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ESTAJ3O DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRAlTO No 11/2019 

Termo de Contrato de Fornecimento de material que entre 
si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a 
Firma Construtora Machado LTDA - EPP 

Pelo presente instriimento particular de Contrato de Foniecimento 
de material , que entre si fazern 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 pelo seu Presidente, Deputado LUCIANO BISPO DE LIMA e a 1 0  Secretário, 
Deputado JEFERSON ANDRADE ambos brasileiros, rnaiores e capazes, residentes nesta Capital e 
do outro, a Firma Construtora Machado LTDA - EPP, estabelecida na ma Treze, no 211, Galpao, 
Loteamento São Braz, São Braz, Nossa Senhora do Socorro-SE, CEP 49160-000, C.N.P.J. n° 
20.420.381/0001-75, InscriçAo Estadual n° 27.154.084-2, denominada CONTRATADA, 

- representada pela Sra Aline Ferreira Machado, residente na ma 21, no 35, Conjunto Marcos Freire I, 
Nossa Senhora do Socorro-SE, inscrito(a) no C.P.F. fl.0  036.842.505-38 e R.G. n° 30705997, tern 
justos e contratados por este e na meihor forma de direito, resultante do Processo Licitatorto no 

• 00612019 - PregAo Presencial n° 006/2019 - MIENOR PREO POR LOTE, regido pelas 
disposicOes contidas na Lei Federal no 10.520, de 17 dejuiho de 2002, Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 
aiterada pelas Leis Complernentares n° 3  147/2014 e 155/2016 em sua atual redacao (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal no 8.538/2015, pela Lei Estadual 
n° 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n° 7.996/2015 e regulamentado jélo 
Ato n° 22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, observadas as alteraçoes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e nas condiçoes 
e exigências estabelecidas no Edital, o que adiante segue mediante as cláusulas e condiçoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

0 presente ajuste objetiva a contrataçAo empresa especializada no 
fomecirnento mensal e parcelado de placas em ago escovado e aerilico, corn e sern os respectivos 
estojos, troféus e broches personalizados, sob dernanda, para serem utilizadas em homenagens, 
solenidades e eventos promovidos pela Contratante, no decorrer do exercicio de 2019, corn a arte 
fornecida pela Contratante, confonne especiflcaçOes e quantitativos constantes no Anexo I doato 
convocatOrio. 

CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIMINAçAO DOS SERVICOS 

2.1.0 fornecimento a que se refere a cláusula anterior, objeto dete 
Contrato, compreenderá o fornecimento parcelado, placas em no escovado e acrIlico e broches, dom 
e sem Os respectivos estojos, sob demanda, a serein utilizados em hornenagens, solenidades e evefltos 
promovidos pela Contratante, durante o exercieio de 2019, corn a arte fornecida pela Contratafite, 

Th conforme especificaçoes, quantitativos e ciernais condiçoes abixo: 

H 
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Lote Especificacào Unid Quart Valor Valor 
Unitari Global 
0 

Fornecimento 	de 	placas 	em 	ago 
escovado 	e 	Acrilico 	(corn ou 	sern 
esto] o), 	Broches 	em 	Ago 	Inox 	e 
Acrulico e Troféus em AcrIlico a serern 
utilizados em homenagens, solenidades 
de eventos promovidos por este Poder, 
durante o exercIcio de 2019, conforme 
espeeificaçOes abaixo discriminadas: 

