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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO N° 007 /2021 

Termo de Contrato de Fornecimento de Material de Consumo 
que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de 
Sergipe e a Firma DIANJU DISTRIBUIDORA 
ATACADISTA EIRELI-EPP. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento de 

Material de Consumo. que entre si fazem por esta e na melhor 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 pelo Primeiro Secretário. Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros. 

residentes nesta Capital. e do outro a Firma DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA 

EIRELI-EPP. estabelecida na Rua .lulieta Pereira Alves. 399, Bairro Industrial. Aracaju/SE. CEP  

if  49.065-490, inscrita no C.N.P.J. sob rf 07.226.206/0001-83. Inscrição Estadual n" 27.111.474-6. 

denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. Fernando Gonzaga da Costa. 

portador do RG no 759.811 SSP/SE e inscrito no CPF n°343.956.365-00. com  base no Processo 

Administrativo ri° 00243-0/2021, autorizado pela Mesa Diretora através do Ato n° 23.325. de 
26/01/2021. publicado D.O.E n° 28.599. de 03/02/2021. referente à LICITAÇÃO N' 003/2021 - 

PREGÃO 003/2021-TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. na  forma da Lei Federal  if  10.520. 
de 17 de julho de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), e pela Lei Complementar ri° 123/06. alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 

155/2016, em sua atual redação (Estatuto Nacional da Microernpresa e da Empresa de Pequeno 
Porte), e Decreto Federal n° 8:538/2015, pela Lei Estadual n°8.747. de 09 de setembro de 7020 (Lei 
da Microempresa Estadual), e. subsidiariamente. pela Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993. 

observadas às alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e nas condições e 
exigências estabelecidas no Edital. têm justo e contratado, por este e na melhor forma de direito. o 
que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

1.1. 0 presente ajuste objetiva o fornecimento sob demanda de água mineral em garrafões de 
policarbonato transparente ou plástico tipo  pet  de 20 litros e água mineral em embalagem de 500 
ml com gás. fardo com 12 unidades, acondicionados em vasilhames de policarbonato transparente, 
todos com invólucro, selo fiscal e lacre de segurança (Lote 02) para a Contratante, durante o 
exercício de 2021, conforme especificações e quantitativos  con 	no Anuo I do ato 
convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DISCRIMINAÇÃO DOS 
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SERVIÇOS 

2.1. 0 material a ser fornecido, objeto deste Contrato, deve atender as seguintes especificações: 

a) com e sem gás: em fardos com 12 unidades. acondicionadas em garrafa tipo  pet,  tampa  corn  

rosca e lacre. contendo 500 ml e nas condições estabelecidas no Decreto n° 3029 de 16.04.99 e 

RDC IV 274 de 22.09.2005 e RDC ri° 173/2006; 

b) acondicionados em garrafões, sem gás, fabricados em polietileno de excelente qualidade, 

retomáveis, azuis claros, transparentes, resistentes a impactos, com capacidade para 20 (vinte) litros 

cada e devidamente higienizados.  corn  lacre e selo de segurança. 

2.2.1. Os lacres e os selos de segurança dos garrafões/garrafas deverão estar de acordo  corn  as 

• 
normas da ABNT. 

2.2.2. O fornecimento a que se refere à cláusula anterior, objeto deste contrato compreenderá o 

fornecimento sob demanda de até 

i 	 LOTE II (cota reserva) 
! ITEM/COD. 
' 	IGESP 

I 	DESCRIÇÃO TÉCNICA UNID QUANT VALOR  UNIT.  
(RS) 

2. -1 

405.058-4 
Água mineral sem gás. 20 litros garrafão 3.600 4.04 

, 	Água mineral  corn  gás. 500m1, c/  2.2 
405.057-6 	 12 unidades 

pet  2.400 1 I .10 

.VALOR TOTAL: quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais RS 41.184,00 

2.2.3. AContratante NÃO se obriga a requisitar. durante a vigência do contrato, todo o quantitativo 
indicado neste contrato, ficando os pedidos de entrega de material limitada à efetiva necessidade de 
consumo, sob exame da Administração. Tal circunstância NÃO gera para a Contratada qualquer 

410 	direito a pagamento ou a ressarcimento pelos produtos não requisitados; 

2.2. DAS EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.2.1. A água mineral deverá ser: 

a) Classificada  corn  água mineral tradicional ou água potável de mesa. segundo o Código de Águas 

Minerais, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-
DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa; 

h) Registrada na Agência nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, atender à Portaria 421/97 do 
Ministério da Saúde e a Resolução 12/97 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimcntos-CNNPA; 

c) Atender as características microbiologicas estabelecidas em Regulamento Técnico específico. 

respeitando os limites máximos permitidos de substâncias químicas que representam risco à sande. 
conforme Resolução RDC n°274 de 25.03.2005 da AN VISA:  

d) Atender aos padrões bacteriológicos de potabilidade. confie laudo 	órgão oticial ou outra 
/ 
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instituição autorizada; 

e) Atender, ainda. aos Regulamentos Técnicos específicos de características macroscópicas e 

microscópicas de rotulagem de alimentos embalados. no que couber e outras legislações pertinentes 

f) Envase recente  corn  data não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega na 

CONTRATANTE. 

