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ESTADO DE SERGIPE 

ASSICMBLEL& LEGISLATIVA 

CONTRATO No 033/2021 

Contrato de Prestaçäo do Servico que entre si 
celebram, do urn lado, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e, do outro, o artista plástico 
ELIAS SANTOS, em decorréncia cia Inexigibilidade 
de Licitação if 004/2021. 

A Assemblela Legislativa do Estado de Sergipe, situada na Avenida Ivo do Prado, s/n 0 , 

nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, corn C.G.C. n' 13.170.840/0001-44, 

represeritada neste ato polo seu Presidente, o Deputado Luciano Bispo do Lima, e pelo 
Primeiro Sccretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do outro, o artista plástico, Elias 

Santos, corn endereco a Rua Dorn Bosco, n o . 745, Baino Suissa, CEP 49.052-140, Aracaju-

SE, inscrito no C.P.F. if 256.200.885-53 c R.G. if 666.429 SSPISE, doravante denominada 
CONTRATADA, decorrente do -  Processo Administrativo n° 033546/2021 - 
INEXTGB1LJDADE DE LICITACAO No 004/2021, devidamente autorizado pelo Ato da 
Mesa Diretora n° 23.455 cle 06/10/2021, publicado no D.O.E. a °  28.771 de 15/10/2021, corn 
fundarnento no art, 25, 111, da Lei Federal if 8.666, de 21 do junho de 1993, tern justos e 
contratados por este e na rnelhor forma de direito, o quo adiante Se segue, n'iediante as 
cláusulas e condiçôes seguintes: 

CLAUSULA PEIMEIRA - DO OBJETO (art. 55. L da Lei 
no 8.666/93) 

1.1. Contrataçao do ai-tista plástico Elias Santos para esculpir busto do ex-govemador de 
Sergipe, Joo Alves Filho, a ser instalado no hail do edificio sede da CONTRATANTE 

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

2.1. Eseultura: 

a) Busto em bronze do ex-governador João Alves Fitho. 

b)Modelagem em argila, forma em gesso e fbndiçao em bronze nas dimensöes 65cm (sessenta 

e cinco centimetros) X 43cm (quarenta e trés centirnetros) X 33cm (trinta e trés centimetros). 
(altura x largura x proflindidade). 

CLAUSULATERC11Kj. -DO FRAZO DE EXECUCAO. 

DA FISCALIZACAO E CONDICOES DO 
RECEBrMENTO (art. 55. 1V. da Lei n O  8.666/93) 

3.1. 0 prazo para execuçAo do objeto é de ate 60 (sessenta) dias a partir da emissAo7  
nota de empenho, podendo ser prorrogado desde que seja devidarnente justificado e am 
concordéncia da CONTRATANTE; 	 - 

... 
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3.2. A gestAo do Contrato caberá a Diretoria de Comunicaçào Social; 

3.3. A execução das obrigacöes contratuais integrantes deste Contrato serâo fiscalizadas par 

servidor designado para tal pelo gestor, corn autoridade para exercer, coma representante cia 

CONTRATANTE, toda e qualquer aço de orientaçào geral, acompanhamento a flscalização 

da execuçâo contratual; 

3.4. A flscalizaco de que trata estc item, no exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO pelos danos causados a CONTRXI'ANTE on a terceiros, resultante de ação 

on omissão, eulposa on dolosa, de quaisquer de seus empregados on prepostos; 

3.5. 0 serviço sera recebido corifoniae a artigo 73, inciso I, alIneas "a" e "b" e seus parágrafos 

da Lei 8.666/93, corn alteracôes; 
3.5.1. Provisorianiente, pela Diretoria de Comunicação Social ou fiscal da CONTRATANTE, 
logo após a execuco do servico, pam efeito de posterior verificaço cia conformidade do 

servico prestado; 
3.5.2. Deuinitivamente, após o recebimento provisório, quando cia verificaçäo da qualidade 

do serviço e consequente aceitacäo pela fiscal izacäo do contrato, quando a nota fiscal sara 

atestada a remetida para. pagamento; 

