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CONT1IATO No 029/2020 

Termo de Contrato que entre si fazein a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe e a firma RAE 
EMPRESA SERGIPANA BE cuMAnzAçAo. 

Pelo presente Contrato, que entre si fazem por esta e Tn mellior 

forma de direito, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.(tC. no 13.170.840/0001-44, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado 
Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jéferson Andrade, anibos brasileiros, 
residentes nesta Capital e do outro, a firma RAE Empresa Sergipana de ClimatizaçAo, inscrita no 

CNPJ sob NO 14.272.076/0001-80, inscriçAo estadual NO 27.151.096-0, inscriçao municipal M° 

1038030, situada in Avenida Hermes Fontes, 1502, Bairro Luzia, Aracaju-SE, denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr' Jose Lucio Pereira Campos, Portador do CPF n°: 

609.554.225-15, decorrente da DISPENSA DE L1C1TAA0 No 008/2020, conforme o processo 
N° 01290-3/2020, de acordo corn o que determina a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
em especial ao seu Mt. 24, I, em observãncias a Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Codigo de Defesa do Consumidor) e pela Lei Complementar no 123106 em sua atual redaçao 
(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e demais normas aplicaveis a 
espécie. Os contratantes tern justo e contratado por este e na methor forma de direito, o que adiante 
segue mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 Objetiva o presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de adequaçao do sistema de ar condicionado do Plenário da Contratante, para atender a instalaçAo 
do novo forro, conforme Termo de Referéncia. 

CLAUSULASEGUNDA— EsPEcwIcAcAo DOS MATERIAlS E SERVIOS 

2.1 A adequaqão compreende o complemento cia tubulaçao e adaptaçao dos difusores no novo forro 
bem corno toda a logistica na exeeuçAo. 
2.2 Todos os inateriais necessários para a tubulaçao, difüsores e assessérios, quando da exeeuçao 
dos serviços referentes a adequaçào obedecerao ao previsto no memorial descritivo e proj eto 
original, bem como o termo de referencia e acompanharao o padrao já executado. 
2.3 0 objeto deste contrato compreenderâ o fornecimento dos seguintes serviços; 

ITEM SERVIO VALOR 

1 AdequacAo do projeto, calculo de pressao e vasäo R$2.8000,00 	/ 	H 

do sistema de ar-condicionado  

2 Adequaçao e substituiçAo de dutos em chapas R$ 19.784,00 

I 	 - 	- galvanizadas corn isolamento térmico  Li 
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3 SubstituiçAo 	de 	dutos 	flexiveis 	isolados 

termicarnente corn fechaniento e estanqueidadede  

R$ 3.600,00 

4 Fixaçào de difusores no teto e novo forro, total 

12(doze)  

R$2.400,00 

5 LocacAo de equiparnento para exeeução de servico R$3.750,00 

TOTAL 14$ 32.234,00 

CLAUSULA TERCEHIA - BA INsTALAcA0 

3.1. Consideram-se inclusos no valor do presente contrato todas as despesas corn mAo de obra e 

materials necessários para a adequaçäo do sistema de ar-condicionado. 

12. Os serviços serâo prestados no Plenário da Contratante, localizado no ediflcio sede e deverá 
ser acordado previamente corn a Diretoria Administrativa, através do telefone 32166654. 

3.3. Os serviços de adequaçao, salvo solicitacAo em contrarlo, deverão ser executados durante o 
horario de expediente da Contratante, a saber: das 07 as 18 horas, de segunda a sexta-feira. 

3.4. Os serviços devern ser sempre realizados por profissionais corn os conhecimentos necessários 
sobre as ferramentas, materiais, peças, tëcnicas e itens envolvidos, de modo a nao prejudicar o 
flincionamento dos setores nern tampouco o born andarnento das atividades de seus ocupantes. 

3.5. 0 Setor de Engenharia e Arquitetura da Contratante prestará todas as informaçOes necessárias 
e supervisionará a prestaçAo dos serviços objeto deste terrno. 

3.6. Os funcionarios da Cont-ratada deverAo estar devidamente fardados e identjficados corn cracha 
na ocasiAo da entrega e instalaçao dos rnateriais. 

3.7. Ao final dos serviços, a Contratada devera entregar a fiscalizaçAo As built no projeto existente 
executado pela Empresa GLALCIMAR MARQUES PAIVA CAMPOS, CNPJ 24.420.478/0001-39 
corn as rnodificaçôes executadas e devera tambern emitir ART dos serviços executados. 