2.2.2. Água mineral deverá apresentar as seguintes características: 

a) Água Mineral Fluoretada e não fluoreatada (com gás e sem gás respectivamente), Fracamente 

Radioativa e Hipotermal na Fonte; 

b) PH a 25°C - em níveis entre 5.00 e 7.00 (cinco e sete), comprovados no rótulo da embalagem: 

c) Atendimento a todos os requisitos previsto neste instrumento, edital de licitação e normas 

oriundas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - AN VISA e demais órgão oficiais de 

controle. 

2.3. 0 P1-1 é o símbolo para a grandeza físico-química potencial hidrogênio ou potencial de 
hidrogênio iônico, que indica a acidez, neutral idade ou alcalinidade de urna solução aquosa. 

2.4. 0  pH  é  urn  valor que indica a acidez ou a alcalinidade de uma determinada substância ou 
produto dentro de uma escala de O a 14. Quanto mais baixo o valor, maior a acidez e quanto mais 
alto. mais alcalino, enquanto que valores em torno de 7,0 (sete) são considerados como urna água 
neutra, o que colabora muito com o sabor, leveza e maciez. 
2.5. As embalagens de água deverão conter rótulo com a apresentação da marca, classificação. fonte 
de procedência. prazo de validade, data de envase, características físico-químicas, composição 

química provável, portaria de lavra, número e data do último laudo expedido, número de registro no 
Ministério da Saúde - MS, conteúdo e dados do concessionário e demais informações exigidas na 
legislação em vigor. 
2.6. Os vasilhames retomáveis devem trazer de forma indelével e legível a data limite de 03 (três) 
anos de sua vida útil, especificada na forma --Data de Fabricação-  e -Prazo de Validade-, expressos: 
segundo a escrita usual: mês/ano, conforme estabelece a Portaria DNPM n° 387. de 19 de setembro 
de 2008, com nova redação dada pela Portaria DNPM n° 128. de 25 de março de 2011. 
2.7. Os vasilhames serão entregues sem amassamentos. rachaduras, remendos ou deformações 
internas e externas. 
2.8. Os produtos deverão estar hermeticamente tampados, higienizados. lacrados e envasados até 
limite do gargalo; 
2.9. Não serão aceitos produtos que apresentem vazamentos pelos gargalos quando na posição 
horizontal, bem como produtos velhos, amassados. opacos. arranhados OU com defeitos que 
prejudiquem a qualidade e a visibilidade da água mineral fornecida; 
2.10. 0 fornecimento deverá se pautar nas regras da ,ANVISA AJ.lencia Nacional de Vigilância 
Sanitária. especificamente as Resoluções RDC n° 274/2005 e 	ri° 173/2006, que dispõe sobre 

• • 
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lista de verificação de boas práticas para industrialização e comercialização de água mineral natural. 

2.11. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais (limpos e sem avarias) no prazo máximo 

de 3 (três) dias após o recebimento da requisição de fornecimento emitida pela 

CONTRATANTE. 

2.12. A empresa contratada no momento da entrega não poderá transportar os materiais junto  corn  

outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária da água mineral (NBR 14.638 — 

requisitos para distribuição). 

2.13. Os produtos deverão ser protegidos com lona, caso o meio de transporte não tenha a carroceria 

totalmente fechada, visando evitar a incidência dos raios solares; 

• CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE 
ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

3.1. Os produtos deverão ser entreg,ues, sob demanda, no Almoxarifado da Contratante. localizado 
na rua de Maruim n" 41/47, Prédio Anexo da Contratante; 

3.1.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade 
de consumo e condições de armazenamento da Contratante e sempre que solicitada pela 
Coordenadoria de Material e Patrimônio; 
3.1.2. A Contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas. o material que vier a ser recusado. 
sendo que o ato do recebimento não importará na sua aceitação; 
3.1.3. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada item, obrigando-
se a repor aquele que apresentar defeito; 
3.1.4. A Contratada deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Material e Patrimônio, no 
horário das 07 as 13 horas,  corn  antecedência  minima  de 01 (um) dia útil, para marcar a data e 
horário da entrega dos materiais; 

CLÁUSULA QUARTA— VIGÊNCIA 

4.1. 0 fornecimento, objeto deste Contrato, terá vigência a partir da assinatura do presente até 
31 de dezembro de 2021. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderá a CONTRATANTE acrescer ou suprimir as quantidades dos 

materiais ora contratados. a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado 

em lei. (observando-se o disposto nos incisos I e II e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n" 

9.648/98). 