1.1. 	Placa em Ace Escovado baixo uma 200 253,17 50.634,00 
relevo, medindo 39X30 cm, sem 
estojo.  

1.2. 	Placa em Ago Escovado baixo urna 100 176,00 17.600,00 
relevo, rnedindo 21X15 em, com 
estojo  

1.3. 	Placa em Acrilico, espessura 4 tuna 100 165,00 16.500,00 
mm, medindo 21X15 cm, corn 

- estojo de veludo.  
TOTAL DO VALOR LOTE 1 R884.734,00 

Lote 	Espeeifieaçào 	 Unid 	Quant 	Valor 	Valor 
Unitário 	Global 
R$  

2 	2.1. Placa em AcrIlico, espessura 4mm, 	nina 	100 	176,67 	17.667,00 
medindo 39X30 cm, sem estojo.    
2.2Broehe em Ago Inox, oval, medindo 	uma 	50 	18,34 	917,00 
5X4cm..  
2.3. 	Broche 	em 	Aerilico 	Resinado, 	uma 	50 	17,00 	850,00 
retangular, rnedindo 5 X 2 cm.  
2.4. Troféus em Aerilico de 6mm de 	uma 	50 	90,00 	4.500,00 
espessura, medindo 20X15 cm, e base 
de 8mm.  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 	 23.934,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 

Obs.: Os quantitativos previstos sáo esthnativos, nâo 
sua totalidade. 

108.66800 ,  

obrigando a Coutratante a aciquiri-los liii 
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2.2.DAS CONDIçOES PARA FORNECIMENTO E DAS coNDIçOEs DE RECEBIMENTO 

2.1. 0 fomecimento das placas deverá atender aos eventos, sessCes e solenidades promovidas pela 
Contratante, realizadas em suas dependéncias on locals externos. 
2.2. A entrega do objeto poderá ocorrer em quaisquer dias da sernana, nos perlodos matutino e/ou 
vespertino, conforme solicitaçao do Cerirnonial da Contratante; 
2.3. Os materiais objeto do presente Termo e da lieitaçAo em conformidade corn os artigos 73 a 76 da 
Lei 8.666/93, corn alteraçoes posteriores, seräo recebidos da seguinte forma: 
2.3.1. Provisoriamente, assim que forem entregues os produtos, para efeito de posterior verificaçao da 
conformidade dos rnateriais corn as especi±icaçOes exigidas na Clánsula Segunda deste Termo, bern 
como, corn as especificaçôes constantes cia proposta apresentada pela Contratada. 
2.3.2. Definitivamente, ao final dos eventos, momento no qual o responsável pelo recebimento, deverá 
proceder a avaliaçao de desempenho, qualidade e especificaçôes dos itens, e consequente aceitaçâo, 
quando a nota fiscal seth atestada e rernetida para pagamento. 
2.4. Os recebimentos, provisório e definitivo das placas, ficarAo a cargo do Cerixnonial cia Contratante 
ou a outro servidor designado para esse tim, cabendo a este o atesto na Nota Fiscal. 
2.5. 0 recebimento provisório seth feito no mornento da sua entrega, compreendendo, dentre outras, as 
seguintes verificaçOes: 
2.5.1. As placas deverao estar acondicionadas nos seus respectivos estojos. 
2.5.2. VerificaçAo dos textos previaniente entregues para confecçäo; 
2.5.3. Placas sem apresentar qualquer tipo de danificaçao; 
2.5.4. Quantidade entregue, em conformidade corn a solicitaçAo do Cerimonial. 
2.6. Apresentacäo do documento fiscal, em conformidade corn a legislaçao vigente. 
2.7. Atendidas as condiçoes indicadas acima, seth registrado o recebimento provisorio, mediante 
termo no verso cia Nota Fiscal. 
2.8. 0 atestado de recebimento provisório, registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento 
similar, nAo configura o recebimento definitivo dos produtos; 
2.9. 0 recebimento definitivo devera ser efemado ao final de cada entrega, apOs a verificaçao: 
2.9.1. Correspondência do tipo/modelo da placa, corn o pedido de fornecimento emitido pielo 
Cerimonial cia Contratante. 
2.9.2. Cornpatibilidade dos produtos entregues corn as especificaçoes exigidas neste Termo e 
constantes na proposta de precos cia Contratada. - 
2.9.3. Conformidade do docuniento fiscal quanto a identiflcaçào da Contratante, descriçao dos 
produtos entregues, modelo, quantidades, preços unitérios e totals. 
2.10. Caso seja verificada alguma faiha no fomecirnento dos produtos, será feito registro formal e 
inforniado a Contratada, para que procedam de imcdiato as devidas correçoes, sob pena de aplicaçAo 
das sançOes previstas no Contrato. 
2.11. 0 recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Termo, nAo exclui a responsabilidade da 
Contratada quanto aos vfcios ocultos, on seja, sO manifestados quando cia sua normal utilizaçAo pela 
Contratante, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90). 
2.12. 0 representante cia Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
corn a entrega e execuQAo do objeto, determinando o que for necessário a regularizaçao das faltas on 
defeitos observados. / 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 

