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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLELA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 022/2021 

Contrato de Fomecimento de materiais de consumo 
que entre si celebrarn, de urn lado, a Assembicia 
Legislativa do Estado de Sergipe e, do outro, a 
Ernpresa Paulo Jorge da Silva-ME, ern decorrência 

do Pregão Presencial no o 11/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. situada na 

, Avenida Ivo do Prado, s/n°, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn 

C.G.C. no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, o Dcputado 
Luciano Bispo do Lima, e pelo Primeiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do 

outro, a Firma PAULO JORGE DA SILVA - ME, estabelecida na rua Arauá no 71. bairro 
Centro, CEP 49,010-330, Aracaju/Se, inscrita no C.N.P.J_ sob no 15.596.182/0001-82, 

inscriçào estadual no 27.061.818-0, denominada CONTRATADA, neste ato representado 
pelo Sr. Paulo Jorge da Silva, portador do RG n° 99001083928 SSP/SE e inserito no CPF no 

077.012.295-00, decorrente do Processo Adrninistrativo no 012892/2021 - LIC1TAAO No 
011/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 011/2021, DO TWO MENOR PRFO 
GLOBAL FOR LOTE, devidarnente autorizado polo Ato da Mesa Diretora no 23.389 do 

28/04/2021, publicado no D.O.E. no 28.665 de 11/05/2021, regido pelas disposicöes contidas 
na Lei Federal no 10.520, do 17 dejulho do 2002, e, subsidiariamente, pela Lei n'8.666, de 21 
do junho do 1993, obedecendo integrairnente aos regularnentos aprovados polo Decreto 
Federal no 3.555, do 08 de agosto do 2000; e polo Decreto Estadual n° 26.531, do 14 do 
outubro do 2009, e, ainda, pela Lei Federal no 8,078, do 11 do setembro de 1990 (Código do 
Defesa do Consurnidor); pela Lei Federal no 13.709/2018 (Lei Geral do ProteçAo do Dados 

a Pessoais); pela Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, 

em sua atual redação (Estatuto Naciona! da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); e 
pela Lei Estadual no 8.747, de 09 do setembro do 2020, observadas as alteraçöes posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas legais, hem corno pelas cláusulas c condiçoes do ato 
convocatôrio, torn ,justos e contratados per csto ma meibor forma do direito, o quo adiante so 
segue, mediante as cláusuias e condiçöes seguintes: 

CLAUSULLANUMEIRA - DO OBJETO (art. 55,!, da Lei 
n° 8666!93 

1.1. Cor'tratacao do empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de piacas em aco 
escovado t acrilico (corn c sem os respeedvos estojos, troféus, broches e prismas, para 
homenagens, solenidades, even-'Os; promovtdos por esta CONTRATANTE em suas 
dependOncias, anexos e locais externos, no decontr do 2021, conforme especiflcacöes 
rOcmcas e quantitacivos COnSLaIueS no TefIno do RcferOncia (Anexo I do Edital do Prgao 
Presencialif 011/2021); p 
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OBJETO (art. 55. 1, da Lei n' 8.666/93) 

2.1. PLACA EM HOMENAGEM BE 39 X 30CM 

2.1.1. Material e dimcnsão: confeccionada cm ago inoxidável, medindo aproximadamente 

3900 cm, espessura de ate 4 mm, sem estojo; 

2.1.2. Processo de Fabricação: gravacão através dc processo de corrosão quiniica em baixo 

relevo; 

2.1.3. Acabamento: pintura corn tinta de poliuretano, aplicacão do brasao do Estado, cunhado 

em metal, pintado corn tinta de poliuretano, polirnento. 

2.1.4. Quantitativo: 200 

2.2. PLACA EM HOMENAGEM BE 21X15 CM 

2,2,1, Material e dimensão: confeccionada em ago inoxidável, medindo aproximadamente 

21x 1 5 cm, espessura de ate 4 mm; 

2.2.2. Processo de Fabricação: gravação atravCs de processo do corrosäo quimica cm baixo 

relevo; 

2.2,3. Acabarnento:pintura corn tinta de poliuretano, aplicação do brashdo Estado, cunhado 

em matal, pintado corn tinta do poliurctano, polirnento; 

2.2.4. Apreseutaçâo: em estojo dimensionado para a peça, em estrutura basica de MDF, 

revestido extema e internarnente per veludo, mas cores preta ou azul marinho, sendo a pane 

interna da tampa estofada e revestida em cetim branco, fecho em metal dourado. 

2.2.5. Quantitative: 200 

23. PLACA EM HOMENACEM BE 21X15 CM 

2.3.1. Material e dimensAo: confeccionada em acrilico rcsinado, medindo aproxirnadamente 

21x15 cm, espessura de ate 4mm; 

2.3.2. Processo de Fabricação: gravacAo em UV; 

2.3.3. Apresentação: em estojo dimensionado pan a peca, em estrutura básica de MDF, 

revestido extema e intemamente por veludo, nas cores preta ou azul marinho, sendo a pane 

interna da tampa estofada e revcstida em cetim branco, fecho em metal dourado. 

2.3.4. Quantitative: 200 

2.4. PL4ACA EM HOMENACEM BE 39X30 CM 

2.4.1, Material e dimensão: confeccionada cm acrilico resinado, mcdindo aproximadamente 

39x30 cm, espessura de ate 4 mm, sem cstojo; 

2.4.2. Processo de fabricaçäo: gravaçAo em UV, colorida; 	 / 

2.4.3. Quantitativo: 100 	 /7 

2.5. BROCHE IDENTIFICADOR EM INOX 
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23.1. Material e dimensOes: confeccionados em aco inoxidavel, medindo 5cm x 4cm, 

formato oval; 

23.2. Processo de Fabricação: gravacào através de processo de corrosão quimica em baixo 

relevo; 

2.5.3. Acabamento: pintura corn tinta de poliuretano, corn pino para prender junto a roupa, 

fixado por inelo de solda no verso do button; 

2.5,4. Quantitativo: 50 

2.6. BROCI-JE IDENTIFICADOR EM ACRILICO 

2.6.1. Material e diinensäo: confeccionados em acrilico resinado, medindo 5cm x 2cm, 

formato retangular; 

2.6.2. Processo de fabricação: corn gravaçâo U'vç colorida; 

2.6.3. Acabamentos: corn pino para prender junto a roupa, fixado por meio de solda no verso 

do button; 

2.6.4. Quantitativo: 50 

2.7. TROFEU 

2.7.1. Material e dimensöes: confeccionado em acrilico transparente de 6mm de espessura 

corn medidas de 20 x 15 cm corn arte de cada evento. Base ern acrulico de 8mm; 

2.7.2. Processo de fabricação: gravação UV colorida, cm baixo rclevo; 

2.8. PRISMA (DISPLAY) PARk MESA 

2.8.1. Material e dirnensoes: confeccionado cm acrilico transparente, espessura de ate 5 mm, 

medindo 7x2lcm, duas faces para inserção de fihipeta de papel. 

