1,50 x 1,00, fibres naturals e foihagens, 

corn faixa.  
VALOR ANUAL DO LOU 1: R$106.900,00 (cento e seis mil e novecentos reais) 106.900,0 

0 

LOTE 02 (COTA RESERVA) 

ITENS DESCRIAO TECNJCA UNID QUANT VALOR VALOR 
COD. UNIT RS TOTAL 
IGESP R$ 

01 Arranjo 	para 	mesa, 	fibres 	naturais 	e unid 50 50,00 2.500,00 
400.383-7 folhagens, 	medindo 	ate 	0,40m 	de 

diâmetro x 0,30m de altura.  
02 Arranjo 	para 	mesa, 	fibres 	naturais 	e unid 50 50,00 2.500,00 
417.150-0 folhagens, 	rnedindo 	ate 	0,40m 	de 

diâmetro x 0,30m de aitura,em vaso de 
vidro, porcelana, plástico ou caehepo ________ __________ __________ __________ 

03 Buqué de rosas on fibres do carnpo, corn unid 200 74,50 14.900,00: 
375.134-1 12 unidades cada e foihagens.  
VALOR ANUAL DO kOTE  2: R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reals) 19.900,00 
VALOR DA LICITAAO (Lote 01 + Lote 02): R$126.800,00 (cento e vinte e seis mil e 126.800,0: 

- oltocentos reals) 0 

2.2.1 - As aquisicôes dos materials decorrentes deste Contrato seräo feitas de acordo corn as necessidades è 
conveniëncias da Contratante. 

2.1.2 0 fornecimento de fibres naturais deverá atender aos eventos da Contratante, realizados ern suas  
dependéncias on locais externos, e também o fomecimento de coroa de fibres, para velorios na capital  em 
cidades do interior do Estado de Sergipe. 

2.1.3. A entrega do objeto poderá ocorrer em quaisquer dias da semana, nos periodos matutinos, vespertinoeI 
on noturno, podendo tambérn ocorrer aos sábados, domingos e feriados, conforme solicitaçao da Contratante. 

2.1.4. Para o fornecimento de fibres naturais nos eventos prograrnados, os pedidos deveräo ser efetuados pelo 
Cerinionial, setor responsavel. pela gestAo do Contrato, corn antecedéncia de 24 (vinte e quatro) hora 
contados da solicitaçAo. 

2.1.5. No foniecimento de coroa de fibres para velórios, flea estabelecido o prazo de 03 (trés) hor& 
contados da solicitaçao da CONTRATANTE. Para tanto, a ernpresa contratada deverá informar o telefone/de 
plantào para atendimento imediato, o que poderá ocorrcr fora do horario comercial, tendo em visyk a 
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2.2.6. CondiçOes de conservaçAo das fibres, sem apresentar qualquer tipo do danificaçäo. 

2.2.7. Quantidade entregue, em conformidade com a solicitaçao do Cerirnonial da Contratante. 

2.2.8. No prazo e horário do entrega, determinados pelo Cerirnonial da Contratante por ocasiäo da 
solic;tação. 

2.2.9. Apresentaçào do docurnento fiscal, em conformidade corn a legislacao vigente. 

2.2.10. Atendidas as condicOes indicadas acima, será registrado o recebirnento provisório, mediante termo no 
verso da Nota Fiscal. 

12.11. 0 atestado de recebimento provisório, registrado ern canhoto de nota fiscal, ou documento similar, 
nAo configura o recebimento definitivo dos produtos; 

2.2.12. 0 recebirnento definitivo deverá ser efetuado ao final de cada evento, satisfeitas as condicOes abaixo: 

2.2.13. Correspondência do tipo/modelo do arranjo, buqué ou coroa de fibres, corn o pedido de fornecimento 
emitido pelo Cerimonial da Contratante. 

2.2.14. Compatibilidade dos produtos entregues corn as especificaçOes exigidas neste Termo e constantes na 
proposta de preços da Contratada. 

2.2.15. Conforrnidade do documento fiscal quanto a identificaçäo da Contratante, descriçAo dos produtos 
entregues, modelo, quantidades, preços unitarios e totais. 