CLÁUSULA QUINTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Indicar a CONTRATADA o dia e o local em que deverão ser entregues os Materiais; 

5.2. Solicitar a CONTRATADA a água mineral por meio de tel ne  ou  e-mail; 
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5.3. Assegurar. respeitadas as normas internas, o acesso de empregados, prepostos ou representantes 

da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE; 

5.4. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos materiais 

entregues. sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

5.5. Verificar a manutenção pela CONTRATADA das condições de habilitação exigidas neste 

Contrato; 

5.6. Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, e que digam respeito à natureza do objeto deste Contrato; 

5.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições ou 

irregularidades encontradas no curso da execução do objeto, fixando prazo. se  necessário_ para a sua 

correção; 

5.8. Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento 

dos produtos; 

5.9. Efetuar o pagamento após conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma o 

fornecimento dos produtos. desde que cumpridas todas as formalidades e exigências dispostas neste 
Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO FORNECIMENTO 

6.1. Pelo perfeito fornecimento sob demanda do objeto deste Contrato, após a apresentação da Nota 

Fiscal/fatura. devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materiais e Patrimônio e 

• 
observado o cumprimento da Resolução TCE/SE n." 208, de 06 de dezembro de 2001,  sera  pago 
CONTRATADA até o quinto (50) dia útil do mês subsequente. perfazendo um total global de até RS 
41.184,00 (quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais). 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Cumprir fielmente o Contrato. de modo que os produtos, objeto deste Contrato, sejam 

entregues nos prazos e nas especificações requeridas pela CONTRATANTE; 

7.2. Fornecer o produto objeto deste Contrato, fracionadarnente e de forma continuada, dentro das 
especificações contidas neste Contrato. cm  perfeitas condições de consumo, no local indicado pela 
CONTRATANTE, sem que isso implique em acréscimo nos preços dos produtos especificados na 

proposta da CONTRATADA, devendo os mesmos serem recebidos e conferidos pelo setor 
competente, que atestará a regularidade da entrega; 

7.3. Substituir às suas expensas no todo ou em parte o produto fornecido no qual se verificar vícios. 
defeitos ou incorreções, no prazo de máximo de 24 (vinte e qur horas; 
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7.4. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos conformando-se as exigências legais de higiene. 

composição e classificação de águas minerais: 

7.5. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE com relação aos 

garrafões de água mineral fornecidos; 

7.6. Assumir total responsabilidade pelo transporte. a entrega no local determinado, o recolhimento. 

além de se responsabilizar pelas reposições em decorrência de eventuais danos que puderem ocorrer  

corn  os vasilhames. inclusive durante a utilização nas áreas da CONTRATANTE, sem que isso 

implique em custo adicional; 

* 	
7.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

7.8. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade 

verificada quando da entrega dos produtos: 

7.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas 

7.10. Manter durante todo o período de vigência do Contrato. todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. quando da realização do pagamento pela CONTRATANTE, comunicando 
imediatamente a superveniência de fato impeditiva da manutenção dessa condição. nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações; 

7.11. Efetuar, quando solicitado pela CONTRATANTE. teste e demais provas exigidas pelas normas 
técnicas e oficiais, para efetiva utilização dos produtos sem quaisquer ônus para CONTRATANTE; 

7.12. Não transferir a terceiros. total ou parcialmente, o objeto deste Contrato, nem subcontratar 
qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da 
CONTRATANTE: 

7.13. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
n°8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

7.14. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho  
corn  os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista. 
previdenciário. social, securitários, bem corno as despesas relativas a frete/carreto. seguro. 
embalauens, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
fornecimento ora contratado; 

7.15. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRMANTE ou 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa Ira ou dos seus prepostos. 
independentemente de outras cominações contratuais ou leQais que estiver sujeita; 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

7.16. Apresentar análise bacteriológica da água emitida no prazo máximo de 06 (seis) meses. em 

conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC no 274/2005 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária — ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo. 

ou outras em sua substituição: 

7.17. Adotar os critérios de segurança e higiene previstos na legislação vigente, tanto para seus 

empregados. quanto para a execução do fornecimento; 

7.18. Executar de forma contínua. não sendo admitida sua interrupção sem justa causa e prévia 

comunicação a CONTRATANTE; 

7.19. Prover condições que possibilitem o atendimento do fornecimento a partir da data da 

assinatura do Contrato; 

7.20. São Expressamente vedadas a CONTRATADA: 

7.20.1. A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
CONTRANTE; 

7.20.2. A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência 
da CONTRATANTE: 

7.20.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRAIANTE. durante a 
vigência do Contrato; 

CLÁUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

8.1.  Ern  conformidade  corn  os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93,  corn  alterações, mediante recibo. Os 
produtos objeto deste Contrato, serão recebidos da seguinte forma: 

8.1.1. Provisoriamente, assim que forem entregues os materiais, para efeito de posterior verificação 

da conformidade com as especificações exigidas neste Contrato, bem como, com as especificações 
constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA; 

8.1.2. Definitivamente, após verificação da conformidade dos produtos com as referidas 

especificações. no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da lavratura do termo de 
recebimento provisório, e consequente aceitação. quando a nota fiscal será atestada e remetida para 
pagamento. 

8.2. Os recebimentos, provisório e definitivo dos produtos, ficarão a cargo do Almoxarifado ou a 

outro servidor designado para esse fim, cabendo a este o atesto da Nota Fiscal. 

8.3. 0 atestado de recebimento provisório, registrado em ca oto de nota fiscal, ou documento 
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similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos. 