2.8.2. Quantitativo: 50 

2.9. 0 objeto está minudentemente descrito no Termo de Referéncia da Licitação (Anexo I do 

Edital do Pregäo Presencial n° 011/2021), corn a apresentaçào de imagens ilustrativas; 

2.111. As quantidades são estimativas, mao obrigando esta CONTRATANTE a adquiri-las em 

sua totalidade. A CONTRATANTE nào se obriga a requisitar, durante a vigência do contrato, 

todo o quantitativo indicado, ficando os pedidos do entrega de material limitados a efetiva 

necessidade de consumo. Tal circunstãncia nâo gera para a CONTRATADA qualqucr direito a 

pagarnento ou a ressarcimento pelos produtos não consumido& 

Lel n 8.66619) 

3.1. DO PRAZO DE EXECUçAO 
3.1.1. 0 prazo máximo de entrega dos materials 6 de 03 cotados do 
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recebimento da requisicão de fornecirnento ernitida pelo Cerirnonial; 

3.1.2, Os produtos deverAo ser entregues, sob demanda, no Cerimonial, localizado no 

primeiro andar do Edificio-Sede desta CONTRATANTE; 

3.1.3. A entrega dos rnateriais devera ser realizada de forma parcelada, de acordo corn a 

necessidade de consumo e condiçöes de armazenamento desta CONTRATANTE e sempre 

que solicitado pelo Cerimonial; 
3.1.4. A CONTRATADA flea obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser 

recusado, sendo que o ato do recebimento Mo importará a sua aceitação; 
3.1.5. Independentemente de aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade de cada item, 

obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito; 
3.1.6. A CONTRATADA deverá entrar em contato corn o Cerirnonial, no horário das 7 as 13 

horas, corn antecedência minima de 01 (urn) dia ütil, para marcar a data e horãrio da entrega 

dos materiais; 
3.1,7. 0 recebiniento dar-se-á de acordo corn o item 3.2. deste Contrato. 

3.2. DAS coNDlçOEs DE RECFJB!MENTO 
3.2.1. 0 fornecimento das placas, broches, troféus e prismas deverá atender aos eventos, 
sessOes e solenidades promovidos por esta CONTRATANTE em suas dependéncias ou em 

locais externos; 
3.2.2. Quando da solicitaçào do fornecimento objeto deste Contrato, o Cerimonial deverá 

fornecer a arte e o texto para as placas, broches, troféus e prisrnas; 
3.2.3. A entrega do objeto poderã ocorrer cm qu&qucr dia da semana, nos periodos matutino 
e/ou vespertino, conforme solicitação do Cerirnonial; 

3.2.4. Em conformidadc coin os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, coin aiteraçOes posteriores, 
os objetos do presente Contrato serão recebidos da seguinte forma: 

3.2.5. Provisoriamente, assim que forem entregues os produtos, para efeito de posterior 

veriflcaçâo da conformidade dos rnateriais corn as especificaçöes exigidas no item 2 do Termo 
, 

	

	de Referenda da Licitação (Anexo I do Edital do Pregão Presencial n° 011/2021), bern como 

corn as especificacOes constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA; 

3,2.6. Definitivamcnte, ao final dos eventos, memento no qual o responsável pelo 

recebimerno, devera proceder a avaliaçäo de desernpenlio, qualidade e espeeificacOes dos 

liens e corisequente aceitação, quando a nota fiscal sera atestada e rernetida para pagarnento; 
3.2.7. Os recebimentos, provisôrio e definitivo, das placas, broches, troféus e prismas, ficarao 

a cargo do Cerimonial ou a outro servidor dcsignado para esse Vim, cabendo a este o atesto na 

Nota Fiscal; 

3.2.8. 0 recebirnento provisório será feito no momento da entrega, compreendendo, dentre 

outras, as seguintes veriflcaçOes: 

3.2.8.1. As placas, quando assii-n sohcitadas, dcverâo estar acondicionadas nos seus 

respectivos estojos; 

3.2.8.2. Veriflcação da ark, previarnentc apresentada e aprovada, e dos textos cntregues para 

confecção; 

3.2.8.3. Placas scm apresentar qualquer tipo de da.nificação; 

3.2.8.4. Quantidade entregue, ern conformidade coin a solicitação do C - nial; 

3.2.8.5. Aprcsentacão do docurnento fiscal, em confomidadc coin yaoviente; 	

K 
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3.2.9. Atendidas as condiçöes indicadas acima, será registraclo o recebimento provisôrio, 

mediarite termo no verso da Nota Fiscal; 

3.2.19. 0 atestado de recebirnento provisôrio, registrado em canhoto de nota fiscal, ou 

documento similar, nAo configura o recebimento definitivo dos produtos; 

3.2.11. 0 recebimento definitivo deverá ser efetuado ao final de cada entrega, após a 

verificação: 

3.2,11.1. Correspondência do tipo/modelo da placa, corn o pedido de fornecimento emitido 

pelo Cerimonial da CONTRATANTE; 

3.2.11.2. Compatibilidade dos produtos entregues corn as especificacöes exigidas no Termo de 

Referência da Licitação (Anexo I do Edital do Pregão Presencial no 01 1/202 1) e constantes na 