0 prazo de vigéncia do eontrato seth a partir cia data de sua assinathra, 
ate o cia 31 de dezembro de 2019, sem possibilidade de prorrogacão, nos termos do art. 57 cia Leyi° 
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8.666/93, corn eficácia legal após a publicaçao do seu extrato no Diário Oficial Eletronico do Estado 
de Sergipe, podendo ser rescindido unilateralmente, por conveniência da Adrninistraçao da 
Contratante ou por infracao as disposiçOes legals e contratuais. 

PARAGRAFO UNICO: Poderá a Contratante acrescer on suprimir a quantidade de material ora 
licitado, a depender de sua necessidade nAo devendo exceder o limite estipulado em lei. (observando-
se o disposto no artigo 65, inciso I e II da Lei 8.666/93 em sua redaçAo atual). 

CLAUSULA OUARTA- VALOR DO CONTRATO 

4.1 .A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo perfeito fornecimento ora contratado 
constantes cia cláusula primeira deste instrumento, efetivamente realizados, o valor total estimado de ate 
145108.718,00 (cento e olto mil setecentos e dezoito reals), sendo ES 84.784,00 (olteuta e quatro mil 
setecentos e oltenta e quatro reais) referente ao Lote 1 e ES ES 23.934,00 (vinte e três mil 
novecentos e trinta e quatro reals) referente ao Lote 2, mediante apresentacAo das Fawras/Notas 
Fiscais, devidarnente atestadas pelo Cerirnonial, no prazo de ate 10 (dez) dias, contados da data de 
protocolizacão dos documentos, cumpridas a determinaçAo da Resoluçäo TCE fl.0  208, de 06 de 
dezernbrode2001. 

4.2. Fornecidos os produtos solicitados, a Contratada deverá apresentar, mediante entrega no 
Ceriinonial e posterior encaminhamento a Diretoria Geral as notas fiscais/faturas ernitidas, pan fins 
de protocolizacäo no Setor de Protocolo da Contratante, liquidaçAo e pagarnento, acompanhada(s) dos 
seguintes docuinentos: 
4.2.1. Recibo de entrega dos produtos, corn aceite do Cerirnonial. 
4.2.2. CertidAo Negativa de Débitos - CND, referente as contribuiçOes previdenciãrias e as de 
tercciros. 
4.23. Certificado de Regularidade de Situaço do FGTS - CRF. 
4.2.4. CertidAo Negativa de Débitos Trabaihistas (CNDT), dernonstrando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, nos termos da Lei n° 12.440, de 7 dejuiho de 2011. 
4.2.5. CertidOes Negativas de Debitos junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do doniicilio 
sede da Contratante. 
4.3. 0 pagarnento será efetuado rnensalmente, ate o 5 1  dia dlii do més subsequente, mediante 
apresentacão no protocolo da Contratante nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos 
comprobatOrios, conforme indicado no item 14.1 do edital, mediante ordern bancária, emitida através 
do Banco do Estado de Sergipe - BANESE, creditada em conta cofrente cia CONTRATADA 
4.4. Nenhurn pagamento será efetuado a CONTRATADA, na pendência de qualquer urna das situà-
çOes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteraçào de preços on cornpensaçào financeira 
4.5. A falta de atestaçAo pelo Cerinionial, corn relaçao ao cumprirnento do obj eto deste Termo, das 
notas fiscais emitidas pela Contratada. 
4.6. Na hipOtese de estarern os documentos discriminados no subitem 4.2.2 a 4.2.5, com a validade 
expirada, o pagamento ficará retido ate a apresentaçao de novos docurnentos, dentro do prazo de 
validade, nAo cabendo a Contratante, nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento. 
4.7. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverern retidos, sem que a 
Contratada apresente a documentaçao hábil para liberaçao dos seus créditos, ficando asseguradO a 
Contratada, tAo somente, o direito ao recebirnento do pagamento dos produtos efetivarnente entregues 
e atestados. 
4.8. A Contratante poderA deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas on 
indenizacôes devidas pela Contratada, nas condiçOes previstas nestc Termo e na licitaçäo. , 

