
ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGJSLATJVA 

CONTRATO No 023/2019 

Termo de Contrato de Prestaçào de Services que entre 

si celebrarn a Assembleia Legislativa de Sergipe e a 

Firma CLEBER PAIXAO DA CONCEJçAO. 

A Assembleia Legislativa do Estado tie Sergipe, ãrgäo in-

tegrante da Adniinistraco Püblica Direta do Estado de Sergipe, inscrita no CUCIMF sob o n.° 

13.170.840/0001-44, corn sede e fore an Avenida Iwo do Prado, s/n 0 , nesta capital, doravante de-

norninada CONTRATANTE, neste ato representada per pelo sen Presidente Deputado Luciano 

Bispo de Lima e son Primeiro Secretérlo, Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residen-

tes nesta Capital, e a Firma CLEBER PAIXAO DA CONCEIcAO, estabelecida na Avenida 

Angela Maria Santana Ribeiro, n° 10, Bairro macjo Barbosa, Aracaju-SE, CEP 40040-350, inscrita 

no C.N.P.J. sob n° 25.'014.764/0001-82, representante legal exclusiva(conforrne carta exciusividade 

anexa so processo) do profissional Allisson Coutto, brasileiro, inscrito no CPFIMF sob n° 

787.009.495-15, que ministrará os cursos contratados denominada CONTRATA]M, representada 

nor sen Representante legal, Cleber Paixao do ConceiçAo, porta&r do CPF n° 609.871385-53 a RU 
O  113215 SSP/SE, doravante denominada de CONTRATADA, em confotmidade ac Processo de 

Inexigibilidade de Licitaçào n° 007/2019 e corn base no Artigo 13, inciso VI, combinado corn o 

artigo 25, incise II da Lei no 8.666/93, em sin atual redaçâo, têrnjustos C contratados per estee na 

meihor forma de direito, o que adiante Se segue mediante as cláusulas e condiçöes seguintes: 

CLAUSULA I - DO OBJIETO 

Este Contrato tern per objetivo a Contrataçao de proflssional especializado 

para desenvoiver Oficina "Uma abordagern prãtica C descomplicada pan quern quer aprender a ela-

borax projetos culturais", na Escola do Legislativo Deputado Joao de Seixas de Doris. 

CLAUSULA It- ESPECIFICAçAO DOS SERVICOS 

Cada modulo da Oficina seth ministrado palo faciiitador Allisson Conte OH-

veira. para trinta e cinco alunos, corn uma carga horária de 20 hens, nas datas e horários a serem 

combinadas posteriormente, no Escola do Legislative, terido come objetivo fazer corn que o aluno 

desenvoiva a elaboraçao de projetos na area artistico-cultural de forma que dc possa desenvoly'er 

aptidoes para aurnentar suas oporturiidades de financiamento, sejain elas feitas corn pace-Has pqDh-

cas on privadas e os outros ternas a serern desenvolvidos são de suma importância tendo ernftsta 

( 
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que estAo relacionados as atividades deste Poder, a exemplo da elaboraçäo de projetos para ernen-

das pariamentares e apresernaço em leis de incentivo federal, estadual e municipal; 

aAUSULA TERCEIRA - BA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR 

Os services ora contratados obedecerâo ao disposto neste Contrato, bern comb 

as disposiç&s constantes 1109 documentos adiante enumerados, e que independentemente de thins-

cricào fazern parte integrante e complementar deste Contrato: 

Justificativa de Inexigibilidade de Licitaçào no 007/2019 

Proposta Coinercial scm data. 

CLAUSULA TM - 4Th VINCULACAG AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 

A Contratame e a Contratada vincularn-se plenamente an Processo de mcxi-

gibilidade de Licitacão no 0070-019, bern come ,  a proposta cia Contratada. 