8.4. 0 recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Contrato. não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA quanto aos vícios ocultos, ou seja. só manifestados quando da sua normal 

utilização pela CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 

8.078/90). 

8.5. Os materiais fornecidos em desacordo com o estipulado no Contrato serão rejeitados. 

parcialmente ou totalmente, conforme o caso. 

8.6. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o 

• 
recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso. não podendo a 

CONTRATADA interromper a execução do objeto até o saneamento das irregularidades. 

8.7. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso 
por culpa da CONTRATADA. não incidirá sobre a CONTRATANTE qualquer ônus. inclusive 

Financeiro. 

8.8. 0 representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a entrega e execução do objeto deste Contrato, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA NONA — DAS FONTES DE RECURSOS E 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

9.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos, obedecerão: 
• Função —  Sub  Função Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - 

Coordenação da Ação Legislativa: Categoria Econômica Grupo de Despesa — Modalidade de 
Aplicação: 3.3.90.00 — Despesas Correntes — Outras Despesas Correntes — Aplicações Diretas: 
elemento de despesa e item de gasto: 3.3.90.30.07 — Gêneros de Alimentação e foi procedida a 
reserva do recurso orçamentário para custeá-la. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO E REAJUSTE 

10.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente, sob demanda até o 50  dia útil do mês subsequente. 
mediante apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 

I - Nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio 
e/ou responsável pelo Almoxarifado e encaminhada ao Departamento Financeiro; 

II — Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
10.2 Havendo atraso de pagamento. a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do IN PC, 
desde a data final do período de adimplemento, até a data do efejyo pagamento. Para o efeito deste 
item. não serão computados os atrasos atribuíveis à contrataçJe os decorrentes da não aprovação 
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dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

10.3. De acordo  corn  o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que 
participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação. 
recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 
10.4. Não haverá reajuste de preço, exceto se houver qualquer fato devidamente comprovado e 

alheio à vontade das partes, que altere o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 

mesmo poderá ser revisto, mediante requerimento da parte interessada. 

10.5. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC. 

desde a data final do período de adimplemento. até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 

item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação 

dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  

11.1. Com  fundamento no artigo 70  da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União. Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de 5 (cinco) anos, garantida a 
ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 
11.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta: 
11.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Contrato; 
11.1.3. Apresentar documentação falsa; 
11.1.4. Ensejar o retardamento da execução deste Contrato; 
11.1.5. Não mantivera proposta; 
11.1.6. Falhar ou Fraudar na entrega do Contrato; 
11.1.7. Comporta-se de modo inidôneo; 
11.1.8. Fizer declaração falsa; 
11.1.9. Cometer fraude fiscal: 
11.2.  Corn  fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93. a CONTRATADA ficará sujeita. no 
caso de atraso injustificado. assim considerado pela CONTRATANTE, inexecução parcial ou 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil ou criminal, assegurada a 
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
11.2.1. Advertência por escrito: 
11.2.2. Multa de: 
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue 
com atraso. limitada a incidência a 15 (quinze) dias: 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto. por 
período superior a 15 (quinze) dias; 
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado. em paso de inexecução total da obrigação 

_1; 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

assumida; 
11.2.3. Suspensão temporário do direito particular de licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE. pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
11.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA acompanhada de advertência. 

suspensão temporária para licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS  

• 
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições os acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do artigo 

65. §1", da Lei n°8.666/93 e alterações. 

12.2. Este Contrato decorre do Processo de Licitação n° 003/2021 — Pregão Presencial n° 003./2021 

cujas condições o integram para todos os fins legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO.  

13.1. .A fiscalização do contrato será da Coordenadoria de Material e Patrimônio e Almoxarifado. 

sob a gestão da Diretoria Administrativa, permitida a assistência de terceiros,  corn  autoridade 
para exercer, corno representante da Administração da Contratante. toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, como também a 

conferência da quantidade, qualidade. peso, validade e a integralidade da embalagem. para posterior 

• atesto da Nota Fiscal. 

13.2. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto neste Contrato e na licitação e tudo o mais que se 

relacione com o objeto ora contratado, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou 
modificação da contratação. 

13.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do CONTRATANTE deverão ser 

solicitadas. formalmente. pelo CONTRATADO ao gestor, em tempo hábil para a adoção de medidas 
convenientes. 

13.4. 0 CONTRATADO deverá aceitar, antecipadamente. todos os métodos de inspeção. 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atividades. 

13.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade ánica, integral 

e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas 

e remotas perante a CONTRATANTE ou perante terceiros >.46 mesmo modo que a ocorrê,ncia de 



ado LUCIANO  
Presidente  - 

Deputado 	 ANDRADE 
P Se 	o —Co tratante 

de 2091.  Aracaju. O  

Fernan o Jonzag da Costa 
DIANA.) DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI-EPP. 