/ 
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CLAUSULA OUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA 

5.1. Cabe a Contratada o cumprimento das seguintes obrigacöes; 
5.1.1. Cumprir fielmente 0 Contrato, de modo que os produtos, Objeto do Contrato sejam entregues 
nas especificacOes requeridas pela Contratante. 
5.1.2. Providenciar a imediata reparaçAo, correçAo ou substituiçao, total on parcial, as suas expensas, 
da entrega em que se verifiquem vIcios, defeitos on incorreçOes. 
5.1.3. Entregar os produtos em prazo nâo superior ao previsto na Clausula Segunda(2.2.) deste 
Termo, contados a partir do recebirnento da solieitaçAo emitida pelo Cerirnonial da Contratante. 
5.1.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependencias cia Contratante. 
5.1.5. Substituir no prazo de 02 (duas) horas antes da realizaçAo do evento, e sem qualquer onus para a 
Contratante, as produtos que a$s a entrega on aceite, venha apresentar qualquer deterioraçao, desde 
que pan sua ocorréncia nAo tenha contribuldo por açAo on ornissAo da Contratarite, sujeitando-se as 
penalidades cabiveis. 
5.1.6. Prestar os esciarecirnentos que forern solicitados pela Contratante. 
5.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigaçOes e encargos decorrentes das relaçôes de trabaiho corn 
os profissionais contratados, previstos na legislacAo pátria vigente, sejarn de âxnbito trabaihista, previ-
denciário, social, securitários, bern como as despesas relativas a frete/carreto, seguro, embalagens, ta-
xas, irnpostos e quaisquer outros que indicant ou venharn a incidir sobre 0 fomecimento ora contrata-
do. 
5.1.8. Responder integralmente por perd.as e danos que vier a causar a Contratante on a terceiros em 
razão de ação ou ornissAo, dolosa ou culposa, sua on dos seus prepostos, independentemente de outras 
corninaçOes contratuais ou legais a que estiver sujeitas. 
5.1.9. Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os daños decorrentes de paralisação ou 
interrupção do fornecimento dos materiais adquiridos, exceto quando isso ocorrei por exigéncia da 
Contratante on ainda por caso fortuito on força rnaior, circunstáncias devidamente cornunicadas a 
Contratante no prarzo de 48 (quarenta e oito horas), apOs a sua ocorrência. 
5.1.10. Manter durante todo o periodo de vigência deste Contrato, todas as condiçôes de habilitaçAo e 
qualificação exigidas na licitação, quando cia realizaçAo do pagamento pela Contratante, cornunicando 
imediatamente, a superveniência de fato inipeditiva da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 
8. 666/93 e sins alteraçOes posteriores 
5.1.11. Cumprir outras obrigaçoes previstas no Código de ProteçAo e Defesa do Consumidor (Lei no 
8.078/90) que sejam compatIveis corn o regime de direito pñblico. 
5.1.12. Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93. 
5.2.. São expressamente vedadas a CONTRATADA: 
5.2.1. A veiculaçAo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver pM-via autorizaçao 4a. 
Administração do CONTRATANTE. 
5.2.2. A subcontrataçAo para a execuçào do objeto deste Contrato, scm prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE. 
5.2.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a 
vigência deste Contrato. 