CLAUSULA IV DAS OBWGACOES DA CONTRATANTE 

A Contratante Se obriga a: 

a) Liberar os funcionários para participação da Oficina 1109 dias e horários preestabe-

lecidos pela Escola do Legislativo; 

b) Disponibilizar o espaço no prOprio local de trabaiho nos horarios preestabelecidos. 

c) Divulgar as Oficinas junto aos seus funcionários, incentivando-os a uma ativa par-

ticipaçao. 

d) Fornecer dados ftmcionais necessârios subsidiern a execuçäo da Oficina 

e) Especificar a grupo de funcionários beneficiados pela Oficina e respectivos name- 

Its. 

f) Acompanhar e fiscalizar, sob a responsabilidade da Escola do Legislativo, a execu-

çãø dos serviQos; 

h) Efetuar o pagamento a Contrarada de acordo corn o estabelecido neste Contralto. 

çLAUSULA V - BAS OBrnGAçOES  BA CONTRATADA 

A Contatada  se obñga a: 	
/t 

I - Executar 0 service objeto deste Comrato em estrito acordo corn as dispiôes e 

discriminaçào da proposta, e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 	
/ 

I 
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a) Minisuar a Oficina aos trabaihadores inscritos, cthnprindo toda a carga horéria estabeleci- 

da; 

b) Manter durante toda a execucAo do Coritralo, todas as condiçOes de habiitaçäo e qualifi- 

caçäo exigidas na licitaçào; 

c) Responsabilizar-se pelos eneargos trabaihistas, prevideneiários, fiscais e comercials, re- 

sultantes da execuçäo do Contralo; 

fl Mo transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado corn a Contr&ante, scm 

pré Via C expressa anuêneia; 

g) Nao realizar associaçäo corn outrern, cessAo ou transferêneia total ou parcial, bern como a 

fusao, cisão ou incorporação, scm prévia e expressa anuencia do Contratante; 

h) Apresentar no encerramento de cada turn  a relaçao dos capacitados e frequéncias; 

CLAUSULA VI - DA VIGENCL4 

0 prazo de vigência da prestaçào dos serviços é de ate sessenta dias a partir 

cia emissäo da nota de empenho. 

CLAUSULA Vu - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

As despesas orhmdas cia presente contrataçào por: Funçäo - Subfunçao - 

Programs dc Govemo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.0461 - Coordenacao da Açao Legislati-

Va; Categoria Economica - Grupo de Despesa - Modalidade de Apiicaço 3.3.90.00 - Outras Des-

pesas Correntes - Aplicaç5es Diretas. 

CLAUSULA VIII - DO PRECO £ FORMA BE PAGAMENTO 

0 valor da prestaçäo dos services é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reals). correspondente a trds rnódulos cad. Urn COffi Gusto de R$ 2. 500,00 (dois nil e quinhentos re-

ais), discriminados da seguinte forma: a) material didático - R$150,00; b) Equipe dc siporte - 

RS450,00 c) Facilitador - R$1.650,00 d) impostos - RS250,00 e seth pago mediante apt scntaçâo 

cia nota fisealffatura, devidamente atestada pela Diretora da ELESE, confinnando a oreptçäo dos 

serviços, objeto desta inexigibilidade, nos moldes contratados. /1 

CLAUSULA IX— DA FORMA DE PAGAMENTO 

- 	
\ 
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I - 0 pagamento seth efetuado de forma globa], mediante apresentação daNe-

ta Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Diretora da ELESE, atestando a prestacão dos serviços, 

objeto deste Contrato. 
II - Todos os documentos de cobrança deverao ser apresentados no protocolo 

geral da Contratante e encaininhados através de oficio especIfico aos cuidados da Escola do Legisla-

tive pam ateste a posteriormente a Diretoria Financeira da Contratante. 

Ill - A Contratante, através da Escola do Legislativo e Diretoria Financeira, 

disporá de 03 (tres) dias consecutivos da data de entrada no protocolo da documentaçAo hãbil, a qui-

taçäo das despesas pam aferi-la corn a efetiva execuçao dos serviços e devolve-la, no caso de irregu-

laridades, ao emitente. 