CONTRATADA 
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irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus prepostos. devendo, ainda, a CONTRAFADA. sem prejuízo das penalidades 

previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Assembleia dos prejuízos apurados e imputados a 

falhas em suas atividades. 
13.6. Durante o período de vigência do Contrato. o CONTRATADO deverá manter preposto, aceito 

pela CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 
13.7. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato. 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
13.8. Ao Diretor Administrativo. GESTOR do contrato, compete: 
13.8.1. o auxílio na revisão das cláusulas contratuais; 

• 13.8.2. o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratual: 
13.8.3. a aplicação de penalidades ao contratado; 

13.8.4. a rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Aracajw'Sergipe com exclusão de qualquer outro. para dirimir 
as questões que possam surgir. 

E. por estarem justos e contratados. assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor. em presença 
das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos decorrentes deste ato. 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 



--i-i.a-i---"i37ãiiiiskT---  1 FONTE: 
1 	 i 
i 3.3.90.30 	 1 0101000000 

I .- .... 	......„ __.,.. 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

; ENDEREÇO DA UG: 	 ; CIDADE: 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO 	 ARACAJU  
— 	.... 

CREDOR: RAZÃO SOCIAL -DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP 

NOME FANTASIA - DIANJU 

ENDEREÇO DO CREDOR: 

! RUA JULIETA PEREIRA ALVES N. 399 
	

ARACAJU 

PROGRAMA DE TRABALHO: - 

01101 	 01.031.0026.0276.0000 

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: 

QUARENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS 

! NÚMERO DO PROTOCOLO: 

! 002430/2021 

- FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

' MODALJDADE D-E-.-EMRENHO: 	TWO  DE DESPESA: 	 N° DA N.E. DE REFERÊNCIA: 

2 - ESTIMATIVO 	 1 - NORMAL 

GICITAÇÃO: 	 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

0110112021000051 	! 9 - PREGÃO PRESENCIAL 

ABRIL: MARÇO: JANEIRO:  FEVEREIRO: 

0,001  0.00  0,00  0,00 

MAIO: JULHO: 

0.00 0.00 
'NNW,  

0.00 0,00 

NOVEMBRO: 
• -----

SETEMBRO: 

AGOSTO: 

0.00 

1DEZEMBRO: 

;JUNHO: 

41.184.00>$  

OUTUBRO: 

0,00 t 

11.1000 26.610,00 
PACOTE .12 

UNIDADE 

AGUA MINERAL- NATLIRAL.-.FRACAMENTE RADIOTIVA E 
HIPOTERMAL NA FONTE, COM  GAS,  COM PH A 25°, EM 
NIVEIS ENTRE 5.00 A 7,00.EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL 

2 	405057-6 	3.3.90.30.07 	LE  000ML C 12 UNIDADES - MARCA: LOA 	 2.100,00 

• 

Rasp.  pela sdiciIação; GILSON OLIVEIRA DE FREITAS 	 Rasp.  Geração: GILSON OLIVEIRA DE FREITAS Data da Geração: 04/05.2021 

41.184.00 TOTAL (R$) 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
• , 

NOTA DE EMPENHO 

Doonnisnto assinndo 	so. 
Nome: JEFERSON LLAZ DE /WDRADE 
GPF: 99r/9510539  
Contato.  RIGA000AGARGEZg,GMAIL.C.C:,1 

0.11.1 OS OS 2C2,  0934 91 

DATA DO EMPENHO: NÚMERO: 

03/05/2021 	2021NE000356 

Do.:tirornto assinado d qitárnerle par 
(soma LUCIANO BISPO DE LIMA 
CPF: 'n1.555534 
Contas, MARCDSR@AL.SE.GOV.BR  
Data: 01/05,202' 08 19 24 

UG: 	! GESTÃO: 	CNPJ: 

011011 	
i 

00001 	13.170.840/0001-44 

U.F.: 	1 CEP: 

! SE 	i 49.010-050 

CNPJ: 

07 226 206/0001-83 

U.F.: 	CEP: 

I SE 	 49.065-490 

IMPORTÂNCIA: 

41.184,00 

REFERÊNCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17/07/2002 

CONVÊNIO: 
..... 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

ITENS DO EMPENHO 

3.600.00 	UNIDADE 

; OBSERVAÇÃO 
Conforme Con/rain N°007/2021, para furnecintento  sub  demondo de água mineral corri  gas urn  embaiagern de 500 nele agua mineral sem gás em  gar  rafar de 20 litros, dormite o  olio  de 
21121. 

LOCALIDADE DEENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO. SM. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO- ARACAJU - SE 

4.0400 14.544.00 

FOLHA: 

1 / 2  

ESPECIFICAÇÃO: 

AGUÂ. MiNÉRAL.- NATURAL. SEM  GAS,  HIPOTERMAL NA 
FONTE,ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO 
RETORNAVEL, COM TAMPA DE PRESSAO, LACRE E SELO 
DE SEGURANCA APEVISA,CONTENDO DE 19,5 A 20 
ÉlTROSACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 

3.3.90.30.07 pOUPROPILENO VIRGEM TRANSPARENTE,DE ACORDO 
COM AS LEGISLACOES ESPECIFICAS E AS PORTARIAS 
510/0400 MI NISTERIO DA SAUDE 387/08 DNPM E RDC 
AN VISA N. 274/05 E 270/05- MARCA:LEV 

330074-9  

.ctoioo ItÉm DE. 
DOIT:Bffl.1:

. 

