
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMIBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 031/2021 

Contrato de Prestaço de Serviços que entre si 
celebram, de urn lado, a Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe e, do outro, a 
Empresa JOSE VALTENISSON DE SA., em 
decorrência do Processo Administrativo no 
027944/2021. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada 
na Avenida No do Prado, s/n0, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, 

corn C.G.C. no 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, 
Deputado Luciano Bispo de Lima, e pelo Prirneiro Secretário, Deputado Jeferson 
Andrade, e, do outro, a Empresa JOSE VALTENISSON DE SA, corn sede a Rua 
Lourival Andrade, no 274, sala 02, bairro macjo Barbosa, CEP no 49.040-320, Aracaju-
SE, inscrita no C.G.C. sob o no 31.173.915/0001-22, doravante denorninada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). José Valtenisson de Sá, 
decorrente do Processo Administrativo no 027944/2021 - DISPENSA DE 
LICrFAçAO, corn fundamento no art. 24, I, da Lei Federal no 8.666, de 21 dejunho de 
1993, tern justos e contratados por este e na rnelhor forma de direito, o que adiante se 
segue, mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, 1, da 
Lei n° 8.666/93) 

I.I. Contrataco de empresa espécializada para prestação de serviços de manutenção 
corretiva de parte do teihado do Anexo Administrativo, bern como reforma da copa da 
Presidência do edificio Sede desta Contratante, quantitativos apresentados em planilha 
orçamentária, anexo a este projeto. 

CLAUSULA SEGLJNDA - DA ESPECIFICACAO 
DOS SERVICOS (art. 55, 1, da Lei n° 8.666/93) 

2.1 Manutencao corretiva de parte do teihado do anexo administrativo 

• Será feita a lavagem das teihas e remoçAo de teihas danificas, sendo 
reaproveitadas as teihas em boas condiçôes de integridade, sern sinais de 
degradaçao. 

• Serão instaladas novas teihas em substituiço daquelas que apresentern 
degradação, corn aplicacâo de grampos em todas as teihas para garantir a fixação 
destas. 

• Toda a cumeeira será emassada. 
Será feita a limpeza da caiha existente.  

• Será feita a rnanutencão da impermeabilização corn manta asfáltica, retirai/do 
partes que apresentem degradação e aplicando nova manta no local, respeitçlo 
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as larguras minimas de transpasse recomendada por norma. 
Será feita a demolicão de revestimento cermico, em piso e parede, de forma 
manual e sem reaproveitamento. 

2.2 Reforma da copa da Presidência 

• Será feita a remoço de torneira. 
• A bancada em granito, corn cuba em inox embutida, será removida. 
• 0 forro de gesso será retirado, de forma manual, sem aproveitamento. 

• Remoçâo de luminária central. 
• Haverá assentamento de revestimento cerãmico em piso e parede (ate o forro), 

corn acabamento natural e retificado. 
• Será feita instalaçAo de forro de gesso comum, em placas. 
• 0 forro de gesso comum será lixado, selado, emassado e pintado corn tinta pva 

latex. 
• Será instalada nova luminria, com lâmpada de LED. 

• Será feita instalacào de bancada em granito verde ubatuba, corn rodopia em 
granito verde ubatuba, juntamente a cuba em ago inox, sifo, válvula e tomeira. 

• Para facilitar a identificacao, haverá instalacAo de placa em acrflico corn 
sinalizacào na porta da copa. 

• Será feita instalaçAo de porta em madeira de lei de correr, lisa e semioca. Junto a 
porta será instalado puxador duplo, em alumlnio cromado. 