S 	proposta de precos da CONTRATADA: 

3.211.3. Conformidade do docurnento fiscal quanto a identificação da CONTRATANTE, 

descriçào dos produtos entregues, modelo, quantidades, preços unitários e totais; 

3.2.12. Caso seja verificada algurna faiha no fornecirnento dos produtos, será frito a registro 

format e informado a CONTRATADA, para que procedam de imediato as devidas correçóes, 

sob pena de aplicacão das sançöes previstas no Contrato; 

3.2.13. 0 recebimento definitivo dos produtos objeto deste Contrato não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vIcios ocultos, ou seja, so manifestados 

quando da sua normal utilização pela CONTRATANTE, nos termos do COdigo de Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

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

recebimento definitive, a mesrno ficará pendente e a pagamcnto suspenso, não podendo a 

CONTRATADA interromper a exccuçäo do contrato ate o sancamento das irregularidades; 

3.2.15. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento 

5 	suspenso por culpa da CONTRATADA, não incidirá sabre a CONTRATANTE qualquer Onus, 

inclusive financeiro; 

3.2.16. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar a fornecimento dos produtos, no 

todo ou em pafle, sempre que não atender ao estipulado no Termo de Referéncia da Licitaçào 

(Anexo I do Edital do Pregâo Presencial n°011/2021) on aos padroes de qualidade exigiveis; 

3.2.17. 0 representante da CONTRATANTE anotará em registro prôprio, todas as ocorrëncias 

relacionadas corn a execução do objeto, determinando o que for necessário a regularizacao 

das faltas ou defeitos observados. 

CLAUSULA OUARTA - DAS OBRIGACOES BA 
CONTRATANTE (art 55. ineiso VII. da Lei n° 

8.666/93) 

4.1. Cabe a CONTRATANTE: 
4.1.1. Definir por ocasião de cada solicitaçAo: o texto e a aPe aser 	ilizados, bcm como a 
qualidade do produto a ser entregue, definindo a prazo e o Iocaiga; / 
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4.1.2. Rejeitar o fornecimento efetivado cm desacordo corn o previsto no Contrato, indicando 

as razOes da recusa; 
4.1.3. Asscgurai respeitadas as normas internas, o acesso dos fiincionãrios da 

CONTRATADA an local de entrega dos produtos, desde que devidarnente identificados por 

crachã; 
4.1.4. Prestar as inforrnacOes c esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, c quc digam repeito a natureza do objeto deste Contrato; 

4.1.5. Notiuicar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeiçOes no 

curso da execução do objeto, fixando prazo, se necessário, para a sua correçào; 

4.1.6. Prornover o acompanharnento e fiscalizaçäo da execução do objeto contratado, de 

forma que sejarn mantidas as condicOes de habilitação exigidas na licitação; 

4.1.7. Proceder a conferência da Nota Fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo 

fornecimento dos produtos; 

4.1.8. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos a CONTRATADA, desde 

que cumprida todas as formalidades e exigéncias deste Contrato c da Licitacào. 
4.2. A Contratante nAo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

perante terceiros, ainda que vincWados a execuçäo do objeto do presente Contrato, bern corno 

por quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DA 
CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII, cIa Lei no 

8.666/93) 

5.1. Compete a CONTRATADA: 

5,1.1. Cumprir ficlmente o Contrato, de modo que os produtos e a elaboraçào da arte, objeto 

, 	do contrato, sejam entregues conforme as especiflcaçöes requeridas pela CONTRATANTE; 

5.1.2. Providenciar a imediara reparaçäo, c.orrecão ou substiluição, total ou parcial, as suas 

expensas, da entrega em que se verifiquern vicios, defeitos ou incorreçOes; 

5.1.3. Entregar os produtos no prazo máxirno de 03 (trés) dias Uteis, contado a partir do 

recebimento da solicitaçâo ernitida pelo Cerirnonial da CONTRATANTE; 

5.1.4. Respeitar as norma e procedirnentos de controle de acesso as dependências desta 

CONTRATANTE; 

5.1.5. Substituir no prazo de 02 (thins) horas antes da realização do evento, e sem qualquer 

Onus para a CONTRATANTE, os produtos que após a entrega ou aceite, venham a apresentar 

qualqucr deterioraçâo, desde que para a sua ocorréncia não tenham contribuido por acão ou 

omissAo esta CONTRATANTE, sujeitando-se as pena' idades cabiveis; 

5.1.6. Prestar os esc!arecirneutos quc foreni solicitados pela CONTRATANTE; 

5.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacOcs e encargos decorrentes das relaçöes de 

trabaiho corn os profissionais contratados, previstos na IegislaçAo pátria vigente, sejam de 

âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bcm corno as despesas auvas a frete/ 

earreto, seguro, embalagens, taxas, impostos e quaisquer outros quc in - 	ouvenham a 

incidir sobre o fornecimento ora contratado; 
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5.1.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a esta CONTRATANTE 

ou a terceiros em razäo de açAo ou omissão, dolosa ou culposa, sua all dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominaçOes contratuais ou legais a que estiver sujeltas; 

5.1.9. Ressarcir a CONTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes da 

paraiisacão ou interrupção do fornecirnento dos rnateriais adquiridos, exceto quando isso 

ocorrer por exigência desta CONTRATANTE on ainda por caso fortuito ou força major, 

cjrcunstâncias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarcnta e 

oito) horas apOs sua ocorrência; 

5.1.10. Manter durante todo o perlodo de vigência do contrato, todas as condiçöes de 

habilitaçãoe qualificacAo exigidas na licitação, quando da realização do pagarnento pela 

CONTRATANTE, comunicando irnediatamente, a supervcniência de fato impeditivo da 

manutenção dessa condiçAo, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores; 

5.1,11. Cumprir outras obrigaçOes previstas no Côdigo de Proteção e defesa do Consurnidor 

Gel n° 8.078/90), que sejarn compativeis corn o regime de direito püblico; 

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 vinculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração da CONTRATANTE; 

5.2.2. A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato, sem prévia e expressa 

anuëncia da CONTRATANTE; 

5.2,3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

durante a vigéncia deste Contrato. 