 
GASTO 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: NUMERO: 	 FOLHA: 

03/05/2021 	2021NE000356 	2 / 2 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE 	 LUCIANO BISPO DE LIMA 

997.795.105-59 
	

077.316.555-04 

Data da Geração: 04/052021 
	

Reap  pela sohcitação: GILSON OLIVEIRA DE FREITAS 	 Reap.  Geração: GILSON OLIVEIRA DE FREITAS 



ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 007/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: FIRMA DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI-EPP.. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO  SOS  DEMANDA DE 

ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE OU 

PLÁSTICO TIPO  PET  DE 20 LITROS E ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 500 ML 

COM GÁS. FARDO COM 12 UNIDADES. ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 

POLICARBONATO TRANSPARENTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

CONSTANTES NO ANEXO I DO ATO CONVOCATÓRIO. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL. 

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.. 

DATA DA ASSINATURA: 03 DE MAIO DE 2021. 

ARACAJU, 06 DE MAIO DE 2021.  

WILLIAM  MEDEIROS JÚNIOR 



06/0512021 	 Zimbra 

Zimbra 	 william.junior@al.se.leg.br  

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

         

De :  William  Medeiros  Junior  
<william.junior@al.se.leg.br> 

Assunto : EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

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

Qui, 06 de mai de 2021 10:25 

01 anexo 

Bom dia! 

      

Segue em anexo EXTRATO para publicação. CONTRATO N° 007/2021. 

Atenciosamente  
William  Medeiros Júnior. 

Ext. do  Contrato  no 007.2021 FRIMA DIANJUR.doc 
25 KB 

https://webmail2.al.se.leg.br/h/printmessage?id=7002&tz=America/Araguaina  1/1 
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sexta-feira, 07 de Maio de 2021 Aracaju - Sergipe  !harm  Oficial  N' 28.663  

março de 2021. 
ATO DA PRESIDÊNCIA N' 19.629 - Em 08 de março de 2021, nomear  Jonathan  Souza Alves. 

CPF. 024.206.025,01. para exercer dcargo erncomissão de Auxilier de Gabinete Parlamentar, 
Simb  ado COL-05,  corn  vigência a partir  del"  de março de- 2921. 
ATO DAPRESIDÊNCIAN°  19.630  -Ern  08 do março de 2021, nomearThkyane-Sentos de Oliveira, 
CPF. n' 059.370.585-62. para exercer o cargo em pornissão de Auxiliar de Gabinete Parlamentar, 
Sirribolo.CCL-05,  Sore  vigência a partir  del'  de rmarço de-2021. 
ATO DA nEsit:Éntcux N° 19,631 - Em 03 de março de 2021, nomear Roslice Batista Rezende, 
CPF,  tie  002.944.695-32, para exercer o cargo em cornissão de Auxiliar .de Gabinete Parlamentar. 
Sin:Moir) CCL-05,  corn  viganda a partir dei' de março de 2021. 
ATO N' 23.366 Em 04 de  max=  de 2021, constitui, no  "ambit°  do Poder Legislativo Estadual, 
Comissão Especial de Suporte técnice-Administrativa a Eventos e Solenidades Oficiais, e dá 
providências =relates. 
ATO DA PR ESID ÊN CIA N.19.632 Em 08 de marco de 2021, nomear Edntil  son  Lima dos Santos. 

CPF. 	0513.641.045-32, para exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar. Simbolc 
C.Ct,L-02,  cam  +Agência a partir de 1° de inarçc de 2021 
ATO DA PRESIDÊNCIA N. 19.633 - Em 05 de março de 2021. nomear Marlene Garção Sobral, 

CPF. o' 457.366.935-34, pare exercer e. cargo  eon  comissão de Assislemte Parlamentar, Sin/bolo 
com vigênciaa.partir de 1° de março de 2021. 

ATO DA PRESIDÊNCIAN°19.r..,4 - Em 05 de março do 2021, nomear Eugenia Costa da Cruz,  

CPR  n° 053.933.775-76..para.exercer ocarge  ern  comissão de Assessor. Tecnico-Administrativo 
Simboic CCL-02,  corn  vigência a pardr de 1° 4E marco de 2021, 
ATO N° 23.360 Em 1° de abril de 2021, corisatui, rio ãmbito do Poder .Legislativo Estadual, 
Comissão Permanente.de  lltulação-  CPT, odd  providências correlates. 
ATO DA PRESIDÊNCIA 61.19.635  -Ern  02. de março de 2021, nomear A driana R ics. Piro entel Viana 
CPF. n° 015.619.895-92. pare exercer o cargo  ern  comissão de Assessor Técnico-Adminirivo I. 