2.2.16. Caso seja verificada alguma faiha no fomecirnento dos produtos, será feito registro formal e 
informado a Contratada, para que proceda de imediato as devidas correçOes, sob pena de aplicacao das 
sançOes previstas no Contrato. 

- 2.2.17. Substituir no prazo do 02 (duas) horas antes da realizaçfto do evento, e sern qualquer onus para. 
Contratante, os produtos que após a entrega on aceite, venha apresentar qualquer deterioração, desde qie 
para sua ocorrência nao tenha contribuido por açäo on omissäo da Contratante, sujeitando-se as penalidades 
cabiveis. 

2.2.19.0 recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Tenno, näo exclui a responsabilidade da 
Contratada quanto aos vicios ocultos, ou seja, sO manifestados quando da sua normal utilizaçao pela 
Contratante, nos termos do Codigo do Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). 

2.220. 0 representante da Contratante anotarã ern registro prOprio todas as ocorréncias relacionadas corn a 
entrega e execuçäo do objeto, determinando o que for necessário a regularizaçäo das faltas ou defeitos 
observados. 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 	 I 
3.1 0 fornecimento objeto desta LicitaçAo, terá vigéncia a partir da assinatura do Contrato a 3 I de 
dezembro de 2019. 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PARAGRAFO IIJNICO: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materials ora licitados, 
a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado em lei. (observando-se o disposto 
nos ineisos 1 eli e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei if 9.648/98). 

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 

4.1 Polo perfeito fornecirnento contratado sob dernanda, apOs a apresentação da Nota Fiscal/fatura, 
devidamente atestada pelo Cerimonial e observado o cumprirnento da ResolucAo TCE/SE fl. 0  295, de 11 de 
dezembro de 2016, será pago a Contratada por dernanda, perfazendo total global de aM R$126.800,00 (cento 
c vinte e seis mll e oltocentos reais),ja inclusos todas as taxas e impostos. 

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

5.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeito estado, de acordo corn as espeeificacôes constantes no 
presente Termo, dentro do prazo máxirno do 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
Nota do Empenho ernitida pela Contratante. 

5.2. Fornecer o material de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e de primeiro 
uso, do acordo corn as normas técnieas em vigor e legislaçào pertinente. 

5.3. Substituir os materials fomecidos em desacordo corn a proposta do preços e as especificacOes constantes 
do objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues corn defeitos ou imperfeiçoes, cabehdo a 
Contratada providenciar a reposiçAo irnediata, sem onus para a Contratante. 

5.4. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando todos os esciarecimentos 
solicitados e acatando as reclarnaçôes formuiadas. 

5.5. Comunicar antecipadamente a data e o horário da entrega dos materlais, nAo sendo aceito o produto qué 
estiver em desacordo corn as especificaçOes constantes deste instrurnento, nem quaisquer pleitos de 
faturarnento extraordinários sob o pretexto de conclusAo da entrega do objeto contratado. 

5.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependéncias daContratante. 

5.7. Dar ciência a Contratante, irnediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade quo verificar quando 
da entrega dos materiais. 

5.8. Responder, independenternente de cuipa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a CONTRATANTE, 
ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto do Contrato, näo sendo excluIda, ou mesmo 
reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaçAo on acompanhamento pela Contratante. - 

5.9. Ressarcir a Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçao on interrupcào do 
fornecimento dos materials adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da Contratante ou ainda por 
caso fortuito ou força major, circunstâncias devidamente comunicadas a Contratante no prazo de - 48 
(quarenta e olto horas), apôs a sua ocorréncia. 

5.10. Manter, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as condiçOes de habilita 
qualifleacao exigidas neste Termo e na 1icitaço, quando da realizaçAo do pagamento pela Contr tante, 
comunicando imediatamente a superveniencia de fato impeditiva da manutençAo dessa condiçAo, nos ermos 
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da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores 

5.11. Cumprir outras obrigaçoes previstas no Código de Proteçäo e Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) 
que sejarn compativeis corn o regime de direito pb1ico. 