CLAUSULAQUARTA— BA GARANTIA DOS SERVIOS 

4.1. Os serviços, após o recebimento defmitivo, terAo uma garantia de trés meses; 

4.2. DeclaraçAo firmada pelo Contratada que todos os materials utilizados e mAo de obra são de 
primeira qualidade, comprornetendo-se a correção de todos os defeitos não provenientes do uso 
normal da instalaçAo, os quais porventura sobre venham durante o prazo de noventa dias a contar da 

data do recebimento definitivo. 

4.3. A Contratada se obrigará a reparar, imediatarnente, todo e qualquer item do objeto deste Termo 
e da licitaçAo que apresentar algum defeito, alguma deficiencia de qualidade ou estiver fora4as 
medidas solicitadas/apresentadas. I 

4.4. A Contratada ficará obrigada a corrigir, total on parcialrnente, as suas exppsa*, o ser4iço tf 
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prestado corn vIcio ou incorreçAo decorrente de execuçAo irregular ou produto fornecido corn 

defeito, de modo a adaptá-los as especificacOes contidas no presente termo. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAcAO DOS MATERIAlS 

5.1. 0 prazo da prestaçAo dos serviços de adequacAo, seth de ate 60 (sessenta) clias corridos, 
contado a partir da entrega da Nota de Empenho emitida pela Contratante, e/ou assinatura do 
contrato o que ocorrer por tltimo. A Contratada sornente iniciará os serviços, após o aceite dos 

materiais pelo Setor de Engenharia e Arquitetura, concluindo os serviços corn os testes finais. 
5.2. Admitindo-se a prorrogaçAo dos prazos desde que previarnente solicitados pela Contratada, 
devendo ser motivada e pertinente, corn fatos ocorridos na entrega ou na instalação e corn anuência 

da Contratante. 
5.3. Os serviços de adequação serào prestados no Plenñrio da Contratante. 
5.4. Os serviços e rnateriais utilizados deverAo estar rigorosamente dentro das especificaçôes 
estabelecidas no termo de referéncia, sendo que a inobservãncia desta condicAo implicará recusa 

formal, corn a aplicacAo das penalidades contratuais. 

CLAUSULA SEXTA- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

6.1. 0 presente termo terá vigëncia de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua 
assinatara, passIveis de prorrogaçAo, desde que devidamente justificado, ressalvadas as garantias 
dos serviços, de trés meses, a partir do recebimento defmitivo. 

CLAUSULA SETIMA- DA FISCALIZAcAO E GESTAO DO CONTRALTO 

7.1. Cabera ao Setor de Engenharia e Arquitetura e a Coordenadoria de Serviços e ManutençAo, 
conjuntamente, a fiscalizaçao do fiel cumprimento da prestacAo dos serviços de adequaçao de que 

trata o objeto e especiflcaçôes constantes neste processo, hem corno o atesto no corpo da Nota 
FiscallFatura e a gestAo a Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Geral; 
7.2. Cabera a Fiscalizaçao o direito de rejeitar os serviços e os materiais ernpregados que nAo 
satisfaçam os padroes especificados CU OS critérios de qualidade exigidos, bern corno de exigir sua 
pronta e imediata substituiçao per outro que o atendam, scm que caiba a Contratada qualquer tipo 
de reclamaçâo ou indenizaçao. 

7.3. Os rnateriais empregados nos serviços de adequacâo, bern corno as ferramentas, peças e 
rnateriais utilizados deverao estar rigorosarnente dentro das norrnas vigentes e das especificaçOes 
estabelecidas neste Termo, sendo que a inobserváncia desta condiçAo irnplicara a recusa do rnesrno, 
bern corno o sen devido refazimento elou adequaçao, scm que caiba a Contratada quaiquer tipo d;..t-m, 
reclamaçAo ou indenizaçao.  
7.4. A Fiscalizaç&o compete, entre outras atribuiçOes: 
7.4.1. Encaminhar a Coordenadoria de Serviços e Manutençao todas as ocorréncias que irnpliçpiern 
em rnultas a serern aplicadas a contratada que dará conhecimento a Diretotia Administrativ e/ou 

Diretoria Geral; 
7.4.2. Verificar a conformidade da execuçào do obj eto corn as norrnas especificadas e ise os 
procedirnentos ernpregados são adequados para garantir a qualidade desejada do material; 
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7.5. A fiscalizaçäo de que trata este item não exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçOes 

técnicas on vfcios redibitórios, e, na ocorrência desta, nâo implica em corresponsabilidade da 
Contratante on de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art.70 da Lei 8.666/93. 
7.6. Ao gestor do contrato compete: 
7.6.1 0 auxilio na revisào das cláusulas contratuais; 
7.6.2 0 acompanhamento cia qualidade, economia e rninimizaçao de riscos na execução contratual; 

7.6.3 A aplicação de penaiidades ao contratado; 
7.6.4 A rescisAo do contrato nos casos previstos e confecçao de aditivos. 