IV. Os documentos de cobrança Mo aprovaios seräo devolvidos corn os re-s-

pectrvos indicativos de correção a serem efetuados, e neste case, a data de sua reapresentaçfio sera a 

data de inicio pam a nova contagem de prazo, que disporã a Contratante pam efetuax o pagarnento; 

V. Os periodos de airaso par culpa da Contratada, e aqueles decerrentes da 

nào aprovaço ou de devoluçAo de documentos de cobranç-a devido a incorrec&s, ou ainda, cia näo 

aceitaçAo dos scrviços, no serào cornputa4os para efeito de alualizaçao monetiria; 

VI. Havendo atraso de pagamento, ensejará inadimplencia, que será pap pela 

Contratante, pela variaço do INPC entre a data qua deveria ter sido paga, ate a data do seu efetivo 

pagarneiltO. 	 - 

CLAUSULA X - BA FJSCALIZACAO 

A execuço do presente Contrato seth fiscalizada pela Escola do Legislative 

ELESE. 

PAR GRAFO IITNICO - Os responsãveis anotarAo, em registro próprio, todas as ocorrências rela-

cionadas corn a execução do Contato, determinando o que for necessário a regularizaçao das folhas 

cm defeitos observados. 

CLAUSIJLA XI - BAtS PENALLOADES 

U atraso no cumprimento cia qualquer obrigaço assunñda suj eitar contra-

tat ao pagamento de multa de flora no valor de 1% (hum por cento) per dia de atraso. 'm case de 

inexecuçao total ou parcial do contrato, a contratada seth penalizada na fern previstakelo  Art 87 

da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes e o valor this muitas corresponderá a gravidade cia #aco,  ate o 

rnAximo de 10% (dez por canto) do valor do contrato, em cat case.  

-Th 	 ( 
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CLAUSULA XII - DOS CASOS BE RESCISAO 

0 presente Contrato seth rescindido: 

a) ordinariamente, por completa inexecuçao; 

b) excepcionalmente, por qualquer dos motivos dispostos no Art 78 cia Lei 8.666/93 

e suas aiteraçOes. 

PARAGRAF'O UNICO - Em caso de rescisäo administrativa, decorrente da inexecuçAo total ou 

parcial do Contrato, a Contratada Mo terá direito a nenhuma espécie de indenizaçAo, sujeitando-se 

as consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Assembleia. 

CLAUSULA XIII - DOS RECTJRSOS 

Dos atos administrativos decorrerites cia aphcacao da Lei n. °  8.666/93 C suas 

alteraçöes. cabem os recursos dispostos em seu Art. 109. 

CLAUSULAXLV-DOFORO 

As partes contratantes elegem o foro da cidade de Aracaju, capital do Estado 

de Sergipe pan dirImir as düvidas e ou questOes oriundas da interpretaçao e execuçào do presente 

Contrato. 

E por estarem justos e acertados, assinam o presente Conirato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo. 

Araju, .jJ de 	 de 2019. 

/vcPutad eLa 	 Deuo9Lthade 

Presiden - Contratante 	 - 	 1 Secqta o -Cont tante 
-S 

CLEBER PAJXAO BA coNcncAo.609.871.385-53 
Firma CLEBER PMXAO BA CONCEIçA0 

Contratada 

Testemunhas: 



GOVERNO DO ESTADO PE SERGIPE 
DATA DO EMPENHO: 

21/1012019 

NUMERO: 	 FOLMA; 

2019NE001495 	1/1 
lvWl 

UNMADE GESTORA EMITENTE: 
GESTA0: 	CNPJ: 

ASSEMBLEJA LEGISLAflVA iollall 00001 	13.170.840I0001-44 

ENDERECO DA UG: CIDADE; iICEPT 

AVENIDA IVO DO PRADO. SIN - GENTRO ARACAJU SE 	
010 050 1  ... 