5.12. Efetuar a entrega dos materials em perfeito estado, de acordo corn as especificaçOes constantes no 
presente Termo, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebirnento da 
Nota de Empenho emitida pela Contratante. 

5.13. Fornecer o material de boa qualidade e de excelente aceitaçäo no mercado, sendo novo e de primeiro 
uso, cM acordo corn as normas técnicas em vigor e legislaçao pertinente. 

5 14. Substituir os materiais fornecidos em desacordo corn a proposta de preços e as especificaçOes 
constantes do objeto deste Termo, ou que porventura sejarn entregues corn defeitos on imperfeiçoes, cabendo 
A Contratada providenciar a reposiçäo imediata, sem onus pm-a a Contratante. 

5. 15. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao per parte da Contratante, prestando todos os esclarecimentos 
so] icitados e acatando as reclamaçOes formuladas. 

5.16. Corn unicar antecipadarnente a data e o horario da entrega dos materials, näo sendo aceito a produto que 
estiver em desacordo corn as especificaçOes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de 
faturamento extraordinarios sob o pretexto de conclusao da entrega do objeto contratado. 

5.17. Respeitar as normas e procedirnentos de controle de acesso as dependéncias da Contratante. 

5 I 8. Dar ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
quando da entrega dos materials. 	 - 

5.19. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial da Contratante, on 
ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto do Contrato, nAo sendo exciulda, ou rnesrno reduzida, 
a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaçao ou acornpanhamento pela Contratante. 

5.20. Ressarcir a Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçAo ou interrupção do 
fornecirnento dos materiais adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da Contratante ou ainda per 
case fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas a Contratante no prazo dé. 48 
(quarenta e oito horas), após a sua ocorréncia. 

5.21. Manter, durante todo o periodo de vigência do contrato, todas as condiçOes de habilitaçäo e 
qualificacAo exigidas neste Terrno e na hcitaçao, quando da realizaçAo do pagamento pela Contratizite, 
comunicando, imediatamente a superveniéncia de fato impeditiva da rnanutencAo dessa condicfto, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

5.22. Cumprir outras obrigaçoes previstas no COdigo de Proteçao e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatIveis corn o regime de direito pnblico. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAc5E5 DA CONTRATANT 

6.1 .Proceder a verificaçao dos materials entregues, objetivando constátar a conformidade des4s com as 
especificacOes constantes deste Terrno de Referéncia e na licitaçao, para posterior emissäo do aceit 

AIRS 
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6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materials que a Contratada entregar em desconformidade corn as 
especificacOes constantes do item 1.1 deste Termo e na licitaçao. 

6.3. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa e fiel execuçao do objeto deste Termo, bern como 
permitir o acesso as insta!açOes, quando solicitado pela Contratada ou por seus empregados quando da 
entrega dos rnateriais. 

6.4. Prestar as informaçOes e esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada, e 
quo digam respeito a natureza do objeto deste Termo. 

6.5. Notiuicar a Contratada, per escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeicOes no curso do fornecimento dos 
materials, fixando prazo para a sua correção. 

6.6. Proceder a conferéncia das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega dos 
materials. 

6.7. Prornover o acompanhamento e fiscalizaçao da entrega do objeto licitado, de forma que sejam mantidas 
as condiçOes de habilitaçäo exigidas na licitaçao. 

6.8. Efetuar o pagamento devido polo fornecimento dos rnateriais a Contratada, desde quo cumpridas todas 
as formal idades e exigéncias deste Termo e da licitaçao. 