H. 
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CLAUSULA SEXTA - BA LIOUIDACAO, DO PAGAMENTO 
E DO REAJT.TSTE 

6.1. 0 pagarnento será efetuado mensalmente, ate a 50  dia ütil do mês subsequente, mediante 
apresentaçäo no protocolo cia Contratante, da documentaçao habiT d quitaçao: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Cerimonial e encaminhada ao Departarnento 
Financeiro; 

II— Cumprimento da Resoluçao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
6.2 0 pagamento obedecerá ao disposto na Resoluçäo n° 296/2016 do Tribunal de Contas de Sergipe; 
6.3. Nao haverá reajuste de preço, exceto se houver qualquer fato devidamente comprovado e alheio a 
vontade das partes, que altere o equilibria econornico-financeiro inicial do Contrato, o mesmo poderá 
ser revisto e restabelecido em igual proporçâo, inediante requeriniento cia parte interessada, mantida a 
mesma margern de lucro inicial da proposta. 
6.4 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atualizada segundo a variaçAo do INPC, 
desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para a efeito deste 
item, nAo serão computados as atrasos atribulveis a contratada e as decorrentes da nAo aprovaçAo dos 
documentos de quitaço ou, ainda, cia nAo aceitaçao da mercadoria. 
6.5. De acordo corn o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de 
hcitaçào neste Estado e que adquirir rnercadorias de outras unid.ades da federacAo, recolherá a imposto 
correspondente a diferença entre a alIquota interna e a interestadual. 

As despesas oriundas do objeto deste, conforrne consta dos autos do 
processo licitatOrio, obedeceräo: Função —Sub FunçAo- Programa de Govemo - Projeto ou Atividade:: 
01.031.0026.0461- Coordenaçào da AçAo Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - 
Modalidade de AplicaçAo: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicaçOes 
Diretas e foi procedida a reserva do recurso orçamentário para custeá-la. 

8.1. A gestào deste Contrato cabera a Diretoria Geral e durante sua vigéncia, a execuçAo do objet6 
seth aconipanhada e fiscalizada pelo Cerirnonial ou par representante da Contratante, devidarnente 
designado para esse fun, permitida a assistência de terceiros, corn autoridade para exercer, corno 
representante da Administraçäo da Contratante, toda e qualquer açào de orientaçäo geral. 
8.2. A fiscalizaçao de que trata este item, nAo exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada pëlos 
danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de açâo on omissao, culposa ou dolosa, de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
8.3. Durant-, a perIodo de vigência deste Contrato a Contratada deverá manter preposto, aceito pela 
Administração da Contratante, para representá-lo sempre que for necessário. 
8.4. A atestaçAo de conforrnidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsávolypela 
flscaiizaçAo do Contrato on a outro servidor designado para esse fin. 
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CLAUSULA NONA - DAS OBRLGAçOES BA CONTRATANTE 

9.1. Cabe a CONTRATANTE: 
9.1.1. Definir por ocasiao de cada solicitação, a qualidade de produtos a serem entregues, o prazo e o 
local de entrega. 
9.1.2. Rej eitar o fornecimento efetivado em desacordo corn o previsto no Contrato, indicando as 
razOes da recusa. 
9.1.3. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos fbncionarios da Contratada ao local de 
entrega dos produtos, desde que devidamente identificados por crachá. 
9.1.4. Prestar as informaçOes e esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 
Contratada e que digam respeito a natureza do objeto deste Termo. 
9.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais irnperf'eiçOes no curso da execuçAo 
do objeto, fixando prazo, se necessário, para a sua correção. 
9.1.6. Promover o acompaithamento e flscalizaçAo da execuçAo do objeto contratado, de forma que 
sejam mantidas as condiçoes de habilitaçAo exigidas na licitaçAo. 
9.1.7. Proceder a conferéncia da Nota fiscal/fatura;atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento 
dos produtos. 
9.1.8. Efetuar o pagamento devido pelo forneciménto dos produtos a Contratada, desde que cumpridas 
todas as formalidades e exigências deste Termo e da licitaçao 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES 

Se a CONTRATADA descumprir as condiçOes avençadas ficara sujeita 
as penalidades estabelecidas nas Leis no 10.520/2002 e 8.666/1993, corn alteraçOes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES 
GERAIS 

Este Contrato decorre cia LicitaçAo n° 006/2019 - Pregào Presencial no 
006/2019 cujas eondiçoes o integram para todos os fms legais. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- - DO FORO 

Fica eleito desde já o foro cia cidade de AraeajulSergipe corn exclusao de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, pam dirimir as dávidas, porventura deeorrentó1a 
interpretação e execução do Contrato. 
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E, por estar justos e contratados, assinam o presente em (03) três vias 
de igual teor, em presenca das testemunhas abaixo, pan que produzam os demais efèitos decorrentes 
deste ato. 

de cona. . ..................... tIe 2019. 