• A porta de madeira terá acabamento em pintura, corn aplicaçao de fundo 
sintético nivelador, massa a óleo e tinta esmalte. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTACAO DOS 
SERYICOS 

3.1. Na indicacao dos preços está inclusa as despesas corn a mao de obra e todos os 
acessórios e materials necessãrios a execuçao do projeto 
3.1.1. Os serviços serão prestados no Anexo administrativo localizado na avenida Ivo do 
Prado s/n, e no edificio Sede desta Contratante, localizado na Avenida Ivo do Prado s/n. 
3.1.2. Os serviços devern ser sempre realizados por profissionais corn os conhecirnentos 
técnicos necessrios e disponibilizadas pela Contratada todas as ferramentas, materiais, 
pecas, técnicas de modo a nâo prejudicar o funcionamento desta Contratante; 
3.1.3. 0 Setor de Engenharia e Arquitetura da Contratante prestará todas as inforrnaçOes 
necessárias e supervisionará os servicos previstos no item 3 deste projeto básico. 
3.1.4. Os funcionários da Contratada deverAo estar devidamente fardados e identificados 
corn crachá. 	 / 
3.1.5. Ao final dos serviços, a Contratada deverá entregar a fiscalizacao Anotac de 
Responsabilidade Tdcnica (ART) de execucão dos serviços, informando o przo de 
garantia dos mesmos. 
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3.1.6. Todos os serviços deverAo ser executados de acordo corn as Normas 

Regulamentadoras de Seguranca e Satlide do Trabaiho vigentes do Ministério do 
Trabaiho e Emprego, acarretando em paralisacão dos serviços caso ocorra o 
descumprirnento das normas supracitadas e possIveis normas vigentes durante o periodo 

de execução dos serviços. 

3.2. QUANTO A SUSTENTABILIDADE 

Dentre as recomendaçOes voltadas para sustentabilidade ainbiental, a presente 
Contrataçào observará também os critérios elencados na Instrucão Normativa n° 
01/2010 do MPOG e no art. 4° do Decreto n° 7.746/2012, especialmente no sentido de 
que os rnateriais apresentern, na medida do possivel: 
a) as diretrizes sustentáveis de menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, 

ar, solo e água; 
b) preferência dos materials, tecnologia e matérias-primas de origern local; 
c) major vida ütil e menor custo de manutencão do bern e da obra; 
d) utilizar matéria-prima corn produtos sustentáveis (tintas, vernize e adesivos a base de 
água ou óleo vegetal); 
e) seguir a Poiltica Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), obedecendo as seguintes 
açOes: evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar corn recuperaçäo energética e, 
realizar a disposiçào final adequada dos rejeitos. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE 
EXECUCAO E DAS CONDICOES DE 
RECEBIMENTO (art. 55, IV, da Lei no 8.666/93) 

4.1. 0 prazo de execuçào dos serviços é de ate 60 (sessenta) dias corridos, contado a 
partir da entrega da Ordem de Serviço emitida pela Contratante. 
4.1.1. Admitindo-se a prorrogação dos prazos desde que previamente solicitados pela 
Contratada, devendo ser motivada e pertinente, corn fatos ocorridos na entrega ou na 
instalaço e corn anuência desta Contratante. 
4.2. Os serviços serão recebidos conforme o artigo 73, inciso I. letra "a" e "b" e seus 
parágrafos da Lei 8.666/93, corn alteraçOes posteriores: 
4.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acornpanhamento e fiscalizaçao, 
mediante termo circimstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da 
comuthcaçâo escrita da Contratada; 
4.2.2. Definitivamente, quarido da verificaçao da qualiclacle dos serviços e consequente 
aceitacão pela fiscalizacão do contrato, quando a nota fiscal será atestada e remetida 
para pagamento. 
4.3. 0 recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada quanto aos 
vicios ocultos, ou seja, so manifestados quando da sua normal utilização pela 
Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90). 
4.4. Para os fins do disposto no item anterior, o recebirnento definitivo dos serviçq 
consistirá no atesto da nota fiscal/fatura, pelo setor de Engenharia eAquitetura/e 
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Coordenadoria de Serviços e Manutenção. 
4.5. Os serviços executados em desacordo corn o estipulado nos proj etos, projeto 
básico, na proposta da Contratada serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o 

caso. 
4.6. Será constitulda uma Comissão formada pelo Setor de Engenharia e Arquitetura, 
Coordenadoria de Serviços e ManutençAo e/ou Diretoria Administrativa para o 

acompanhamento, recebimento dos serviços; 