3.6. 0 recebimento definitivo do servico objeto deste Contrato, näo exclui a responsabilidade 
da CONTRATADA quanto aos vIcios ocultos, ou seja, 56 manifestados quanclo da sna normal 
utilizacão pela CONTRATANTE, nos terrnos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90). 
3.7. Para us fins do disposto no item anterior, a recebimento deflriitivo do serviço consistirá 
no atesto da nota flscallfatura, pela Diretoria de Comunicação Social; 

CLAUSUL4 QUARTA - DAS OBRIGACOES DA 
CONTRATANTE (art. 55. inciso VU. da Lei no 
8.666/93 

4.1. Compete a Contratante: 

a) Comunicar ao CONTRATADO todas a quaisquer ocorrências rclacionadas corn a objeto 
deste Contrato; 

b) Promover o acompanhamento e a fiscalizaçao do objeto deste Contrato, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio, todas as faihas detectadas e 
comunicando so CONTRATADO as ocorr&cias de quaisquer laws qua, a seu criteria, exijam 
medidas corretivas por parte do CONTRATADO; 
c) Prestar as informaçoes e esciarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato, qua venham a 
ser solicitados pelo CONTRATADO; 
d) Dar cincia ao CONTRATADO imediatamente sabre qualquer faiha ou anormalidade qua 
verificar no objeto deste Contrato, indicando os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; 
e) Notificar o CONTRATADO, par escrito, da ocorrência de eventuais imperfeiç.ôes no objeto 
deste Contrato, fixando prazo, se necessário, pars sua correço; 
f) Proceder a conferéncia da Nota FiscallFatura correspondente, atestando no corpo cia 
mesma, a boa execuço do objeto do Contrato; 	 / 
g) Assegurar que os preços contratados esto compativeis corn aqueles praticados no mer ,Øido, 
objeto deste Contrato, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosoi pars 



II 
ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATWA 

CONTRATANTE; 
h) Efetuar o pagamento devido pela prestacão dos serviços ao CONTRATADO, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigéncias estabelecidas neste Contrato. 

CLAUSULA OUINTA - DAS OBRIGACOES DO 

CONTRATADO (art. 55. inciso VII e XIIL da Lei n° 

8.666/93) 

5.1. Compete ao Contratado: 

a) Realizar o objeto deste Contrato, de acordo corn a proposta de preco apresentada e normas 
legais, ficando ao seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprirnento 
das obrigacôes assumidas, sern qualquer onus para. a CONTRATANTE, observando sempre os 

critérios do objeto deste Contrato; 

b) 0 CONTRATADO ficará responsável pela entrega e instalaçào do objeto deste Contrato 

em data e horário previamente combinado corn a Diretoria de Comunicação Social ou corn o 

fiscal responsável do presente contrato; 

c) Manter, sob sua exciusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos 

para execucâo completa e eficiente do objeto deste Contrato; 

d) Coxnunicar imediatarnente a CONTRATANTE qualquer irregularidade on dificuildade que 

impossibilite a execuço deste Contrato: 
e) Atender corn presteza as reelarnacöes sobre a qualidade dos servicos executa.dos, 
providenciando sua imediata correçäo, sem onus para a CONTRATANTE; 

f) Mantcr, durante todo o perlodo de vigéncia deste Contrato, todas as coridiçöes de 
hahilitação e qua1ifica90 exigidas, quando da rcalizaco do pagamento, cornuthcando, 
irnediatamente, a superveniéncia de fato impeditivo da manutenção dessa condiço, nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçes. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO (art. 
55, ineiso 111, da Let n 8.666/93 

6.1. 0 valor a ser pago referente a confeccAo da escultura - modelagem em argila, forma em 
gesso e fundição em bronze, do ex-governador Joo Alves Flue é de R$30.000,00 (trinta mu 
reals), sendo que este valor é fixo e irreajustâvel. 
61. 0 pagarnento seth efetuado mediante eutrega definitiva do serviço, 110 prazo de ate 30 
dias da apresentaçäo, no protocolo da C0]TRATANTE, corn Nota Fiscal devidarnente 
atestada pela Diretoria de Cornunicaço Social, juntarnente corn a Diretoria Geral, e 
encaniinhada a Diretoria de Orçainento e Financas, acompanhada da Certidâo ,de 
Regularidade Fiscal corn a Fazenda Esladual, CertidOes de FGTS. INSS e CNDT, confqt4iie 
dispOe a Resoluco n° 208/2001 do Tribunal de Contas de Sergipe. 