1° L/SE 

?Aline Ferreira Machado, C.P.F. n° 036.842.505-38 
CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP 

C.N.P.J. n° 20.420.381/0001-75 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



GOVERNO DO ESTADO 0! $ERGPr 

NOTA DE EMPENHO DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FOLHA: 

31/05/2019 	2019NE000616 	1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.I70.$401000144 

ENDEREc0 DA tiC: CIDADE: U.F.: CEP: 
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN- CENTRO ARACAJU - SE 49.010-050 

CREDOR: R.AZAO SOCIAL CONSTRUTORA MACMADO LTDA-EPP CN?.l: 
NOME FANTASIA CONSTRUTORA MACHADO 20.420.38110001-75 

ENDEREç0 DO CREDOR: 	 CIDADE: IJ.F.: CEP: 
RUA TREZE N. 211 	 - 	NOSSA SENHORA DO S000RRO SE 	- 49.160-000 

ODICO V.0.: PROGRAMA DE TRASALHO: NAT. PA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 
01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.31 0101000000 4.50000 

IM-cJN2ANcIA MUIt t.AJCNbU 

QUATRO MILE QUINIIENTOS REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011.00001.0101000000.33000000,596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	TWO PB DESPESA: 	 W 0* N.E. DE REFERENdA: 

2-ESTIMATIVO 	 1-NORMAL 	 - - 	 - 

J4CITAçAO: 	 MODALIDADE DA LJCITAçAO: - 
	

NUMERO DO PROTOCOLO: 

0112019000144 j9-PREGAOPRESENCIAL  

REFERENCIA LEGAL  

.E 10520 DE 17107/2002 

CONV#N1Ô . 

CRONOGRAMA DE DESEMEOLSO  

JA'aiRo: 	 FEVEREIRO: 	- 	- 

0,00 0,00 

MARcO: 

0,00 

ABRIL: 

0,00 

WAAO:
-• 	. 	 JUNIlO: 

- 	 0,00 	 - 	 842,64 

JULHO: 

642.86 

AGOSTO: 	- - 

- . 	642,88 

SETt_MBRO: 	 - - 	OUTIJBRO: 

642,88 	- 642,86 

NOVEMBRO: - 

.- - 

. 

64288 

DEZEMBRa: 
,. 	. 	. 	. 	. . 	. 	64286 

'TENSDO -EMPENHO ..... 

- 	
.. 	NACORORISTAL 	 . . 

STATUETA COM BASE, 
1 	196541-6 	3.3.90.31.04 COM20CM- - 	 50.00 	 IJNIDADE 	 4.500,00 

MARCA:CONFECCAO 	 . . 	 . . 
- 	 .fr'ROPRIA- -. 

	

3 OS5ERvAcAO 	 - 	 - 

Conforms Contrato n° 1112019, 00m vigncia de 01/06/2019 a 31/12/2019. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 	 - 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N; PALACIO GOVERNADOR .JOAOALVES FILHO. ARACAJU -. 	TOTAI (R$) 	- - 	 4.500,00 

RESPONSAVEL PELA E ISSAO: 

BRUNA PRE 	VE ALMEIDA LINHARES 

033.872.995.08 

ASSINATURA DO.QRDENAOOR: 

Data da ImpressSo: 	04/0612019 Resp. Impressac: 	BRUNA PRESGRAVEALMEIDA LINHARES 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

4j NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NOMERO: 	 FOL,HA: 

31/05/2019 	2019NE000815 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: US: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGSLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREc0 DA US: CIDADE: U.F.: CEP: 

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

CREDOR: RAZAO SOCIAL CONSTRUTORA MACKADO LTDA-EPP CNPJ: 