5.3. COMPROMISSO PE CONFIDENCIALIDADE 

5.3.1. A CONTRATADA reconhece que, para os fins deste Contrato, serão consideradas 

confidencjais todas as infonnaçoes transmitidas por meios escritos, elctrônicos, verbais ou 

quaisquer outros e de qualquer natureza, inc]ujndo, mas não limitado a: 

5.3.1.1. Dados pessoais: qualquer informaçAo que possa torriar uma pessoa fisica identificada 

ou identificável; 

5.3.1.2. Dados sensiveis: quaiquer dado pessoal que diga respeito a origern racial ou étnica, 

convicção religiosa, opiniAo poiltica. filiação a sindicato oila organizacão de caráter religioso, 

filosOfico on politico, bern COI-OO dado referente a sade ou a vida sexual, dado genético on 

biornétrico; 

5.3.1.3. Técnicas, design, cspecificacóes, desenhos, côpias, modelos, fluxogramas, croquis, 

fotografias, software, midias, contratos, acordos on instrumentos similares, processos, tabelas, 

projetos, nornes de servidores, agentes politicos ou cmpregados püblicos, resultados de 

pesquisas, dados orçamentários c/on frnanceiros, dentre outros. 

5.3.2. A CONTRATADA declara que possui conhecimento da Lei Federal n° 13.709/2018 e se 

comprornete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto n~A islação, corn o 

intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANT 
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5.3.3. A CONTRATADA não poderá utilizar as inforrnaçOes que tenha acesso, para fins 

diversos daqueles para os quais teve autorizacào de acesso; 

5.3.4. A CONTRATADA garantirã que as inforrnaçOes a que tiver acesso em razão deste 

Contrato ficaräo rcstritas ao conhecirnento das pessoas que estejam diretamente envolvidas in 

sua exccução; 

5.3.5. A CONTRATADA está ciente que os prejuIzos causados a CONTRATANTE, em razão 

da quebra de confidencialidade, disponibilidade, seguranca on integridade das informaçöes a 

que tern acesso, poderao ser red amados, judicial ou extrajudicialmente. 

6.1. VIGENCLA (art 55, IV da Lei no 8,666193): o presente Contrato vigorará da data de sua 

assinatura ate o dia 31 de dezembro de 2021, scm possibilidade de prorrogaçAo, nos termos do 
art. 57 da Lei n° 8.666/93, podendo ser rescindido unilateralmente, por conveniência da 

CONTRATANTE ou per infração as disposicöes legais c contratuais. 

6.2. DA FISCALIZAçAO (Art, 67, Lei n° 8.666/93); A fiscalizaçao e o acompanharnento 

do Contrato será feita pelo Cerimonial, sob a gestäo da Diretoria Geral c/on Diretoria 

Administrativa on per representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse 
fim, permitida a assistCncia de terceiros, corn autoridade para exercer, corno representante da 
CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acornpanharnento e fiscalizaçAo 

da execuçäo contratu&, como tambérn conferéncia da quantidade e qualidade, para posterior 

atcsto da Nota Fiscal; 

6.2.1. A fiscalização de que trata este item não exclui e nern reduz a responsabilidade da 
, 

	

	CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE on a terceiros, resuitante de ação 
on ornissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 
6.2.2. Durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário; 

6.2.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao Cerimonial, setor 
responsãvei pela fiscalizaçäo do Contrato ou a outro servidor designado para esse tim; 

6.2.4. A FTScALIZAçA0 compete, entre outras atribuiçoes: 
6.2.4.1. Encaminhar a Diretoria de Orçarnento e Finanças desta CONTRATANTE, documento 
que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas a CONTRATADA; 
6.2.4.2. Solicitar a CONTRATADA e seas prepostos, on obter da AdministraçAo, 
tempestivamente, todas as providCncias necessárias ao born andamento dos serviços 
contratados; 
6.2.4.3. Verificar a conformidade da cxecuçäo contratual corn as normas especificadas C SC OS 

procedimentos empregados são adequados par4 garantir a qualidade desejada dos meterias; 

6.2.4.4. Anotar, cm rcgistro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execução do 

Contrato, deterrninando o que for necessário a regularizaçao das faihas Øu defeitos 

observados; 
6.2.4.5. Acompanhar e atestar o recebirnento definitiVo da execuV*d ' ndo as ocorréncias 

de indisponihilidade dos serviços contratados; 

/ L 

r 
I. 
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6.2.5. A ação da FISCALIZAçAO não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuals; 
6.2.6. Ao gestor do contrato compete: 
6.2.6.1. 0 auxllio na revisão das ciausulas contratuais; 

6.2.6.2. 0 acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execuçäo 

contratual; 
6.2.6.3. A aplicação de penalidades ao contratado; 

6.2.6.4. A rescisão do contrato flog casos previstos e confecçao de aditivos. 

6.3. ALTERAçAO CONTRATUAL (art. 65 da Lei no  8.666/93): Este instrumento poderá 

ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, 

0 	desde que devidamente comprovados; 
6.3.1. A Contratada flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, os acréscimos 

e supressOes que se fizerem necessários, ate 0 lirnite legal previsto no art, 65, §10  da Lei ti°  

8.666193, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 
6.3,2. Nenhum acrCscimo on supressAo poderá exceder o lirnite estabelecido nesta 

condicào, salvo as supressOes resultantes de acordo celebrados entre as partes, conforme o 
art. 65. §2°, II, da lei if 8.666/93. 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTE (art. 55, inciso ILL. da Lei n'8.666/93) 

7.1. Pela perfeita e integral exccução deste Contrato, a CONTRATANTE pagarã a 
CONTRATADA o valor global de R$ 152.750,00 (cento e cinquenta e dois mu, setecentos e 

cinquenta reais), discriminado da seguinte forma: 

Lote 01  

* 	ITEM! - - nEscmçAo FLCNICA 	JiID i QUAN 
CODJGES 

VALOR VALOR 
NITARI TOTAL (R$) 