CREDOR: RAZAO SOCIAL CLEBER PA!XAO DA CONCEICAO CNPJ: 

NOME FANTASIA BETINHO CAIXA DAGUA 25314.76410001-32 

ENDEREcO DO CREDOR: CrnADE: I 	TTjCEPE 

RUAANGEJ..A MARIA SANTAkA RIBEIRO N- It ARACAJU SE 	49350 

cOoieo Uc.: 	 PROGRAMA DE TRABAU4O: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 	 1 01 128.0026.0495.0000 3,3.90.39 0101000000 7.50000 

SETS MIL E QUENHENTOS REAlS 

2019,01 1011,00001 .0101000000,33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

1 - ORDINARIO 	 Ii - NORMAL 

Licwa& 6ALIDADEDAUCAcAOE ER00OPR0T0C3t0T 
01W112019000257 	 5.TNEXVEL

02863 
.12019 

'RE FERENdA LEGAL - 

INEXIGIVEL. ART 25, INCISO LI, LEI 8666193 

CON VENIO: 

} 
CRONOCRAMA DE DESEMBOLSO 

0,00 

FEVEREIRO: 

0.00 

MARcO: 

0,0 

ABRSL: 

0,00 

JUNHO: JULHO: 
- 

AGOSTO: 

0.00 1 0,00 0.00 0.00 

OUTUSRO, N3OT JDEZEMBRO: 

0.00 7.50000 0,00 0,00 

TENS Do EMPENHO 

240S02 	3 3 eo 3S.48 
	 DE PESSOAL- DO TIPO 	

3.00 	UNMADE 
	

2.500.0000 

0BSERVAçA0 

LOCAUDADE DEENTREGA; 	 I 
AVENLOA WO DO PPADO Sift PALACIO COVERNADOR JOAO AL.VES FCLHO ACAJU - SE 	

9 	

7500,00 

	

RESPONSAVEL PELK4O5? 	 ASSIN,ØURA DO ORDENA ° 

BRUNA ES 	AtM ELDA LI NWRES 

	

033 872.995-08 	 7951 -59 

02t2 ds ]mpress 	21'l2019 	 Res- imp-5o 	BRUNA PRESOR4VE ALMEIDA UNM4RES 
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EXTRATO DO CONTRATO N ° 02312019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA CLEBER PAIXAO DA CONCEIçAO 

OBJETO: CONTRATAçAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVER 

OFICINA "UMA ABORDAGEM PRATICA E DESCOMPLICADA PARA QUEM QIJER APRENDER 

A ELABORAR PROJETOS CULTURAIS", DEPUTADO JOAO DE SEIXAS DORIA. 

VIGENCIA: DE ATE SESSENTA (60) DIM A PARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO. 

BASE LEGAL: LEI N O  6.666193 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 21 DE OUTUBRO DE 2019 

ARACAJIJ, 31 DE OUTUBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENçA TELES DE MENEZES 



Zimbra 	 Fage 1 01 

Zimbra 	 antoniaa@al.se.leg.br  

extrato do contrato 023 2019da firma Cleber Paixão da Conceiçâo 

Dc : Maria Antonia Mendonça Amaral 	Qul, 31 de out de 2019 11:06 

<antoniaa@aLse.leq.br > 	 02 ariexos 

Assunto : exlxato do contrato 023 2019da firma 

Cleber Paixão da Corlceição 

Para : valtericira <valtencira@al.segov.br > 

Val, 
Segue extrato do contrato n 023 /2019 da firma Cleber Paixao da Conceiçäo, e 

extrato do contrato n 024/2019 de Marcos Antonio Santos Mei (lavagem 

estofados), para publicação, 
Aft; 
Antonia 

Ext do Contrato n° 0242019 Marcos Lavagem Estofadoaodt 

20 KB 

- Ext. do Contrato no 0232019 Firma Cleber Paixão da Conceição.odt 

19 KS 

httns://webmaiJ2.a1se1egbr/liJprthnessage?j= I 773&tz=AmerieaJAraguajna 	31/10/21 