NOME FANTASIA CONSTRUTORA MACI-(.ADO 20.420.38110001-75 

ENDEREçO DO CREDOR: CIDADE: US.: 	CEP: 

RUA TREZE N. 211 NOSSA SENKORA DO SOCORRO SE 	49.160-000 

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

01101 	 01.031.0026.0481.0000 	 13.3.90.32 0101000000 1.78700 

1MPORTANCiA FOR EXTtNSO: 

MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019,01i0I1.00001 .0101000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

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

2- ESTIMATJVO 1 - NORMAL 

'4CITACAO: MODALIDADE DA LICITAcA0: NCJMERO DO PROTOCOLO: 

0112010000144 9-PREGAOPRESENCIAL H 	•,.. 	 H 

REFERENdA LEGAL ' 

LEI 10.520 DE 17/0712002 	. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 

CONVENIO:  

CRONOORAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRIL: 

0,00 • 0,00 .... . .... ....... .. .. 0,0c 

I13T . JUNHO: JULHO: 	 , AGOSTO: 

.0,00 . . 	 .. 	 . 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

25243 . 252,43. . .45 ... . 	 . . 25241 

ETANGULAR,EM 
.ACRILICO . 	 . 	 . 	 . 	 . . . 	 . 

AESINADOMEDJNDO 5X2 
CM,IMPRESSO COM 0 

ORVIR DAASSEMBLEIA 
.EGISLATIVA DE SERGIPE, 

2 	417343-0 	3.3.90.32.80 	NOME ESETORDO 50,00 	 UNIDADE .. 	 17,0000 	 85001 
ERVIDOR,FECH0 
MERICANO11PO . 	 I . 	 . 	 .. 	 . . 

ORBOLETADEFACILE 
EGURA FIXAQAO - 

MARCA:CONFECCAO 
PROPRIA . . 	 . 

Data da Irnpressäo: 	0I05J2019 	 Resp. ImprasaSo 	BRUNA PRESORAVE ALMEIDA LII*IARES 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO MPaNHO: 	NUMERO; 	 PaulA: 

31/0512019 	2019NE000815 	2/2 

OBSERVAQAO 

Conformo Contrato n° 11/2019, m vigéncia do 01/06/2019 a 31/1212019. 

LOCALOADE OP ENTREGA; 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAD ALVE3 FILHO. ARACAJU - 	TOTAL (R$) 	 1.767,00 

RESPONSAVEL PELASAO _ 	 A8SNATURA DO ORDENADOR; 

BRUNA PRESO vt ALMEIDA LINHARES 	 4' 	J!tt1Z DE ANDRAD 

033872.995-08 	 / 	.." 	007 70%CC0 	A" 

Data da irnpressâo: 	0410512019 	 Reap. Imprnssão: 	BRUNA PRESCRAVE ALMEIDA UNHARES 



a 
GOVERNO DO EStADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMP#NH0 	NUMERC 	 FOLRA: 

.31/05/2019 	2019NE000814 	1/2 

UNIDACE SESTORA EMITENTE: US: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEALEGISLkTTVA 011011 00001 13170.800001-44 

END EREO CA UG: CIOADE: UJc: CE?: 

AVENIOA 1VO DO PRADO, SIN . CENTRO ARACAJLJ SE 49.010480 

CREDOR: RAZAO SOCIAL CONSTRUTORA MACHADO LTD#EPP CNN: 

HOME FANTASIA CONSTRUTORA MACHADO 20.420.38510001-75 

ENDEREcO DO CREDOR: CIDADE: UK: CEP: 

RUA TRUE N. 251 •NCSSA SENHORADO S000RRO $E 49.160-000 

CóDISO U.O.: PROGRAMA DE TRA&Q.Wz NAT. DA DESPESt4 FONTE: 	 ] IMPORTANCIA: 

I 01101 01.031.0026.0461.0000 3.39030 0101000000 1102.40100 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

CENTO E 0018 MIL, QUATROCENTOS E UM REAlS 

flC-A FINAMCEIRA: 

2019.011011 .00001 .0101000000.33000000.$96 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE CE EMPENHO: 	TWO CE CESPESA: PP DA N.E. CE REFERENdA: 

ST1MATh'O 	 1-NORMAL . 