283.00 	56.600,00 Piaca em aço inoxidãvel, corn gravacão era 
baixo relevo, colorida, pirnura corn tinta de 
poliuretano, polirnento, medindo 39x30 cm, 

espessura ate 4 mm, sent estojo 
Marca modelo: fabricaçAo própria 

Placa em acrilico, corn gravacAo UV, coloridaj 
polimento, med!ndo 39x30 cm, espessura ate 

4 mm, scm estojo 
Marca/modelo: Fabricaçflo pr6pria 

Placa em acrilico, corn gravacao UV, colorida, 
espessura de ate 4 flu-n, medindo 21 xl 5 cm, 

corn estojo dimensionado pan a peça, 
rcvcstido interna c cxternarnente do veludo, 

na cor azul-marinho ou preta, fecho corn 
metal dóurado 

1.1 
400.347-0 

1.2 

400.349-7 

1.3 
400.350-0 

und 	200 

U1Ki 	100 

mid 	200 

166,00 	16.600,00 

171,00 	34.200,00 
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_- 	.-- 
MarcaJmodekfabricacaoProPna ____- -- 

1.4 Broches em aco inoxidável. Oval, Scmx4cm, und F  50 23,00 1.150,00 

417.342-2 espessura de ate 4mm, pino de fixação do 
metal corn fecho, em baixo relevo, corn 

gravação em baixo relevo, colorida. pintura 
corn tinta do poliuretano 

Marca! modelo: fabricaçäo prépria i _______  

1.5 
--- 

Broches em acrilica Retangular, 5cmx2cm. tmd 50 19,50 	975,00 

417.343-0 espessura de ate 4mm, pino de fixação do 
metal corn fecho, corm gravacão UV, colorida 

1.6 

Marca/ modelo: fabricação prôpria. 

Troféus em acrilico, com ate 6mm de und 

____ 

50 83,00 	4.150,00 

I 	196.841-6 espessura, medindo 20x15 cm chase 8mm, 
corn gravacâo liv, colorida. 

Marca/modelo: t'abricação própria 
- 

50 
-I-- 

29,50 	1.475,00 1.7 Prisma (Display) em acrulico transparente und 

344.629-8 para mesa, espessura ate 5mm, medindo 7x21 
cm, duas faces para introduçAo do papel. - 

Total do Lote 01 por extenso: (Cento e nuinze mil e cento e cinquenta reals) 115.150,00 

Lote 02 - Cota Reserva 

ITEMJ 
	

DESCR1AO TEcNICA 
	

UNI) QUAN I  VALOR 	VALOR 

COD.IGES 
	

T UNITARI TOTAL (RS) 

	

1' 
	

O(R$) 

	

2.1 	Placa em aço inoxidavel, corn gravação em 	und 
	

200 
	

188,00 	37.600,00 
400.348-9 	haixorelevo,co1orida pintura corn tintade 

fJUII UI Cl-altO, )UI1tI1CI 'LU, IIICULILUU -L 'Al J CIII, 

espessura de ate 4mm, corn estojo 
dirnensionado pam a peca, revestido intema e 
externamente de veludo, na cor azul-marinho 

ou preta, fecho em metal curado. 
Marca/modelo: fabricaçao prOpria 

Total anual por extenso do LoteO2: (trintaesete mil eseiseentos reais) 	 - --- 37.600,00[ 

Valor global por extenso da licitação (Lote 01 + Lote 02): (cento e cinquenta e dois 1  152.750,00 
mu, setecentose cinquenta reals) 

7.2. 0 pagamento seth efetuado sob demanda, de acordo corn a quantidade fornecida, ate 50  

dia Util do més subscqucnte, mediante aprescntacão no protocolo desta CONTR.ATANTE, 

docurnento hábil a quitaçâo: 
I - Nota fiscal/Fatura. devidamente atestada pelo Almoxarifado c Coordenadoria de Material 

e Patrirnônio e encaminhado a Diretoria de Orçamento c Finanças; 	/2 
II— Cumprimento da Rcsolução do TCEISE 208 do 06 do dezcmbro ,Ø/200l. 

7.3. Näo haverá rcajuste do preços; 

C 
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7.4. Ilavendo atraso de pagamento, será atualizado segundo a variaçAo do INPC, desde a data 

final do periodo de adimpiernento ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, 

Mo serão computados os atrasos atribuiveis a Contratada e os decorrentes da Mo aprovacào 

dos documentos de quitação; 

7,5. Nenhum pagarnento seth efetuado a Contratada na pendência de qualquer jima das 

situaçôes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteraçâo de preços on 

compensacào financeira: 

7.5.1. A falta de atestaçäo pela CONTRATANTE, corn relação ao cumprirnento do objeto 

deste Contrato, das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA; 

7.5.2. Na hipótese de as certidOes elencadas na supracitada resoluçäo estarem corn a validade 

0 	expirada, o pagarnento ficará retido ate a apresentacão de novas documentos, dentro do prazo 

do validade, Mo cabendo A CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sabre o atraso no 

pagamento; 

7.6. A Contratante podeth deduzir, do montante a pagar, as valores correspondentes a multas 

ou indenizaçöes devidas pela Contratada nos termos do Contrato; 

7.7. Nos precos já estAo inclusos todos os eustos diretos e indiretos necessários para a perfeita 

consecuçào do fornecimento e instalacäo dos materiais objeto do presente projeto, bern coma 

todos as impostos, encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, deslocamento de pessoal, transporte, materiais e acessórios de instalaçAo, garantia e 

quaisquer outros que incidarn ou venham a incidir sabre o objeto do Contrato constante da 

proposta. Näo sera' permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

CLAUSULA OITAVA - DAS FONTES BE RECURSOS E 
DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 55, V. da Lei no 

• 	 8.666/93) 

8,1. As despesas decorrentes desta contratação correrAo per conta da seguinte dotaçao 
orçarnentária: 

As despesas obedeceräo: FunçAo -- Sub Funçäo - Programa de Govemo - Projeto ou 
Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - Coordenaçäo da Açâo Legislativa; Categoria 
Econôrnica - Grupe de Despesa - Modalidade de aplicaçAo: 3.3.90.00 - Despesas Correnles - 
Outras Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas: Elemento e Item dc gasto: 3.3.90.3 1.02 - 
CondecoraçOes e foi procedida a resen'a de recurso orcamentário para custeá-la. 