CLAUSULA SETIMA - FONTES DE RECURSOS F DbTAcAO 
ORçAMENTARIA 

7 I. As despesas correrão por conta da seguinte dotaçAo orçarnentaria FunçAo - SubfIinçao —Programa de 
Governo 	Projeto • ou Atividade: 01.031 .0026.0461 - Coordenaçao da Açao Legislativa, Categoria 
Econôrnica - Grupo de Despesa - Modalidade do Aplicaçao: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras 
Despesas Correntes —Ap!icacöes Diretas e foi procedida a reserva do recurso orcamentariq para custeá-la* 

CLAUSULA OITAVA - PAGAMEP4TO 

8.1.0 pagarnento será efetuado mensalmente, ate o 50  (quinto) dia átil do més subsequente, mediante 
apresentaçAo no protocolo deste Poder Legislativo, da documentaçao habil a quitaçâo: 

I Nota fiseal/Fatura, devidamente atestada pelo Cerirnonial e encaminhada ao Departamento Financeiro; 
11 - Cumprimento da Resolução do TCEISE 208 de 06 de dezembro do 2001. 
8.20 pagamento obedevera ao disposto na Resolucao n° 296/2016 do Tribunal de Contas de Sergipe; 
8.3 Nâo haverá reajuste de preços. 
8.4 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, desde a 
data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item; Mo sefAo 
computados os atraos atribulveis a contratada e os decorrentes da Mo aprovaçAo dos documentos de 
quitação ou, ainda, da Mo aceitação da mercadoria. 

8.5. De acordo corn o art.1 85 do Regulamento do JCMS do Estado de Sergipe, aquele quo participar 4o jicita-
ção neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçao, recolhera o imposto cfrrespon- j 
dente a diferenca entre a alIquota interna e a interestadual.  

LIV!

, 
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CLAUSULA NONA - PA FISCALLZAçA0 

9. I .Durante a vigéncia do Contrato, a execuçäo do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo Cerimonial ou 
por representante da Contratante devidamente designado para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros, 
corn autoridade para exercer, como representante da Contratante deste Poder, toda e qualquer açào de 
orientaçäo geral, acompanhamento e fiscalizaçao da execuç&o contratual, como também a conferéncia da 
quantidade, qualidade, peso, validade e a integralidade da embalagem, para posterior atesto dallota Fiscal. 

9.2. A fiscalizaçAo de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos 
causados ao Poder Legislativo ou a terceiros, resultante de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer 

- 	de seus empregados ou prepostos. 

9.3. Durante 0 periodo de vigéncia deste Contrato a empresa contratada devera manter preposto, aceito pela 

Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 

9.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela 

flscalizaçào do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

9.5. A FIsCALIzAçA0 compete, entre outras atribuiçoes: 

I. Encaminhar a Diretoria Geral e Financeira desta Casa, documento que relacione as ocorréncias que 
impliquem em multas a serem aplicadas a empresa contratada. 

II. Solicitar a empresa contratada e seus prepostos, ou obter cia Administraçao da Contratante, 

tempestivamente, todas as provideneias necessárias ao born andamento do Contrato. 	- 

Ill.. Veriticar a conformidade da execução contratual com as nonnas especificadas e se os procedimentos 
empregados sâo adequados para garantir a qualidade desejada dos materials. 

IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execuçâo do Conirato-, determinando 

o que for necessário a regularizaçao das falhas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebimentc definitivo dos materiais, indicando as ocorréncia& de 
indisponibilidade dos materials ora contratados. 

CLAUSUILA DECIMA - DAS PENAUDADES 

10.1 A Contratada total ou parcial inadimplente serAo aplicadas as seguintes sançOes legais: 

a) Adverténcia; 

b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da infraçao não excedendo em Aeu  total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulavel com as demais sançOes; 

c) Rescisäo contratual ou Suspensao temporária de participacão em licitaçao e impedimento de intratar corn 
a adminiStracAo por pram nâo superior a 02 (dois) anos; n  I  

11 
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d) DeclaraçAo de inidoneidade para licitar e contratar corn a AdrninistraçAo Püblica, enquanto perdurarem as 
motivos determinantes da punicEo on ate que seja prornovida a reabilitaçAo na forma da Lei on perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSIJLA DECIMA PRIMEmA— fflSPOSIOES GERMS 

11.1 Este Contrato decorre da Licitaçâo n° 004/20 19 - Pregao no 004/2019 cujas condiçôes o integrarn para 
todos os fins legais. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusao de qualquer outro, para dirimir as 
questOes que possarn surgir. 