....... :P U ltAQAo UUMERODOPROTOCOLO  

011d112019000144 	 . PREISENCIAL,  014$ 	712019 	 .. 	 . 	..•. . 

. REFERENCIA LEGAL .. 	 ... 

LEE 10320E 171712002 	 . 	.. . 	. 

CRONOSRAMADE DESEMBOLSO . 	. 	:. 	 . 	.... 	 . 	. 	. 

JANERO: .FEEREIRO. .. 	. oo 	 •. 
MRIL: 

000 OOO 000 000 

MAlO: JUNHO: :' 'JUEHO: 	 . AGOSTO: 
000 5462874 1462871 1462875 

. DEZEMERO: 
14t207 146287 1482875 1482871 

iTENSDGMPENHO . 	.. 

. EM  Ago  
. 

SCOVADQMEDINDO 
:400347-0 3;3M0.30.lL kSSXSOCM- 20000 .... .... UNIDADE .. 317 	.............50834  

MARCACONFECCAO .. . 	. 
PROPRIA 

GADEHOMENAQ. -. . . ., . . 
SIAcO 

SCOVADO,MEDINDQ 

2 400346-9 3.3.90.30.16 1X15 cm, COM ESTOJO 
100,00 UNIDADE 176,0000 	 17.6c 

MRCA:CONFECCAO 
PROPRIA 	 . . 	. 	. 	. . 	 . 	.. ,. 	.. 

PLACA C? HOMENAQEM - 
.. LACA EM . 	. ..... ...... ,.. ...,.,,.. .... .. 

L(CG CR1,MEDINDO 21 X15 .. 

3 400550-0 8.3.90.30.15 . 	COM ESTOJO EM 
UNLOADS &0000 	 18: 

kCONFECCAo , . 

. 

.. ................... 

FI.ACADEHOMENAGBl _. . . 
PLACAEM . . 
ACRJUCO,MEDIP4DO. 30X30 . . 

4 400349-7 3-8.9030.16 04, SEM ESTOJO - 1JNIDADE'  MARCA:CONPECCAO 
OPRIA 

... ......................................... 



S 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N O  01112019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA CONSTRUTORA MACHADO LTDA- EPP. 

OBJETIVO: FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE PLACAS EM AO ESCOVADO E 

ACRILICO, COM E SEM RESPECTIVOS ESTOJOS, TROFEUS E BROCI-JES 

PERSONALIZADOS, SOB DEMANDA, PARA SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS, 

SOLENIDADES E EVENTOS PROMOVIDO PELA CONTRATANTE, NO DECORRER DO 

EXERCICIO DE 2019, COM A ARTE FORNECIDA PELA CONTRATANTE. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DE SUAASSINATURA ATE 0 DIA 31 DE DEZEMBRO DE 

2019. 

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

DATA DA ASSINATURA: 31 DE MAIO DE 2019 

ARACAJU, 10 DE JUNHO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



Zimbra 	 Page 1 of I 

Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 011/2019, Extrato do 30  Aditivo ao Contrato no 
021/2016 

Dc : Maria Ester Dantas Santos 
	

Seg, 10 de jun de 2019 09:25 
< esters@al.se . leg. br > 	 02 anexos 

Assunto : Extrato do Contrato no 011/2019, Extrato 
do 30  Aditivo ao Contrato no 021/2016 

Para : Valtencir Santos Andrade 
<valtencira©at.se.gov.br > 

Val, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 011/2019, Extrato do 30  Aditivo ao 
Contrato n° 021/2016 
All, 
Ester 

Ext. do Contrato n° 0112019 FIRMA CONSTRUTORA MACHADO 
? ITDA - EPP.odt 

20 KB 

Ex 30  Termo aditivo ao Contrato no 0212016.odt 
19 KB 

https://webmail2.al.se.Ieg.br/hlprintmessage'?idC:-2754&tz=AmericalAraguaina 	10/06/2019 