CLAUSULA 	NONA 	- 	OAS 	SANCOES 
ADMINISTRATIVAS (art. 55, incise VII, da Lei n° 8.6t6/93) 

9.1. Corn flindarnento no artigo 70  da Lei n° 10.520/2002, ficaráim 	ida d licitar e 

contratar corn a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo 	a de ate 5 (cinco) 

anos, garantida a ampla defesa, sern prejuizo das cominaçöes Ies 	Ita, alieitante e a 
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adjudicatária quo: 
9.1.1. Näo retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 
9.1.2. deixar de entregar docurnentaçao exigida no ato convocatório e contrato; 

9.1.3. apresentar docunientação falsa; 

9.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

9.1.5. não mantiver a proposta; 

9.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 

9.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.8. fizer declaração falsa; 

9.1.9. corneter fraude fiscal. 

• 	9.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita. no 

caso dc atraso injustificado, assirn considerado pela Contratantc, inexecução parcial on 

inexecução total da obrigaçâo, scm prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada 

a prévia e ampla dcfcsa. as seguintes penalidades: 

9.2.1. Adverténcia per escrito; 

9.2.2. multa dc: 
a) 0,5% (cinco décirnos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja 

entreguc corn atraso, lirnitada a incidéncia a 15 (quinze) dias; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso dc atraso na entrega do objeto, por 

periodo superior a 15 (quinze) dias; 

c)30% (trinta per cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigacão 

assurnida; 
9.2.3. Suspensão ternporária de participação cm licitação c impedirnento de contratar corn a 

Adrninistração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administraçao 

Püblica, enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da punicAo ou ate que seja 

S 

	

	
prornovida a reabilitaçäo na forma da Lei ou perante a prôpria autoridade quo aplicou 

a penalidade; 
9.3. As sançôcs de rnuita podcrão scr aplicadas a Coniratada juntarnente corn a de advertCncia, 

suspensäo temporária para licitar e contratar corn a administração da Contratante 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO (art. 55. inciso 
VIII, da Lei no 8.666/93) 

10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, alCrn das penalidades constantes da cláusula 

anterior, ensejará a sua rescisão per ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, na forma do art 79 da 
mesma Lei; 
10.2. Quando a rescisão ocorrer corn base nos incises XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada. 

scm que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularrncnte 

cornprovados, conforme preceitua o § 2" do art. 79 do rnesmo diploma legal; 
10.3. Os casos de rescisào contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurados o contraditorio c a arnpla defesa; 
10.4. A rescisão deste Contrato implicará a retenção de crCditos d94entes da contratacão, 
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ate o limite dos prejuizos causados a Contratante, bern como na assunçào dos serviços pela 

Contratante, na forma que a mesma determinar. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS D1REJTOS DO 
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISAO (Art. 55, inciso 

IX, da Lei . 
 1108.666/93) 

11.1. Na hipOtese de rescisäo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, desde 

já, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da 

Lei n°8.666193. 

CLAUSULA DECIMA SECUNDA - DAS DISPOSICOES 

GERAIS 

12.1. Fazern parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital a seus 

anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, constante na LICITACAO  No 011/2021 

- PREGAO PRESENCIAL N° 011/2020, que a CONTRATADA expressamente declara 

conhecer, ratificando neste ato sua aceitaçäo integral. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO (Art. 55, 

2°, Lei it0  8.666/9 

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renüncia a qualquer outro, 

per mais privilegiado qua seja, para dirimir quaisquer dñvidas ou questOcs oriundas do 

presente Contrato. 

E, per estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento 
em 03 (trés) vias de igual teor e forma para urn so efeito, que seguem subscritas per 02 (duas) 
testemunhas. 

,OSde &ckc 	de 2021 

1/ 
DE LIMA 	eputado JEAANDDE 
Me 	 V Secre$o —Co tratante 

Firma PAU.tO 3ORGE PA SILV& - ME 
CPJ No 077.012.295-00 



C] 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

TESTEMUNE-IAS: 

CPF: 

II - 
	 CPF: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

at5 SOLICITAcAO DE EMPENHO 	
DATA2scITAcAo: 	

000590 FOLt 2 

IJNIDADE GESTORA EMITENTE; CODIGO IJG: GESTAO: 

ASSEMBLEIALEGISLATIVA :0110' 00001 

CREDOR: RAZAO SOCIAL- 	PAULO JORGE SILVA-ME CNPJ: 

NOME FANTASIA - PAULO JORGE 15.596.18210001-82 

ENDEREQODOCREDOR CIDADE UF CEP 

RUAARAUA N. 71 ARACAJU SE 49010-330 

CODIGO U 0 	 PROGRAMA DE TRABALHO NAT DA DESPESA FONTE IMPORTANCIA 

01101 	 01031 002602760000 339031 0101000000 15275000 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

CENTO E CINOLJENTA E 0018 MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAlS 

• FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001 .0101000000.33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

• MODALIDADE BE EMPENHO; 	 TWO DE DESPESA: 	 N° DANE DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 	 I - NORMAL 

LICFrAcAO: 	 MODALIDADE BA LIcITAçA0: 	NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112021000086 	 9- PREG.AO PRESENCIAL 	 012892/2021 

REFERENCIA LEGAL: 

LEI 10.520 DE 17107/2002 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA BE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO MARCO ABRIL 

0.00 0,00 0,00 0,00 

MAIO JUNHO JULMO AGOSTO 

0,00 0.00 0,00 152.750,00 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

0,00 0,00 0,00 0.00 

ITENS DO EMPENHO 

ESCOVADO,MEOINDO 39X30 CM - MARCA: 

1 	400347-0 	KONFECCAO PROPRIA 	 200,00 f 	UNIDADE 	 283,0000 . 	 56.600,00 

PLACADEHOMENAGEM - PLACAEM 

ACRILICO,MEDINDO 39X30 CM, SEM 
2 	400349-7 	ESTOJO - MARCA: CONEECCAO PROPRIA 	 100,00 	UNI0ADE 	 166,0000 	 16.600,00 

LACA BE HOMENAGEM - PLACA EM 

CRILICO 3 MEDINO0 21X15 CM, COM 

a 	40050-0 	
pONFECCAOPROPRIA 	

20000 	UNIDADE 	 171 0000 	 3420000 

SROCHE - OVAL,EM Aco INOX,MEDINDO 

5X4 CMJMPRESSO COM 0 PORVIR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BE SERGIPE. 