SirebdoCCL-01,  corn  vigência a partir' de 1. de março de 2021. 
ATO-DA PRESIDÊNCIAN° 19.536- Em 08demerço de 2021,, designer juan  Pablo  Ferreira Guarr.arn.  
CPR  n° 022.940555-00, Auxiliar de Gabinete Parlamentei, pare responder, .eTr) subdituição. pelo 
expediente do cargo  ern  comisseo de Chefe de Gabinete de Deputado, Slmbolo CCEL-02, em 
exercielo no, Gabinete do Deputado Samuel,  CerValh°,  so  Período de.01. 2 30 de marco 2021, ero 
virtude do afastamento do titular pare gozo de ferias. 
RIO DAPRESIDÊN. MN° 19,637-Em 08 de marco de 2021,  designer  Manuela Santos Andrade, 
CPF. n" 053.957.415-50, Audiiar ce Gabinete Parlarnenter pare resp.onder,  ern  suld4ituicão gel° 
expediente de cargo  ern  coniíSe de chefe de Gabinetá de Deputado, Sirribolo Wa:02,  am'  
exercicic no. Gabinete da Deputada  Kitty  Urna, nc  period°  de 01 a 30 de março de 2021,  ern  virtude 
do afastamento do  Muter  pare g ozo de Meas. 
ATO DA PRESIDÊNCIA N°19.839.-Ern  08 de março de 2021. nomear Maria do Carmo Lima 
da Cruz, CPF..n. 352.606.535.72.-  para exercer o cargo em,cornissão.de  Assistente de Serviços 
Especiais. Simb 	CCL-06, com vigência a partir de 1° deTnarço de 2021. 
ATO N. 23.382 - Em 05 de abril de .2021, constitui, no âmbito do Poder Legislativo Estadual. 
Comissão Especial de Organização das Cornemorações do Centenário de Paulo Freire, e dá 
providências =A-relates 
ATO DA PRESIDÊNCIA N°19.640 - F.1.rn 05 de março de 2021. exonerar Lheyce Silvo  Amgen',  OPP. 
ri" 050.975.985-80. do cargo em comissão do Assistente de Serviços Especiais, SI mb oio CCL-05  
cam  vigéna a pariu' de 1, de março de 2021. 
ATO  OA  PRESIDENCIAN° 19.641  -Emil  de rn ergo de 2021, concedera Edson Arai*, Azeredo,  
PG  n°-  503.46EfSE, CPF.  (Mr)  n°495.591.295-68, Thcnicc  Legislative,  Código  NM,  Referência 16, 
Licence-Prèrnic. peio periodc de 03 (ate) meses, correspondente ao quinquénio de 26 de maio da 
2013 a 26 de  memo  de 2015. 
ATO DA PRESIDÊNCIAN° 19.642- Em 11 de março de 2021, concedera Teresa  Virginia  Valença 
oleado Menezes.  PG.  567.55515E. CPF. (ME) 356.927_57557, Tecn ice egisiativd,  C.ddigo  NM,  

R  eta'  rêricia 16. Licença-Premio, pelo  period  o de 03 (très) meses. correspondente ao quinquénio de 
20 dejaneiro de 2015 a 20 de 'Janeiro de 2021. 
Total de Atos publicados -37 
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EXTRATO DO CONTRATO  tit°  09512621 
CONTRATANTE: ASSE,ABLE1A LEGISLATIVA [10 ESTADO GE SERGIPE 
CONTRATADO: FIRMA PARAiS0 DAS FLORES ARACAJU LIDA-ME. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE eviPRESA ESPECiALIZADA NO FORNECIMENTO DE COROA 
DE FLORES NATURAIS. MÉDIAS E GRANDES. PARA HOMENAGENS POSTUMAS NA 
CAPITAL OU CIDADES DO iNTERiOR ARRANJOS DE FLORES NATUR.ArS E ARTIFICIAIS. 
PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS E ARTIFICIAIS E BUQUÉS DE FLORES NATURAIS. 
PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES E-HOMENAGENS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA 
CONTRATANTE, EM SUAS DEPENDÊNCIAS. ANEXOS OU LOCAIS EXTERNOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E OUANIff ATIVOS EM ANEXO. 
BASE LEGAL: LEI N° 8.66E93 EM &IA REDAÇÃO ATUAL 
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, 
DATA DA ASSINATURAi 03 DE MAIO DE 2021 

ARACAJU. 06 DE.M.A.IQ DE2021.  

WILLIAM  MEDEIROS  JUNIOR  
DEPARTAMENTO  JURIDIC°  

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEM.L.EGM  AIWA  

EXTRATO DO CONTRATO N'00712021 
CONTRATANTE: ASSEMBL EIA LEGia.ATNA DO ESTADO DE SERGi PE. 
CONTRATADO: FIRMA DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI-EPP. 
OBJETO' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 0 FORNE.CimeNrco  SOS  DEMANDA DE ÁGUA 
MINERAL EM GARRAFÕES DE POLiCARBONATO TRANSPARENTE.OU:PLÁSTICO TIPO  PET  
DE 2£3 LITROS E AGUA MINERAL B4 MASALAGENS DE  den  ML .COM  GAS.  FARDO COM 12 
UNIDADES. ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO ATO 
CONVCCATÕRIO. 
BASE LEGAL: LEI 8.665/93 EM SUA REDAÇÃO An.JAL. 
VIGÈNCIA: A PARTIR DA. DATA, DE SUA ASSINATURA. 
DATA DA ASSINATURA.: 0305  MAID  DE 2021. 

ARACAJU,  GS  DE MAIO DE 2021.  