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DOS 

SERVICOS (art. 55, inciso VI, da Lei no 8.666/93) 

5.1. 0s ,serviços, após o recebimento definitivo, terão a garantia minima conforme 
especificado na norma de desempenho vigente, segundo a ABNT, NBR 15 575 (2013), 
para cada elemento construtivo. 
5.2. Declaracão da Contratada de que todos os materiais e mao de obra são de primeira 
qualidade, comprometendo-se a correção de todos os defeitos nâo provenientes do uso 
normal da instalação e dos equipamentos, os quais porventura sobrevenharn durante os 
prazos de garantia do serviço. 
5.3. A Contratada se obrigará a substituir, imediatamente, todo e qualquer item do objeto 
deste Contrato que apresente algum defeito de fabricacão, alguma deficiência de 
qualidade ou estiver fora das medidas solicitadas/apresentadas. 
5.4. A Contratada ficará obrigada a corrigir, total ou parcialmente, as suas expensas, o 
serviço prestado corn vfcio ou incorreção decorrente de execuçâo irregular ou produto 
fornecido corn defeito, de modo a adaptá-los as especificaçOes contidas no presente 
Contrato. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATANTE (art. 55, inciso VII, da Lei no 
8.666/93) 

6.1. Compete a Contratante: 
a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao born cumprimento das obrigaçOes 
contratuais, permitindo o livre acesso dos técnicos da Contratada as dependências aonde 
serão realizados os serviços, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do 
patrimônio, das pessoas e das inforrnaçOes; 
b) Pfetuar os pagamentos devidos; 

c) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa prestado7a, 
de acordo corn os termos de sua proposta; 	

1 d) Prestar as inforrnaçOes e os esciarecimentos que venham a ser solicitados/pelos 
empregados da Contratada; 
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e) Assegurar-se de que os precos contratados estão compatIveis corn aqueles praticados 
no mercado pelas dernais prestadoras dos serviços objeto desta contrataço, de forma a 

garantir que continuem a ser os rnais vantajosoS; 

f) Controlar e documentar as ocorrências havida; e, 

g) Notificar a ernpresa fornecedora, sobre imperfeiçOes, faihas ou irregularidades 
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as rnedidas cabIveis. 

6.2. A Contratante no responderá por quaisquer comprornissos assumidos pela 
Contratada perante terceiros, ainda que vinculados a execuço do objeto do presente 
Contrato, bern como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA 

CONTRATADA (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei no 

8.666/93) 

7.1. Compete a Contratada: 

a) Prestar os serviços no prazo fixado neste Contrato, após aprovação da Contratante, 
que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso näo satisfaca aos padroes especificados; 
b) Na realizaçao dos serviços, a Contratada deverá considerar os horãrios previamente 
acordados corn a administracäo da Contratante; 
c) Concluir os servicos, dentro do prazo previsto na proposta, dentro das especificaçoes 
contidas nos projetos, memorial descritivo, planilha orçarnentária, em perfeitas 
condiçOes; 
d) Constatada qualquer irregularidade, refazer os serviços no prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
e) Manter, durante o perfodo da prestacão dos serviços, todas as condiçOes de 
habilitaçao e qualificação exigidas no ato da Contrataço; 
f) Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da Administraçao, prestando 
todos os esclarecjmentos solicitados; 
g) Refazer os serviços que, apOs a entrega, aceite ou utilizaçao, durante o prazo de 
validade, venha a apresentar defeitos de fabricaçâo ou quaisquer outros que, 
reincidentes em nñmero igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou 
impossibilitar a sua utilizaçäo, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuido, 
por ação ou omissão; 
h) Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta Contrataçao, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento' .por 
escrito da Contratante. 	 / 
1) Apresentaçao da ART quando do inIcio dos serviços e todas as despesas referentes a 
emissão e baixa da mesma. 
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8.1. VIGENCIA (art. 55, IV da Lei n 8.666/93): 0 Contrato terá vigência de 90 
(noventa) dias, contados a partir da assinatura ou da emissão da nota de emprenho, 
passIveis de prorrogação, desde que devidamente justificado, ressalvada a garantia 
minima para cada elemento construtivo conforme especificado na norma de 
desempenho vigente, segundo aABNT, NBR 15 575 (2013). 