CLAUSULA SETIMA - DAS FONTES DE RECUROS E 
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DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 55, V. da Lei A-

8.666/93) 

7.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotacâo 

orçamentárla 

Funco - Subfunco - Programa de Governo - Projeto ou Atividade 011.01.031.0026.0276 - 
Coordenaco da Aço Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de 
Aplicacäo: 4.4.90.00 - Despesas de Capital - Investimentos - Aplicacâes Diretas; Elemento e 

Item de Gasto: 4.4.90.52.44 - Obras de arte e pecas para museu. 

CLAUSIILA OITAVA - DA PROTECAO DE DADOS 

PESSOALS (LEI NO 13.709/2018 — LEI GERAL DE 

PROTECAO DE 13ADOS) 

8.1. A CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometern a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvirnento da personalidade da 

pessoa natural, relativos ao tratarnento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

garantindo que: 

8.1.1. 0 tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo coin as bases legais previstas nas 

hipóteses dos arts. 7° e 11 cia Lei Federal n. 13.709/2018, as quais se submeterAo os servicos, 

para propósitos legitimos, especificos, expilcitos e informados ao titular; 

8.1.2. 0 tratamento será limitado as atividades necessárias ao atingimento das finalidades de 
execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando for o caso, em 
cunaprimento de obrigaçao legal ou regulatoria, no exercIcio regular de direito, por 
determinacão judicial on por requisicâo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD); 

8.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis a própria prestac.âo 
do serviço, esta seth realizada mediante prévia aprovação cia CONTRATANTE, 
responsabilizando-se o CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos 
casos em que opere outra hipdtese legal de tratamento). Os dados assim coletados so poderao 
ser utilizados na execucäo dos serviços especificados neste Coritrato e em hipótese alguma 
poderão ser compartilhados on utilizados para autros fins; 
8.1.3.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que a CONTRATANTE será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes do item 8.1.3. 
acima; 
8.1.4. Os dados obtidos em razao deste Contrato serao armazenados em urn banco de dados 
seguro, corn garantia de registro das transaçôes reaiizadas na aplicaco de acesso (log) e 
adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e corn 
transparente identificaço do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de 
garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuraçäo, a qualquer 
momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados corn terceiros; / 
8.13. Encerrada a vigência do contrato on no havendo mais necessidade de utilizaçâo , os 

dados pessoais, sejam eles sensiveis on não, o CONTRATADO injompeth-o--tratainento"dos 

Lill 
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dados pessoais disponibilizados pela CONTRATANTE e, em no rnáximo trinta dias, sob 

instruçöes e na medida do determinado pela CONTRATANTE, elimmara completarnente os 
Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital on fisico), 
salvo quando a CONTRATADO tenha que manter as dados para cumprimento de obrigaço 

legal ou outra hipótese da Lei Federal n. 13.709/2018. 

8.2. 0 CONTRATADO dará conhecimento formal aos se -us empregados das obrigaçôes e 

concliçôes acordadas neste Contrato, especialmente quanto as Cláusulas Quarta e Quinta, que 

deverão ser aplicadas a coleta e tratamento dos dados pessoais; 

8.3. 0 eventual acesso As bases de dados que contenharn ou possarn conter dados pessoais 
implicará para o CONTRATADO e para seus prepostos devida e formalmente instruidos 
nesse sentido - o mais absoluto dever de sigio, no curso do presente Contrato e pelo prazo de 

W io anos contados de seu termo final; 