CLAUSULA OITAVA- DAS coNrncOEs  DE RIECEBIMENTO 

8.1. Os servicos seräo recebidos conforrne o artigo 73, inciso I, letra "a" e "b' e seus paragrafos da 
Lei 8.666/93, corn alteraçOes posteriores; 
8.2. Curnpridas todas as etapas contratadas e estando os serviços de adequaçao cia climatizaçao em 

pleno funcionarnento será formalizado o recebirnento. 
8.3. Seth constitufda urna Comissfto formada pelo Setor de Engenharia e Arquitetura, 
Coordenadoria de Serviços e Manutençao elou Diretoria Administrativa para o acompanhamento, 
recebirnento dos serviços; 
8.4. Quando do recebimento definitivo dos serviços deverAo ser entregues, ern duas vias os 
seguintes documentos: 
a) Originais dos proj etos de execuçAo atualizados com As Builts, contendo todas as planchas e 
memorial; 
b) Comprovante de recothimento de ART. 
8.5. Os rnateriais utilizados na adequacAo deverAo ser novos, nAo recondicionados, de primeiro uso, 

e deverAo ser entregues em perfeito estado, sern marcas, arnassados, arranhoes ou outros problernas 
fisicos. 
8. 6. Após a ernissào do documento de aceitaçâo definitivo deverá ter inIcio o perfodo de garantia. 

CLAUSULA NONA- DO VALOR DO FORNIECIMENTO, FORMA DE PAGAMENTO E 
REAJEJSTE 

9.1. Pela perfeita prestacAo dos servicos ora contratados e devidarnente atestados a Contratante 
pagará a Contratada, o valor de R$32.234,00(trinta e dois mu, duzentos e trinta e quatro reals), já 
incluso todos os impostos taxas e encargos sociais incidentes. 
9.2. 0 pagamento será efetuado em parcelas Unica, ate o 50  dia ütil do mês subsequente, mediante 
apresentação no protocolo da Contratante, cia docurnentaçAo hábil a quitaçAo: 
I 	- Nota fiscaVFatura, devidarnente atestada pela Coordenadoria de Serviços e Manutenç -" 
elou Diretor Administrativo; 
II 	- Cumprimento da ResoluçAo do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
9.3. Mo haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada seth atua1iza 
segundo a variaçào do INPC, desde a data final do perlodo de adimplernento, ate a data do efe/ivo 
pagamento. Pan o efeito deste item, nào seräo computados os atrasos atribufveis a contratadaje Os 

decorrentes cia nAo aprovaçAo dos documentos de quitaçäo on, ainda, da Mo aceitaç ,da 
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mercadoria. 

CLAUSIJILA DECIMA- DAS OBmGAcOES BA CONTRATANTE 

São obrigaçOes da Contratante: 
10.1. Receber o objeto no prazo e condiçOes estabelecidas neste contrato e termo de referéncia; 

10.2. Verificar minuciosarnente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 
provisoriarnente corn as especificaçôes constantes neste contrato, termo de referéncia e da proposta, 

pan fins de aceitacão e recebirnento definitivo; 

10.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre irnperfeiçOes, faihas ou irregularidades verificadas. 

no objeto contratado, para que seja substituldo, reparado ou corrigido; 
10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumpriniento das obrigaçOes da Contratada, por meio de 
cornissao/servidor especialmente designada (o); 

10.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestaçAo dos serviços, no prazo 

e forma estabelecidos neste Termo; 
10.6. A contratante nâo respouderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada corn 

terceiros, ainda que vinculados a execução do obj eto do presente Termo, bern como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus ernpregados, prepostos ou 

subordinados. 