8.2. DA FIscAuzAçAo (Art. 67, Lei n° 8.666/93): Caberá ao Setor de Engenharia 
e Arquitetura e a Coordenadoria de Serviços e Manutençäo, conjuntamente, a 
fiscalizaçao do fiel cumprirnento da execucão dos serviços de que trata o objeto e 
especificaçOes constantes neste Contrato, bern como o atesto no corpo da Nota 
Fiscal/Fatura e a gestão caberá a Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Geral; 
8.3. Caberá a Fiscalizacão, o direito de rejeitar o servico que não satisfaca os padrOes 
especificados OU os critérios de qualidade exigidos, bern como de exigir seu pronto e 
irnediato reparo para que outro atenda as especificacoes dos projetos, rnemoriais 
descritivos e planilha orçarnentária, sem que caiba a Contratada qualquer tipo de 
reclamação ou indenizacao. 
8.4. Os serviços bern como as ferramentas, pecas e rnateriais utilizados deverAo estar 
rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificaçoes estabelecidas no Projeto 
Básico, sendo que a inobservância desta condicao implicará a recusa do mesmo, bern 
como o seu devido refazirnento e/ou adequaçào, sem que caiba a Contratada qualquer 
tipo de reclarnaçAo ou indenizaçAo. 
8.5. A Fiscalização compete, entre outras atribuiçOes: 
8.5.1. Encaminhar a Coordenadoria de Serviços e ManutençAo todas as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas a Contratada que dará conhecimento a Diretoria 
Adrninistratjva e/ou Diretoria Geral. 
8.5.2. Verificar a conformidade da execuçâo do objeto corn as norrnas especificadas e se 
os procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada do 
material. 
8.5.3. 0 recebirnento da ART emitida para o inIcio dos servicos e a baixa desta quando 
da conclusão das atividades técnicas. 
8.6. A fiscalizaçao de que trata este item nAo exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeiçoes técnicas ou vfcios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante on de seus agentes e prepostos, de conformidade 
corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 	 / 
8.7. Ao gestor do contrato compete:/ 

8.7.1 o auxflio na revisão das cláusulas contratuais; 	 / 
8.7.2 o acompanhamento da qualidade, economia e rninimizacão de riscos na exeção 
contratual; 
8.7.3 a aplicacao de penalidades ao contratado; 	 / 

CLAUSULA NONA DO PAGAMENTO (art. 

inciso III, da Lei no 8.666/93) 
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9.1. Pela perfeita e integral execução deste Contrato, a Contratante pagará a Contratada o 
valor global de R$ 32.853,15 (trinta e dois mu, oitocentos e cinquenta e três reals e quinze 
centavos). 
9.2. 0 pagamento será efetuado em parcela Unica, após a conclusäo dos serviços, ate o 
5° dia ütil do més subsequente a apresentacão no protocolo da Contratante da 
documentação hábil a quitação: 
I - nota flscal/fatura atestada conjuntamente pelo setor de Engenharia e Arquitetura e a 
Coordenadoria de Serviços e Manutençäo e encarninhada a Diretoria de Orçamento de 
Financas, acompanhada da seguinte documentaçâo hábil a quitacAo; 
II - Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

9.3. Não haverd reajuste de precos. Havendo atraso de pagarnento será atualizado 
segundo a variacao do ThPC, desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data 
do efetivo pagalnento. Para o efeito deste item, não seräo computados os atrasos 
atribulveis a Contratada e os decorrentes da nAo aprovacAo dos documentos de quitaço 
ou, ainda, da nâo aceitaçao da mercadoria. 
9.4. Nos precos já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários para a 
perfeita prestacAo do serviço objeto do presente Contrato, bern como todos os impostos, 
encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, transporte, materiais e acessOrios de instalaçao, garantia e 
quaisquer outros que incidam ou venharn a incidir sobre o objeto do Contrato constante 
da proposta. Nao será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em 
separado. 