WILLIAM  MEDEIROS  JUNIOR  
DEPARTAMENTOJuRinico 

ESTADO DE SERGIPE  
ASS  EM EL EIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04E12020 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA DO DE SERGIPE 
CONTRATADO: CASA VIVA MOVEIS 5 DECORAÇÃO LTDA 
OBJETO: PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS A VIGÊNCIA DO CONTRATO  CUE  
TEM COMO OBJETO A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÕES E 
MELHORIAS DO PLENARIO -DEPUTADO PEDRO BARRETO DE ANDRADE" E SEUS ANEXOS, 
CONFORME MEMORAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CUANNTATIVOS, PROJETO 
BASICOS PLANi1.1-11 ORÇAMENTARIA. 
BASE LEGAL: LEI N°8.605193 EM SUA RE.DAÇÃOATUAL 
VIGÊNCIA: A PARTIR DE 0600. MAIO DE 2021 
DATA DA ASSINATURA' 05 DE MAIO DE 2021 

ARACAJU 05012 MAIO DE 2021. 

WILUAM  MEDEIROS  JUNIOR  
DEPARTAMENTO  JURIDIC° 

EXTRATO DE TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIOS 

Firmam Termo de Con:premiss° a DEPENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE. inscrita 
no CNPJ sob número 34.549.955/0001-75. neste ato representado peio Subdefensor Publico-Ge-

ral.  Dr.  ViNiCIUS MENEZES BARRETO, brasileiro, casado, residente e dcmiciliado nesta capitai. 
.portador do  PG  n..1.162.552 SSPISE e inscrito no CPF .785.300.995-67, conforme disposto na 

Portaria n ° 324, de 05 de novernbra de 2015.0,  dc  outro  !ado,  os estagiário5 abaulo relacionados, 

tendo em 	o que  it-costa no prosso seletivo para provimento de vagas e for n-m ção de cadastro 

reserve pare estagiários da DPE/SE. especificado abaixo, formailzado  cam  base no que dispi5e. a 
Lei Complementar Estadual n.°183, de 31 de março de 2010,5 a Lei n '11.738, de 25 de setembro 
de 2008. 

CANDIDATOS DO 13° PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS  

mCOMARCA DE iTABAIANA  

CURSO DE DIREITO  

CANDIDATOS DO 1$' PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

eCOMARCA DE ARACAJU 

CURSO DE DIREITO 

NOME DO 	G 	TERM°,  DE 
ri -ORDEM 	;  ESTAGIÁRIO 	 r COMPROMISSO 	 
030 	I RoselySgva 	! 1.133.729 SSPi 1002.2021 

I  Canoe-Iona 	SE 	I 
1 nine Liduvice 	--1383-4 	001/2021 
!, Oliveira 	i ESP/ES 
lingrid da Costa 	!3.486.533-0 
!, Andrade 	: SSPfS 5. 

1035 	i rviiienna Cruz 	3.473.602-9 	-1026/2021 
Freire Co Carvalho SSP/SE 	1  

!Rabeca Rodrigues 3.599485-0 
Souza 	SSP/SE 

P-e-e-;;;;;"«  . 3.sol.abo-c) 
I Andrade 	:SSP/SE 
; Maria Beatriz da . 3.405.666-3 
!Silva Santos 	SSPISE 
; Marce1.1 Martins 	1.370.800 sspr 029/2021 	 UNIT 
!Oliveira 	SE 
!Lucas Gusthavo • 3.575,255-1 	030/2021 

Idepliveira Bastos SSP/Sf--.. 
fvlyndiara Costa 	14.497.451-23 	022/2021 
	I  Santana 	iSSP/BA 

Everton Jose 	3.616.59-7 	103312-E1 
Coa Santos 	SSP/SE- 

¡Larissa Regina 	3.363.584-5 	I 031/2021 
; Cardoso Leite _ ;SSPISE 

TdiSeTie  Mariana  -13:63-1.593-0 	ose2021 
¡Ganes Silva 	SSPISE 	
1-Th.aine de A Imeicia 3.508.594-3 
!Gomos Tavares 	SSP/SE 

JãIha 	
_ 	 

de Santana ! 3.722.13.1-S 
[Santos 
Lencia  Samos 	''2s.sesPelsE- .520-0 

SSF/SE 
s
i
t:"

a
ny Santos 	3.833.037-1 

Vieira SSP/SE  

CURSO  DE SERV ID° SOCIAL 

NOME DO 	I REI 	l TERMO DE 
LORDEM  ¡ ESTAGIARi 0 	 I OOMPRomIsso _ ____... 
i 004 	i Ana Claudia 	11.224.882 	1001/2021 

; Santos 	; SSP/SE 	; 
; ... .. 

INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO  
SAO  LUIZ DE 
FRANÇA 

COMARCA DE LAGARTO 

CURSO DE DIR 

VINICIUS MEN=ES BARRETO 
Subdefensor Público-Geral 

1'041 

042 

049 

051 

052  

leamml 

1038/2021 

INSTrIUIÇAO DE 

PASER 

.FASER 

. UNIT 

'UNIT 

UNIT 

- 
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