CLAUSULA DECIIMA PRIMEIRA— DAS 0BMGAçOE5 DA CONTRATADA 

São obrigaçOes da Contratada: 
11.1. Fonecer mao de obra especializada para adequacao, montagern e testes na cliinatizaçAo, sob 
supervisão de engenheiro habilitado; 

11.2. Fornecer desenhos de detaihamento para aprovaçâo do contratante, corn as caracterfsticas 
descritas nas especificacôes; 

11.3. Antes do inicio dos serviços, a empresa instaladora devera analisar e endossar os dados, 

diretrizes e exiguidade do projeto, apontando corn antecedéncia os pontos que eventualmente 
possam discordar, responsabilizando-se consequenternente por seus resultados, pan todos os efeitos 
futuros. 
11.4. A contratada será responsável pelos alinhamentos, folgas, ajustes, isolamento, pinthra de 
suportes, garantia e acabamento geral de todo o sistema fornecido. 
11.5. Cumprir outras obrigaç6es previstas no Código de Proteçdo e Defesa do Consumidor (Lei If 
8078/90) que sejam compativeis corn o direito püblico; 

11.6. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial a 
CONTRATAJ'IFE, ou ainda a terceiros, na execuçdo do objeto deste Tenno e da licitaçao, nho sendo 
exclulda, cm mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaçar

os

u 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 
11.7. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçao por parte da CONTRATANTE, prestando tos 
esclarecirnentos solicitados e acatando as reclamagOes formuladas; 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALJDADES 
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12.1. A Contratada total ou parcial inadimplente seth aplicada as seguintes sançOes legais: 

a) Advertència; 
b) Multa Administrativa gradual, conlorme a gravidade da infraçao nAo excedendo em seu total, o 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulável corn as dernais sançOes; 

c) Rescisão contratual ou Suspensào temporaria de partieipação em licitacào e impedimento de 

contratar ôorn a administraçäo por prazo nào superior a 02 (dois) anos; 

d) DeclaraçAo de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administração Püblica, enquanto 
perdurarem os motivos deterininantes da puniçäo ou ate que sej a prornovida a reabilitaçao na forma 

da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FONTES DE RECURSOS E D0TAcA0 

ORcAMENTALUA 

13.1. As despesas do presente Contrato correro por conta cia seguinte classificaçAo orçamentária: 
FunçAo - Sub Funçào - Programa de Governo - Projeto on Atividade: 01101 ,01.031.0026.0276 

CoordenaçAo cia AçAo Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa- Modalidade de 
Aplicacão: 3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes-AplieaçOes Diretas e foi 
procedida a reserva do recurso orçamentário para custeá-la. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS DIsPosIçOEs GERMS 

14.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços, no todo ou em parte, sempre que 
nAo atender ao estipulado neste Termo cm aos padrôes técnicos de qualidade exigiveis. 
14.2. No interesse cia Contratante, o objeto cia contrataçâo podera softer acrëscimos on supressOes, 
nos termos do artigo 65, da Lei no 8,666/93 e alteraçOes posteriores, corn a apresentaçAo das 
devidas justificativas. 

Th 14.3. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as 
supressôes resultantes de acordo entre as panes. 

14.4. Nos preos propostos consideram-se inclusos todos os eustos diretos e indiretos necessários 
para a perfeita execuçäo dos serviços objeto do presente Tenno, bern corno todos os impostos, 
encargos traball,istas, previdenciários, fiscais, cornerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, transporte, materials e acessórios para instalaçao. Mo seth permitido, portanto, que this 
encargos sejani discriminados em separado. 
14.5. Fazem parte integrante deste Contrato independente de transcriçao, a proposta apresentada 
pela Contratada bern como o Termo de Referéncia, que a Contratada expressaniente declara 
conhecer, ratificando neste ato sua aceitaçAo integral. 

CLATJSULA DECIMA QUINTA— REscisAo 

15.1 A inexecuçAo total on parcial do obj eto deste Contrato, ensej ará sua rescisAo nos terrnk dos 
artigos 78 a 80 da Lei N° 8.666/93 em sua redaçäo atual. 	