CLAUSULA DECIMA - DAS FONTES DE 
RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 
55, V, da Lei n0  8.666/93) 

10.1. As despesas decorrentes desta contrataçâo correrâo por conta da seguinte dotaço 
orçamentaria: 

FuncAo-Subfunco-Programa 	de 	Governo-Proj eto 	ou 	Atividade: 
01101.01.122.0062.0280- Reforma das instalaçOes FIsicas da ALESE; Categoria 
Econômica-Grupo de Despesa-Modalidade de Aplicaçao: 3.3.90.00 - Despesas 
Correntes - Outras Despesas Correntes-AplicaçOes Diretas; Elemento de Despesa e item 
de gasto: 3.3.90.39.16 - Reparo e Manutençao de Bens Jmóveis. 

8.666/93) 

11.1. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratäda ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecucão 
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parcial ou inexecuçAo total da obrigaco, sem prejuIzo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

11.1.1. Adverténcia por escrito; 
11.1.2. Multa Administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não 
excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do 
Contrato, curnulável corn as demais sançôes; 
11,1.3. SuspensAo ternporária do direito de participar de licitaçào e impedirnento de 
contratar corn a Contratante, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 
11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a AdrninistraçAo 
Püblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicão ou ate que 
seja promovida a reabilitação na forma da Lei ou perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 
11.2. As sançôes de rnulta poderão ser aplicadas a Contratada juntarnente corn a de 
adverténcia, suspensAo ternporária para licitar e contratar corn a adxninistraçao da 
Contratante. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
(art. 55, inciso VIII, da Lei 8.666/93) 

12.1. A inexecucâo total ou parcial do Contrato, além das penalidades constantes da 
cláusula anterior, ensej ará a sua rescisâo por ato unilateral e escrito da Contratante, nos 
casos enurnerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, na forma do 
art. 79 da rnesma Lei; 
12.2. Quando a rescisão ocorrer corn base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
supracitada, sern que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuIzos 
regularmente comprovados, conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma 
legal; 
12.3. Os casos de rescisão contratual serào formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ainpia defesa; 
12.4. A rescisâo deste Contrato irnplicará a retençâo de créditos decorrentes da 
contratação, ate o limite dos prejuIzos causados a Contratante, bern corno na assuncão 
dos serviços pela Contratante, na forma que a mesrna determinar. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS 
DO CONTR&TANTE NO CASO DE RESCISAO (Art. 
55, inciso IX, da Lei nO  8.666/93) 

13.1. Na hipótese de resciso administrativa do presente Contrato, a Contratada reciece, 
de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberern, as medidas previstas no 
artigo 80 da Lei n° 8.666/93. 

DAS 
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DISPOSICOES GERMS 

14.1. Fazem parte Integrante deste Contrato, independente de transericão, o Projeto 
Básico e as planilhas orçamentárias elaboradas pela Contratante, bern corno a proposta 
elaborada pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO (Art. 55, 

2°, Lei n' 8.666/93) 

Fica eleito o Foro da Comarca de AracajulSergipe, corn expressa renüncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer düvidas ou questOes 
oriundas do presente Contrato. 

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

Aracaju, 	 de 2021. 