'JOME E SETOR DO SERVIDOR,FECHO 

4 	1 	417342-2 	MERICANO TIPO BORSOLETA BE FACIL 	 50.00 	UNIBADE 	 23,0000 	 1.150,00 

s2cURAFIxAçAO-MARA: 

CONEECCAO PROPRIA 

Data da IrupresaSo: 	05108/2021 	 Rasp. ImprassSo: 	ALEX RODR]GO BE OLIVEIRA 
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DATA 

jJ,. souclTAçAo DE EMPENHO 	
ACITAcAO 

2021SE000596 

FOL;A, 

2 

:ROCHE-RETANGUThR,EMACUCO' 

ESINADO,MEDINDO 5X2 CM.IMPRESSO 

COM 0 PORVR DA ASSEMBLEJA 

LEG!SLATIVA DE SERGIPE, NOME E 

417343-U 	
ETOR DO SERVIDORFECHO 	

5000 1 	LJNIDADE 	 19,5000 	 975,00 
kMERICANO TWO BORBOLETA DE FACIL 

S SEGURA FIXAçAO - MARCA: 

ONFECCAO PROPRIA 

NACOR 	-  

RISTAL, ESTATUETA COM BASE, COM 

6 	196841-6 	20CM - MARCA: CONFECCAO PROPRIA 	 50.001 	UNIDADE 	 83,0000 	 4.150,00 

ACRILICOCOM  

PORMATO EM V. PARA INDICACAO DE 

'JOMES,MEDINDO (21 X 7)CM (LARGURA X 

7 	344629-8 	t&LTURA),TRANSFARENTE - MARCA: 	 50,00 	UNIDADE 	 29.5000 	 1,475,00 

CONFECCAO PROPRIA 

PLAcADEH0MENAGEM-EMAç0 	 - 	 -- 

SCOVADO,MEDINDO 21X15 CM, COM 

8 	4003489 	 20000 	UNIDADE 	 186 0000 	 3750000 

OBSERVAAO 

ConformeContratoN° 022/202 nciade 06/0812021 a 31112/2021. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 	 1 TOTAL; 

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIC COVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - BE 
	

152.750,00 

Data da ImpressAn: 	05108/2021 	 Reap. Impressâo: 	ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA 
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EXTRATO DO CONTRATO No 02212021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: FIRMA PAULO JORGE DA SILVA - ME.. 

OBJETO: cONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO, 

SOB DEMANDA, DE PLACAS EM Aço ESCOVADO E ACRILICO (COM E SEM) OS 

RESPECTIVOS ESTOJOS, TROFEUS, BROCHES E PRISMAS, PARA HOMENAGENS, 

SOLENIDADE, EVENTOS, PROMOVIDOS POR ESTA CONTRATANTE EM SUAS 

DEPENDENCIAS, ANEXOS F LOCAlS EXTERNOS NO DECORRER DE 2021. 

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

VICENCIA: A PARTIR DA DATA DE SUAASSINATURA. 

DATA BA ASSINATURA: 05 DE AGOS'i'O DE 2021. 

ARACAJU, 11 DEAGOSTO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR. 



ARACAJU 11 0EAGOSTOOE2O2I 

JOSE ALEXANBRE RIBESRO CRAVES ALVES 

DEPARTAMENTO JURInICO 

ARACAJU. 11 BEAGOSTO Dm2021 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR, 

DEPARTAMENTO JURIBICD 

S 

S .  

r/,  

EditotaDMJRS cMciR 

quinta-f&ra, 12 de Agosto do 2021 Aracaju - Sergipe 	Därw Of 
	

N o  28.729 	17 
União Reterenle a Royalties do PefrOteo. Base Legal: Lei n°. 

8666/93 a au/a atteracdeseLei Complenienlar n 5 . 123/2006. 

Valor Maxima, 145 240129803 (duzentos a quarenta mit 

novecentos a noventa 0 0/to mars a tree centavos). Farecer 

Juridico r55  139,2021. lnlormapaet Pr/ca dos Peecadoree. 

no  19 - Centro - lndiarob&SE es Sala do CPL de segunda a 

sexis-la/ra des 8005 as 13:004, alravAs do Site indiaroba. 

se.gov.br/inãogtnphp  flu pole none: (79) 3543-1472. 

tndiaroba (SE), 11 de ago/to as 2021. 

Sullivan Martins dos Santos 

Presidents da CPL 

ESTADO CE SERGIPE 

MUNICIPIO CE NOSSA SENHORA DAB BORES 

AVSO DE LICITA9AO 

TOMABA BE PREQOS N° 0712021 

A CornissBo Perrtsansnls de LicilacSo do Municipio 66 Noses 

Senhors dee Cores/SE, em alendimento 45 disposicOes legars 

a ResotucSo rr° 26712010. do Tribunal de Codas do Estado 

- ICE Corns pthlioo, pare conhecEmento de tahoe a rsatizag3o 

de hod/gao pars Consrslscso as Empress Eepedaszads pars 

Exscugdo da Ctbra de PavinrsntagSo do Rua Projalsda localbada 

na Tre'assnsFargo Vaaronceloa, tests mLlnlciplo. 

DATA BE RECEBIMENTO BAS PROPOSIAS 271I06/2021. 