8.4. 0 CONTRATADO cooperará corn a CONTRATANTE no cuinprimeuto das obrigaçôcs 
referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n. 13.709/2018, nas 
Leis e Regulamentos de Protecão de Dados em vigor e também no atendimento de requisiçôes 
e determinaces do Poder Judiciário, Ministério Püblico e órgãos de controle administrativo; 

8.5. 0 CONTRATADO deverá informar imediatamente a CONTRATANTE quando receber 
uma solicitacao de urn titular de dados a respeito dos seus dados pessoais, abstendo-se de 
responder a solicitação, exceto se observadas as instrucöes documentadas pela 
CONTRATANTE, bern corno as deterrninaçôes da Lei Federal ii. 13.709/2018 e das Leis e 
Regulamentos de Proteçâo de Dados em vigor; 
8.6. 0 CONTRATADO deverá comunicar a CONTRATANTE, no prazo de ate vinte e quatro 
horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violacâo on risco de vio1aco de 
dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipótese de 
questionamento das autoridades competentes; 
8.6.1. No caso do item 9.6. a CONTRATANTE adotará as provid&icias previstas no art. 48 da 
Lei Federal 11. 13.709/2018. 
8.7. Eventuais responsabilidades das partes sero apuradas conforme estabelecido neste 
Contrato e também de acordo corn o que dispoe o art. 31 e o art. 32 da Lei Federal a. 
13.709/2018; 

CLAUSULA 	NONA 	-. 	DAS 	SANCOES 
ADMINISTRATIVAS (art. 55, inciso VII. da Lei no 8.666/931 

9.1. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, o CONTRATADO ficara sujeito, 
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, inexecuço parcial 
on inexecuçiio total da obrigacão, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prvia e ampla defesa, As seguintes penalidadcs: 
9.1.1. Adverténcia par escrito; 
10.1.2. Multa de: 
a) 0,5% (ciuco décimos por cento) ao dia sabre o valor adjudicado, caso o servico seja 
prestado corn atraso, lirnitada a incidAncia a 15 (quinze) dias; 
b) 20% (vinte pot cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestaco do serviço 
porperiodo superior a 15 (quinzc) dias; 	 - 	

/ 
c) 30% (trinta par cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuço--tota1 da obiigacao 
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assuinida; 
9.1.3. Suspensão ternporária de participacAo em licitacào e impedimenta de contratar corn a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dais) arias; 
9.1.4. DecIaraco de inidoneidade para licitar e contratar corn a Adniinistracão 
Püblica, enquanto perdurarem as motivos determinantes da punição ou ate clue seja 

promovida a reabilitacào na forma da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; 
9.2. As sancöes de multa poderão ser aplicadas ao CONTRATADO corn a de advertência, 
suspensäo temporâria para licitar e contratar corn a administração da CONTRATANTE. 

CLAUSUILA J)ECIMA - DA RESCISAO (art 55. inciso 

VIII, da Let n° 8.666/93 

10.1. A inexecução total on parcial do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula 
anterior, ensejará a sua rcscisäo par ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a Xli 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 incisos XU a XVII do art. 78 da Lei supracitada, 

sem que tenha havido culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos 
regulaimente comprovados, conforme preceitua a § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal; 
10.3. Os casos de rescisão contratual seiio formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados a contraditório e a ampla defesa; 
10.4. A rescisâo deste Contrato implicand a retençäo de creditos decorrentes da contrataço, 
W o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bern como na assunçAo dos serviços 
pela CONTRATANTE, na forma quo a mesma detenninar. 

CLAUSLJLA DCJMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO 
CONTRATANfE NO CASO DE RESCJSAO (Art. 55 inciso 
IX, da Lei a° 8.666/93) 

ii.!. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, o CONTRATADO reconhece, 

desde já, a direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no 

artigo 80 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSIThA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES 
GERAIS 

12.1. Fazern parte integrante deste Contrato, independente de transeriçào, no que for 
adequado ao presente caso, as disposiçoes constantes na INEXIGIBILIDADE DE 
LIcITAçAO No 04/2021; 	 // 
12.2. Tambéxn integram este Contrato as disposiç5es constantes na proposta elaborada pelo 

Contratado, desde clue não contrariem as cláusula 	instrumento, a interesse pü1ico e 
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nem a disciplina legal das contratacöes pTh1icas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO (Art. 55. 
§2°. Lei n° 8.666/93) 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, corn expressa renincia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dUvidas ou quest5es oriundas do 
presente Contrato. 