Deputaclo LUCZ  
/ 	 Presidei 

O BISPO DE LIMA Deput 
Contratante 	 la 

DE 

JOSE1ALTEMSSON DE SA 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

I-. 	 CPF: 

I 

I 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

Docurnento assinada digltalmenla par 	 Documents assinado dlgitstmente par 

N.,&~ 'JEFERSON LUI2 DO ANDRADO 	 Noose: LUçIANO BISPO DE UMA 

0P7 99779818559 	 90.F 07731880504 

CoStaR RICARDOADAftCEZ98CM#JLCDM 	Cantata MARCOSR©ALS GQV BR 
Data: 04110/2021 1108:11 	 Datsi:88/1012021 08:17:18 

DATA DO EMPENHO: NUMERO: 	 FOLHA: 

28/09/2021 	2021NE000617 	1/1 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 
UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1011011 
t 

00001 13.170.84010001-44 

___ 	 I  
ENDEREO DA UG: CIDADE U.F.: CEP. 

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

CREDOR: RAZAO SOCIAL -JOSE VALTENISSON DE SA CNPJ: 

NOME FANTASIA -JVS PROJETOS E SERVICOS 31.173.91510001-22 

ENDEREc0 DO CREDOR: CIDADE: 

F" 

U.F.: CEP -  

 LOU RIVAL ANDRADE N. 274 ARACA.JU SE 49.040-320 

CODIGO MO.: PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: 	{öJTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.122.0062.0280.0000 3.3.90.39 0101000000 32.85315 

rIMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAlS E QUINZE CENTAVOS 

.-.' --.-....- 	 =..- 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000 -33000000.761 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALI DADE DE EMPENHO: TIPO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERENdA: 

2 -  ESTIMATIVO 1 - NORMAL  

ucrrAcAo: MODALIDADE DA LIcITAcA0: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112021000091 I- DISPENSMSENQAO 027944/2021 

REFERENdA LEGAL 

DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO I, LEI 8.666/93 

t C0NVENIOt  
CRONOGRAMADE DESEMBOLSO 

ABRIL: 
01001 	0,00 	 0,00 	 0,00 

WA-10. 	JU-NHO: 	JULHO~:~ 	AGOSTO: 
0,00 	 0,00 	 0,00 	 000 

ITENS  DO EMPENHO 

ITEM 	
'En, 

MEOW 
13 3 RECUP OC PR . 

0.39.16 	ESPEC!ALIZ.ADA EM SERVIçOS DE RECUPERAçAO DE 	1,00 	 NI U DADE MO VOL. 	 24.473.5600 	 24.473,56 

23750973 	3.3 903916 	RECUPERACAD SERVIQO 	 AS D 	VEISE 
.EsPAcosptjBLIcos 	 1,00 	 UNIDADE 	 8.379,5900 	8.37959 

- 

OBSERVAçAO 

Cortforrne Parocor N °  346/2021, 48 Diretorig Juridica, 

32.853,15 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE 	
LUCIANO EISPO DE LIMA 

997.795,105-59 
	

077.316.555-04 

Data da GenapSo: 29/09/2021 	 Rasp. pets soticitsç4o: GLADSON ALVES COSTA 	 Rasp. Garaç8o: GLADSON ALVES COSTA

0;  

:locu,srn:-  /r //nuncd) :tip.taIulOr,to. Por rr/crrmçcnu orsrc .a$soroturo cns- outto r.' arn1uirr, rio S:olaoso -Ceo otuit a stacuisle 'ha's 



II 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 31/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: EMPRESA JOSÉ VALTENIS SON SA. 

OBJETO: cONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE 

SERVIO DE MANuTENcAO CORRETIVA DE PARTE DO TELHADO DO ANEXO 

ADMINISTRATIVO, BEM COMO REFORMA DA COPA DA PRESIDENCIA DO EDIFICIO 

SEDE DESTA CONTRATANTE. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçA0 ATUAL. 

VIGENCIA: SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS, APARTIR DE SUAASSINATURA. 

DATA DA ASSINATIIRA: 28 DE SETEMBRO DE 2021. 

ARACAJEJ, 06 DE OUTUBRO DE 2021. 



quinta4eira, 07 de Outubro de 2021 Aracaju - Sergipe 	DIãIiO OhCIaI 
	

No 28.767 	15 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO CATETEISE. DATA DO 
RECEBIMENTO DAB PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: A sessdo pdbiics nerd reslizads 

no site https:I/Iicitanet.com.br , 22 de outubro de 2021, as 13hQOmin hordrio de Brasilia - OF. 