B, par estarern justos e coniratad , assinam o presente ern 03 (trés) vias de igual teor, ern presença das 
teternunhas abaixo, par. que 	duzam as demais efeitos decorrentes deste ato. 

/ 	
Aracaju/SE,9de atrC&4 4deI9.

Depuffido L c o Bispo de Lirna
Preside - Contratante 	 1 ° 	 o —C 	tante 

&\ a4Rose Mary Melo Oliveira Barreto, portadom doCP o312.129.995..68 
PARAJSO DASFLORES ARACAJIJ LTDA 

Coniratada 

Testemunhas:_____________________________________________ 
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NaME FANTASIA PARAJSO DAt FLORES 13.558.189/0001-45 

ENDEREQO oo C€D0R: CIDADE: U.F.: CEP: 
RUAARAUAN. 189 ARACAJU SE 49.010-330 

CODIGO u.O.: 3 PROGRAIAA DE TRASAJJIQ: NAT. at DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 
01101 	 j01 .031.0025.0481.0000 3.3.90.30 0101000000 128.800,00 

IMrUfl IMNbIA fl,II' tAfaau; 

CENTO E VINTE.E SEtS MIL, CITOCENTOS REAlS 

FICHAFINANCEIRA: 

2019.011011.00001.0101000000.33000000.588 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODAUDADE DE EMPENHO 	TWO DE DESPESk 	 N° DANE CE REFERENdA; 
2- ESTIMATIVO 	 1- NORMAL 	 - 

LIcn'AcAO: 	 MODAUPADE DALICITAQAC: 	NUo DO PROT000LO 
10110112019000090 	 9-PREGAOPRESENCJAL 

REFERENCIA LEGAL 	 . 

LEI 10.520 DE 17107/2002 	 . .. . . 

CONVNIO: 

- 
CRONOGRAMA DE DESEMSOLSO 	 - - ii-:- 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ASRIL: 
0,00 0,00 0,00 92,88 

MAle: JUNHO: JULHO: AGOS'rQ: 
15288,39 15288,89 15288,38 - 	 I f 	88,39 

SETEMBRO: OU1'UDRO NOVEMaRO: DEZEMBRO: 
15288,39 1528839 15288,39 16.288,39 

lIENS DO EMPENHO 

IEDINDOUM 
RODE 
TO COM 80 
CM DE 
ANHO 	 ISOMO 

So  

RANJOSDE 
'LORES 
'flPO: 
S. COPO DE 

1 . 	400382-9 	3.3.90,30.90 

C: 
2 	408272-9 3.3.9030,90 R: 

Data da IrnpressSo: 	23/04/2019 

UNIDADE 	 2200000 	 00000 

100,00 
- 	 UNIDADE 	 3o0oo I 	 - 000,00 

1, GENGIBRE 

GIPSOFILA, 
O, CRAVO. 

LPPJ.MA. 
SASTAO DO 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

k NOTA DE EMPENHO DATA DO EMPENHO: 	N0MERO 	 POU4J.i 
22/04/2019 	2019NE000558 	2/2 

0R0A DEPLORES - 
eOROA COM FLORES,DE 

LORES 

3 408252-1 	3.3.90.30.90 NATURAIS,TAMANHO  
10000 UNIDAOE I 	 190,0000 f 19.000 

- 
bOROADEFLORES- 
*OROA COM FLORESDE 

LORES 

4 :408265-6 	33.90.30.90 
ANDEnPOCoRoA 

100,00 UNIDADE 249,0000 N 24.900 

BUSTO - MARCA:PARAISO 

FLORES-05 (CINQO)  