Sb (nova hoses). LOCAL BA SESSAO. S/ta da Comrssdo 

Parnranente de Lidtaçeo site a Rua Jodo dos Role Liens Nato, 

64 - stoats Senhora ass Cores/SE. VALOR ESTIMADO: 14$ 

7683676 (satenta e s/ia mil ottocenios a trinta a oito re/is 

selenis e ads centavos). TIPO: Manor Prego Global. REGIME 

Os EXECUcAO: Empreilada or Prego Global. Bolagan 

Orgsmentdria DO 30048 - 184510537.1044 - Albertans 

RecuperecSo, Drenagem W.J. Pav'msntagso he Ruse 

Avenidse- Fnnte its Recur/a 10010000, PARECER JURIDICO: 

180/2021. 0 Edjtat e seus 505505 ertconlram-se a disposig/n 

dos inleressados na salads CPL dsPrsteilura stavEs do Partial 

o s-meil:llcrtacas©nossaeen  horadadasdores,ss,goa. or Noses 

Sr ass nores/SE lids agoeto de 2021. FABIO DECK) VIERA 

OA CUNHA-Prestdente da CPL 

AVISO BE LIOITACAO 

lProoesson5  001 .2021.0166/PMSCI 

TOMADA 05 PREQOS N 51012021 

OBJETO: aelegso da incIsor proposta pars a conlratagao 

de empress especiatizada visando a supenvleao, a acorn-

pmttnennento a a ttssalizacio des obras a smvigoa de 

pevimentac/o estaltioa de rodovia qua interliga a Sods so 

Povoado Pedreires, nests Municipio de São Cristdvãn/SE. 

Beta/horàrio: Side egosto de 2021 r 5/ Oh. 

Prezo do Vigensia/Execucao: 10 (dez)  ft es/s 

Tipo: rector prano glosel 

Regime de Exeouçao: empraitada per prego global 

Recursos Orgamentarios: Unidade Orçamanlaria' 02061. 

ClassiticagSo Euncional - Programãlica: 15.451.1077. Pro/sb 

Ah'vrdess: 1105. Elements de Oespesa: 4490.51.00.00. Fonts 

he Recursns: 15300000 

Bass Normative: Lei n5  8.665/93, Let Consplemsntsr n 5  123.106 

e Soda alleragOes slam des dams/s norm/s correlates. 

NAmero do Parecer: PSM No 71312021 	A Ut orizaceo 

CRAM: Resolugso p°  2012021 

Valor MAximo do Conerabn: 145200.771.7/ 

lnrormsceos: 0 ndital as demoted ocuers trot sm/arm/goes / 

rospsstn dosta tjc'tacao podsnd oser oblrdos psrantsdConn'ssdo 

Especial as I.' crbagaa, no endsreço de rue Msssta s Prado, I-

70 São CrislOnso/SE, tons 79) 89510-0944, no trorario des all 
As 148, ot attavés do site de Preteilura da São CriseOneo com 

B /egurrnle anderago etatroorco. wwatsaosrislnvaosa .00str flu 

air/yEs do entail lichsacantc n'orasaomaiscom 

O4o CristEvãn/SE, 11 desgosto de 2021. 

José Rcbson Almside Santos 

Presidents as Comiasso Especial de Licitegao 

ASSEMBLEIA LEGISLA11VA DO ESTADO 

ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

A MESA DIRETOBA 8AIXOU 0 SEGUINTE ATO: 

AID No  21427 - En, 04 de egos/a 05 2021, resolve autor'zae 

Commss6o de Licitagdo pnov'dsnc'sn re/lu/la do Contain n° 

016/2019. desoordocomo DEc10 ha TOWS dsledo as lads 

iulhn de 2021 e Parer.er .lnridtco er° 28412021 

Total de Alas publicedos - 01  

ESTADO CE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLA11VA 

EXTRATO DO CONTRATO No 02112021 

CONTRA'ThNTE: ASSEM6LEIA LEGISLATIVA 00 ESTAOO 

BE SERGIPE 

CBNTRATADO: PRATIQUE INBUSTRIA BE MOVErS LTDA 

OBJETO. CONtTRAIAQAO BE EMPRESA ESPECIALI-

7-ADA PARA coNFEccAo S INSTALAQAO CE MOVEIS 

PLANEJA0OS E PROJETADOS FOR AR0UITETOS OA 

CONTRATANTE, COI4FORME MEMORIAlS OESORITIVOS, 

PROJETOS, QUANTITATIVOS 9 OETALHAMENTOS 

CONSTANTES NO TERMO BE REFERENCIA, ANEW I DO 

AID CONVOCATIO, 

VIGENCIA: A VIGENCIA SERA ATE 31 DE BEZEMORO OE 

2021. PARTIR OA EMISSAO CA 0140mM GE SERVIQO. 

RESSALVABO 0 PERI000 09 GARANTIA PREVISTO NA 

CLUSULA 2UINTA, OBSERVANDO-SE 0 DISPOSTO NO 

ART. 57, §1°,52 5545  CA Lml N -  8656193. EM SUAREDAQAO 

ATUAL. 

BASE LEGAL: LEI N° 9.666/93 EM SUA REDAQAO ATUAL 

DATA DAASSII4ATURA: 10 OEAGOSTO Cm 2021, 

ESTA0O CE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLAI1VA 

EXTRATO 00 CONTRATO 14° 022)2021 

CONTRATANTE. ASSEMELEtA LEGISLATIVA 00 ESTABO 

BE SEROIPE. 

CONTRATABO: FIRMA PAULO JORGE BA SILVA - Ms. 

OSJETO: CONTRATAçAO 05 EMPRESA ESPECIALI-

7-ADA PAPA 0 FORNECIMENTO, SOB CEMANOA, BE 

PLACAS EM AGO ESCOVABO E ACRiLICO ICON 9 SEMI 

OR NESPECTIVOS ESTOJOS, TROFEUS. BROCHES F 

PRISMAS, PARA NOMENAGENS, SOLES/DADE. EVENTIDE. 

PROMOVIBOS POR ESTA CONTRATANTE EM SilAS 

BEPENBEN1CIAS. ANEXOS S LOCAlS EXTERNOS NO 

CECORRER CE 2021. 

EASE LEGAL: LEI 14 0 5.666/93CM SUA REDAQAO ATUAL. 

VIGEI4CIA: A PANTIE BA DATA DE SUA ASSINATURA. 

DATA DAASSIFdATURA: 06 DEAGOSTO DE 2021. 