As despesas oriundas do objeto desta Licitaçdo, correrdo por costa dos recursos orcanientdrios 

previntos no Orçarnento Prograrna de 202112022. BASE LEGAL: Lei 10.520, Decreto 10.024 e da 

LC 123 e demais atteracSes, aplicando-se, subsidiariaments, a Lei n' 8.666. PARECER JURIDICO: 

n' 9112021. 0 Editat a infornisçSes complementares encontra-se 8 disposiçdo dos ,nteresssdos, 
no site oficiat do Municipio em https:I/wwa.rssariodocatete.se.gOV.br  e sleds atravds do site www. 

Iicitanet.com.br  no caso dUvidas- Tetefone (079) 99830-2198. Rosdrio do Catete/SE. 06 de outubro 

de 2021 .Cledson Silva Santon/Pregoeiro 

55 	11 

DEFENSURIA PUSLECA 

ESTADO DO SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N°  27/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: FALCAO CENTRO DE CAPAcITAcA0 E TREINAMENTO LTDA. 

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER CURSO DE CAPACITAcAO '0 

EXERCICIO DO MANDADO PARLAMENTAR E OS ASPECTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO 
FEDERAL 0 SUA ApLICAcAO EM AMEITO ESTADUAL S MUNICIPAL E A TECNICA CE 

REOAcA0 DAS ESPECIES NORMATIVAS, A SER MINISTRADO PELO PROFESSOR DANILO 

PEREIRA FALCAO, EM FORMATO H(BRIDO B PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 

DEPUTADO JOAO SEIXAS DORIA - ELESE. 

BASE LEGAL: LEI N' 8.666/83 EM SUA REDAcA0 ATUAL. 
VIGENCIA: A VIGENCIA DO CONTRATO CE PRESTAçAO CE SERVIcO SERA CE. 60 

(SESSENTA) DIAS, A PARTIR CE SUA ASSINATURA. 

DATA DAASSINATURA: 2000 SETEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 0600 OUTUBRO DO 2021. 

EXTRATO DO TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTAGIARIOS 
(SETEMBRO DO 2021) 

WILLIAM M000IROS JUNIOR 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Firrnarn Termo de Cornpromisso a DEPENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO SERGIPO, inscrita 
no CNPJ sob ndrnero 34.849.86510001-75 neste ate representads pets Subdefessor Pdblico-Ge-
rat, Dr. 'JtNt)CttJS MENEZES BARRETO, brssileiro, cassds, residente a dornicitiado nests capital, 'Republicadspooincorrepao 

uonforrne disposto sa Portaria n7324. de 05 do nonernbro do 2018, e, do outro lade, on nstagidrios 
abuixo rstae,onados, tends cr5 vista o quo conGa nos proceusos selel,vos pura plovirnonto do vagas 
o iormaçda do cadsstro rosen/a porn estagidrios du DPE/SE, ospeciticados abaiso, formatizados 

con, base no quo dispde a Lei Cornplornentar Estadaat 5.' 163. do 31 do nrurqo do 2010, e a Lei s.' ESTADO DE SERGIPE 

1:768. do 25 do sotembro So 2008. 	 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CANDIDATOS DO 15' PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIARIDS 

NOISIEDO ESTAGIARIO 'CPF TERMO CE 
COMPROMISSO 

INSTITUIçAO 
CE ENSINO 

ANNE THIFFANNEANDRADE DEARAGAO 513.965-" 00112021 [yFS 

ARIEL SOUSA SANTOS 

CLARA MARIA SILVEIRA DE GOIS 

*'*.700.805-*' 