RRANJOS, MEbINDO 40 
kQUARENTA CM DE 
CLAME-rRo E 30 (FRIWA 

s 4003-7 	3.3.90.30.90 'pM DE ALTURATAMANKO 50,00 	 1 UNIDADE 50,0000 
RANDE- 

AARCAPARNSO 

I LORE$  -ARRiNJODE 
I 

MESA, EM FLORES 
WATURAJSDIVERSAS E 
POLHAGENS.ACONDICLON . 	. 
IkDOEMVASODE 

6 1 4171500 	3.3.90.30.90 pORCEI.ANA,40X30 50,00 UNIDADE 5Q. 	. 
ENT1METROSICORES 

MARIADAS 
IARCA:PARAISO 

FLORES-BUQUEDE 
FLORES-TIPOROSAS 

TURPJS12 RAMOS DE r RES, PARA 
7 376134-1 	3.3.9030.90 PECORACAO,CORES ,00 UNIDADE . 	 74.5000  14,%q, 

bIVERSAS-. 
AARCA:PARAISO  

OBSERVAQAO 
Conforms Contrat.o Fl0  09/2019,00171 vigénda de 22/04/2019 a 31112/2019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDA IVO 0O1RADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAC ALVES FILKO. ARACAJU - 	_TOTAl. (fl) 	 . 

RESPONMV(/P? EMISftO: n 	. 	 ASSINATURA DO ORDEN+OR: 4 I 

DE LIMA 

04 

Data da Impressào: 	23/0412019 
	

Reap. ImpresS9o: 	WASHINGTON 11112 IF Sf7 I74 AMt8M& 



,"< 	
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE ..  

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NOMERO 	 FOthft 

22/04/2019 	201 9NE000558 	I /2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: US; GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 	i 13.170.94010001-44 

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

AVENIDA WO DO PRADO, S/N - CENTRO 	 MACMU 	. BE 49.010.050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL PARAISO DAB FLORES ARACAJU LIDA - ME 	 . CNPJ: 

NaME FANTASIA PARAISODAS. FLORES 	 . 13.558.189/000145 

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

RUAARAUAN. 189 ARACAJU BE 	49.010-330 

CODIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALNO: MAT.DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.80 0101000000 126.800,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

CENTO E V1NTE.E SEIS MIL, OITOCENTOS REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011.00001.0101000000.33000000.596. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	TWO DE DESPESA 	 . N° DA N.E. DE REFERENdA; 

2 ESTIMATIVO 	 I - NORMAL 

LICITAçAO: MODALIDADt DA.LICITAçAU: 	NUMERO DO PROTUCOLO: 

0110112019000090 	 9-PREGAOPRESENCIAL  

REFERENCIA LEGAL 	 . 
LEI 10.520 DE 17/0712002 	 . 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

JANEIRO: 	 . FEVEREIRO: MARQO ABRIL: 

(100 . 	 0,00 . 0,00 

MAJO: JUNHO: JLJLHO: AGOSTO: 
- 	 15.288,39 15.298,89 15.288,86 15288 

SETEMBRO: OUTUBRO: . NOVEMBRO: DFIRO: 

15.288,39 15.288* .15288,39 . 15.288 

TENS DO EMPENHO 	. 

FLORES 8(0170) 
ANJOS, MEDINDO UM 

01 (UM) METRO DE 
COMPRIMENTO caM 50 . . 	.. 

403382-9 	3.3.90.30.90 	ESSENTA) CM BE 
RATAMANHO 

1500 UNIDADE n0T00 	 33.00 

GRANDE- . .. . 
MARCftPARAISO . 

kORES - ARRANJOSDE 
F{AO,COM FLORES 

$0SRESDO11PO: 
ROSASdRIOSCOPODE . 	. 	. . 	. 	. 
LErTE, OROUIDEA, . 	. 

ERBERAS, FRESIP. 
MARGARJ 	ANTURIOS, DAB, 

IMSS6IS,0AUAS, 
. 

. 
ASTROMELt&, 
pRISANTEMO, GIPSOFILA, 

2 	4082724 	3.3.90.30.90ASTER, TANGO, CRAVO, . 100.00 LINIDADE 3000003 	 . 30.06 
MONSENHOR, PALMA, 

STREL1CL6I , BASTAO DO 
f.MPERADOPABACAXI . . 	. 	. 

RNAMENTAL GENGIBRE . 
RNAMENTAL, . 