11 /) 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO 

	

El 
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Flea eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe corn exciusão de qualquer outro, para dirimir as 

questöes que possam surgir. 
F, por estarem justos e contratados, aAinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, em presença 

que pr/duzarn os demais efeitos decorrentes deste ato. 

de 2r" 

ftJM2MA 	 Deputai 

(JOsE LUCID PEREIRA CAMPOS 
RAE EMPRESA SERGIPANA DE cLIMxnzAcAo 

------' CNPJ: 14.272.076/0001-80 
CONTRATADA 

TESTEMUNBAS: 



GOVERNO Do ESTADO DE SERGIPE 

J NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NOMERO: 	 FOLHA: 

07/08/2020 	2020NE000661 	1 /1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIALEGISLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDERE90 DA UG: 	 CIDADE: U.F.: CEP: 

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

CREDOR: RAZAO SOCIAL RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZACAO LTDA CNPJ: 

NOME FANTASIA CLIMA CLEAN 14.272.076/0001-80 

ENDEREc0 DO CREDOR: 	 CID U.F.: CEP: 

AVENIDA HERMES FONTES N. 1502 	 ARACAJU SE 49.045-760 

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

01101 01.031.0026.0276.0000 3.3.90.39 0101000000 32,234,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

TRINTA E DOIS MILE DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2020.011011.00001.0101000000.33000000.673 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO: TWO DE DESPESA: NO DA N.E. CE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 1 - NORMAL  

LICFTAQAO: MODALIDADE DA LICITAQAO: NOMERO DO PROT000LO: 

0110112020000114 6-D ISPENSADQ 01290-3/2020 

REFERENCIA LEGAL 

DISPENSAVEL. ART. 24, INCISO I, LEI 8.666193 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA tiE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARCO: ABRIL: 

0.00 0,00 0.00 0.00 

MAIO: JUNRO: JULHO: AGOSTO: 

0,00 0,00 0,00 32.234,00 

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 

0,00 0.00 0,00 0,00 

TENS DO EM PENHO 

AMPLLACAO DE SISTEMA GE REFRIGERACAO - COM 
¼DEQUA9AO DO CALCULO DE PRESSAO E VASAO; 	 - 

uSSTITUIQAO GE DUTOS E CHAPAS CON ioui,mtN iO 
1 427580-2 	3.3.99.39.17 	rERMICO5US5T]TUcA0 DE DUTOS FLEXIVEIS COM 	1 	1.00 	5 	UNlOADS 	 32.234,0000 32.234,00 

I I 	 FECHAMENTO E ESTA1OUEIDADE ;FIXAcAO 05 
I 	FU8OR!S NO TETO E FORRO, IN CLUSO 70009 OS 

MATEREJS S EQUIPAMENTOS ,00NFORME PROJETO  _________ 	____________ 

OSSERvAcA0 	 1 
Contormo Conato NO 029(2020, reforante so serv(co do adaquacOo do sistema de ar-condidonado do Pleflérto, a Ear Conotuldo ant alt 60 (sessents) rITES COFTtdOS a portir do data do 
empenho. 

LOCAIJOADE DE ENTREGA: 

AVENI0A IVO DO PR(aO, S/N. PAI.ACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILNO, ARACA-JU - sa TOTAL (R$) 	 32.234,00 

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: ASSINATURA DO ORDENADOR: 

GILSON OLIVEIRA CE FREITAS JEFERSON LUtZ 05 ANDRADE 

391.325,525-72 997.795.105-59 

LUCIN'JO BISPO GE UMA 

077.316.555-04 

Data do Impressâo: 	12/08/2020 	 Rasp. tnpressao: 	GILSON OLIVEIRA GE FREITAS 
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Zirnbra 

Zim bra 
	

anav@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato 029/2020 para publicaçäo 

De : Ana Larissa Santos Vasconcelos 	 Qul, 13 de ago de 2020 11:28 

<anav@al.se.leg.br> 	 i anexo 

Assunto : Extrato do Contrato 029/2020 para publicaçào 

Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@ai se. leg. br > 

Born dia! 
Segue anexo extrato do Contrato 029/2020 para publicacäo. 
Atenciosamente. 
Ana Larissa. 

- Ext. do Contrato no 0292020 RAE Empresa Sergipana de Climatização.odt 
21 KB 

https;//webmaiI2aI.se.Ieg.br/h1printmessage?id777&tzAmerca/AragUaifla 	 I/I 
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EXTRATO DO CONTRATO No 02912020 

CONTRATANTE: ASSEMBLETA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLTMATIZAçAO 

OBJETO: C0NTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçAO DE 

SERVTOS DE ADEQUAçAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DA 

ALESE 

YTGENCIA: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTTR DE 07 DE AGOSTO DE 2020. 

BASE LEGAL: LET N'8.666/93 EM SUA REDAçAO ATUAL 

DATA DA ASSINATIJRA: 07 DE AGOSTO DE 2020. 

ARACAJU, 13 DE AGOSTO DE 2020. 

ANA LARISSA SANTOS VASCONCELOS 