613.940-"06l/2021 

068/2021 UNIT 

IUNIT 

CRISTIAN DO SOUZA SANTOS .622.125-" 100812021 I.fN0SE 
FERNANDA R,AFAELAARAUJO SANTOS ***449025** 06312021 UNIT 

GABRIELLE MENEZES VALENA ".904.055-" 06212021 UNIT 

TALC CACIANO REIS MENEZES ".053.905-" 101412021 1 ESTACIO 

KAMILLARAYANE SANTOS VIEIRA — .545. UNIT 

LUCAS BRUNO NASCIMENTO ***330735** 106512021 UNIT 

LUIS CARLOS DOS SANTOS VIEIRA ***.441.104-** 006/2021 UNIT 

MARINASANTANmD1ASDESOUZA 

MONALISA SANTOS RODRIGUES 

SAMYA SOPSAIA BRANDAOSOA,qES 	- 

'uDi 1, RiBEIRO 

— '386.515--  i 01312021 

- 572 7°500912021 

75' 	75- 	004 1 2021 
''' 	'. 	 ' 	 ,7,. 	" 

EASE 

FANESE 

U°S 

LNl 

EXTRATO DO CONTRATO N'3112021 

CONTRATANTE: ASSEMOLEIA LEGISLATIVA DO ES ADO DE SERGIPE. 

CONTRATADO: EMPRESA JOSE VALTENISSON SA. 
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçAO CE SERVIO 

CE MANUTENçAO CORRETIVA CE PARTE DO TELHADO DO ANEXO ADMINISTRATIVO, BEM 

COMO REFORMA DA COPA CA PRESIDENCIA DO EDIF)CIO SEDE DESTA CONTRATANTE. 

BASE LEGAL: LEI N' 8.666/03 EM SUA REDAcAO ATUAL. 

VIGSNCIA: SERA CE 80 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR CE SUA ASSINATURA. 

DATA DA ASSINATURA: 28 DO SETEMBRO DO 2021. 

ARACAJU, 08 DE OUTUBRO 002021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Aracaju/SE, 06 do outubru do 2021 

VINICIUS MENEZES BARRETO 
Subdefensor PUblico-Geral 

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 08 ESTAGIARIOS 
(SETEMBRO 2021) 

Firrnarn Terms Aditivo a DEFENSORIA PUELICA DO ESTADO CE SERGIPE, issurita no CNPJ 
n.' 34.849.965/0001-75. neste sto represestads pelo Subdefensor Pdblico-Geral, Dr. VINICIUS 
MENEZES BARRETO, brosileirs, casado, residente e domicilisdo nests Capital, costorrne disposto 
no Porters n ° 324, de 85 de novembro de 2015, e, do outro lado, on estagidrios abaixo retacionados, 
tendo em vista o quo osnstu nos seus respectivos terniss de oornprornisso, formalixados corn base 
no qua Asp/rn a Lei Cumplernestar Esisduat n.' 183, do 31 do mar50 do 2010 :  vu Lei v.' 11.788. 
de 25 do seternbrs do 2000. 

NOME DO ESTAGIARIO - .  CPF 	 TERMO 	INSTITUIçAO; 

	

_______ ADITIVO 	DE ENSINO 
KAREN DANNIELY VIEIRA PRADO 	".054.775-" 	002/2021 	ESTACIO 

o. 

/ 	" S S 

TIRE 
Aracaju/SE, 08 do oUtubro de 2021 

VIN(CIUS MENEZES BARRETO 
Subdefensor PCibtico-Gsrat 

.1 	.. 
	 0/::.... 

ASSEMBLEA LEGSLATIVA DO ESTADO 

ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

O PI6ESIDENTE CA ASSEMBLE/A LEGISLA TI VA DO ESTADO DE SERG!PE, 00 ocx do sues 
conipetdnciss canstitUcionais 0 regimoutais, expediu o seguinto Ala: 
Ato da Presiddncis n' 20.091 de 66 de outubro de 2021, quo nornoia Membros da CornissSo 
Especial pars aodlise e emisodo de purecer sobro 0 Projeto do Decreto Legislative n' 48/2021.  
Paldcio Gsve,nador Jose Alves Fitho", em Arscsju. 08 de outubro do 2021.  

Igor Leonardo Leonardo Morees Albuquerque 
 Subsecreodrio-Geral da Mesa Diretora  