1ELICONIAS, ALPINIAS, 
SUCULENTA- . . 	 . . 
AARCA:PARAISO j  

DatE da Impressão: 	2310412019 	 . 	 Resp. Impr9ssAo: 	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA SANTP 



LVT 	 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NOMERO: 	 P0U4k 

224J2019 	2019NE000558 	2/2 

OROA DE FLORES - 
bOROA 0CM FLORESDE 
FLORES 

3 4062621 i 3.3.90.30.90 NATURA33,TAMANHO 
100,00 UNMADE 19.000,0 

USTO - MARCA:PARAISC 

-,-. -- 
CR0A DC FLORES - 

CQROA 0CM FLORES,DE 
fLaRES 

4 409265-6 5.3.90.30.90 10000 UNIDADE 249,0000 2&00 

EUSTO - MARCA:PARAASO 

LORES-05(CINQ0) 

O4  MRANJOS. MEDINDO 
KQUARENTP.) CM CE 
pLAMrROESO{TRINTA) 

5 400353-7 . 3,3.9020.90 PM CE ALTURA,TAMANHO 50,00 UNIDADE 50,0303 2.500,00 
GRANDE- 

T— 

AARCAPARAISC 

LORES-ARRANJODE 
MESA. EPA FLORES 
LAThRAJS DIVERSAS E I 

rOLHAGENSACoNVICLCN 
WCEMVASODE 

6 417150-0 1 3.3.9020.90 ORCELANA,40X30 
CEN'TIMETROS,CORES 

50,00 ' 	LINIDADE 
. 	. 50,fl0- 	' 

KfARIAIZkS - rdARCA:PARAJSO  

LORES-BUOUEDIE 
rLCRES -'npc SOSAS 
WATURAIS12 RAMOS CE 

LORES,PARA 
7 a75134-'I j 33.90.30.90 DECOR#CAO,00RES p0,00 UNIDADE 74.5003 ttS0oo 

PIVERSAS-. 
MARCtPARAISO 

ossERvAcAo 
Conforme Contrato no 09/2019, corn vigsriaa de 22/04/2019 a 31/12/2019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA; 

AVEMIDA It'DDO7RA  DO, SIN. PALACIOGOVERNADQR JQAO ALVES FILNO. ARACAJU - _TOtAL (R$) _12a800;00 

RESPONSA4 PEIVA  EMISØ5I: fl 	 ASSmAThRA DO ORDENtOR; 	A j ;A _aI 	. 	I 	 . 	. 

Data do lmpressäo: 	23/0412019 
	

Rep, Impreséao 	WASHINGTON LUI2 flF qnIITh cAvras4. 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO NO 009/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA. 

OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

ARRANJOS,, euouEs E COROAS DE FLORES NATURAlS, DE FORMA PARCELADA, PARA 

SEREM UTILIZADAS EM I-IOMENAGENS POSTUMAS E NA DECORAQAO DE EVENTOS 

PROMOVIDOS PELA CONTRATANTE, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019. 

VtGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATIJRA: 22 DE ABRIL DE 2019 

ARACAJU, 26 DE ABRIL DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



z)k111un:t 
	 Page 1 of 1 

Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 009/2019 - Firma ParaIso das Flores Aracaju Ltda, 
Extrato do 3 0  Termo Aditivo ao Contrato no 007/2017 - Firma Visual 
Sistemas EletrAnicos Ltda. 

De Maria Ester Dantas Santos 
	

Seg, 29 de abr de 2019 09:49 
<esters@al.se.leg.br > 	 02 anexos 

Assunto Extrato do Contrato no 009/2019 - Firma 
ParaIso das Flores Aracaju Ltda, Extrato do 
30 Termo Aditivo ao Contrato no 007/2017 
- Firma Visual Sistemas EletrOnicos Ltda. 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

Val, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 009/2019, Extrato do 3 0  TermoAditivo 
ao Coritrato n° 007/2017 
Aft, 
Ester 

Ext. do Contrato n° 0092019 Firma Paraiso das Flores Aracaju 
. Ltda.odt 

19 KB 

Er 30  Termo aditivo ao Contrato n° 0072017.odt 
19 KB 

https:Ilwebmail2.aLse.Ieg.brlhlprintmessage?id=C:-2644&tz==AmeriealAraguaina 	2910419010 