E, por estarem assini justas C acertadas, as partes contratantes firmarn a preseute instrumento 
em 03 (tres) vias de igual tear e forma para urn so efeito, que seguem subscritas por 02 (duas) 
testeniunhas. 

Aracaju/SE, Oi,.de' 	 de 2021. 

eputado LUC 	ISPCO DE LEVAA 	Deputado Wis N ANDRADE 
Pres 	- Contratante 	 V Sret rio —C ntratante 

SANTOS 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

I - 	
CPF: 

ll- 	
CPF: 



Dejmntoeeined,, digitnefl per 	 Dcme 	dediBtnreflle per 

NeprZ L1!rJN0 Ispo o UW 	 N 	JEPERSCN LUO se ANSRADE 

' O7755SIB4 	 cP 

Capte'v. MROSR LBS SOS BR 	 Cental RIC4RIYOAGARSEZSWJL GOM 

* 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	=kV37t21252 	 0/12/2021 uasius 

DATA DQEMPENHO NUMERO: 	 FOLI4k 

NOTA DE EMPENHO 	01112/2021 	2021NE000731 	 1/1 

UNIDAPE GESTORA EMITENTE: 
GESTAO CNPJ: 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREO DA UG: 	- CIDASIE: U.s.: CEP: 

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

CREDOR: RAZAO SOCIAL -ELIAS sANTCJS CPF: 

NOME FANTASIA 256.200.885-53 

U.F.: CEP: 

RUA DOM BOSGO N. 745 ARACA,JU SE 49.052-140 

PROGRAMA DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 7 01.031.0026.0276.0000 4.4.00.52 0101000000 30.000,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

TRINTA NIL REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.011011.00001.0101000000.44000000.753 - INVEST1 MENTOS - INVESTIMENTOS 

MODAUDADE DE EMPENHO: TWO 06 DESPESA: I N  DA N.E. DE REFERENdA; 

- ORDIIIIARLO 1- NORMAL 

I 
ucITAcAo: MODAIJDADE DA LJCITAcAO: NUMERO DO PROTOCOLO; 

0110112021000142 5- INEXIGIVEL 033546/2021 

REFERENdA LEGAL 

INEXII3iVEL, ART. 25, INCISO ill, LEI 8.666/03 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: 	 IEVEREIRO: MARcO; 

. 

ABRIL; 

0,00 	 0,00 	 0,00 

MAIO: 	 .JUNHO: JULHO: - ACOSTO: 

0,00 	 000 	 0,00 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: NOVEMBRO; DEZEMBRO: 

0(10 000 	 000 	 30.000,00 

ITENS DO EMPENHO 

,231880.6 	4. pP 	9SSIONAL T MPORASIO-DOTII'O 	

HMDAOE 3E0000000 j 

sa000sdSli(1a.daoanlratente, 	
cam vicirccia de cia 60 ($esse49) dias a partir cia erniesCo da nets cc emperiho, podendo serprorrogado desde qua se/a devidamentejwtificado a  Co. 

AVENIDA MD DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES PlUtO. ARACAJU 
- SE TOTAL (R$) 30.000,00 

UtlALJUt9) Ut DESPESA 

JEFERSON LUIZ CE ANDRADE 	
LUCIANO BISPO DE LIMA 

997.705.105-59 	
077.316.555-04 

Data cia Geraao -  02/1212021 	 Rasp. pets sStFcSapBo: GLADSOI'I ALVES COSTA 
	

Rasp. Gec8pSs GLADSOI'I ALVES COSTA 



Doro rndO dIILdnrente por 

No(rtn: LUCIANO BISPO DE LIMA 

0000rnont0 nntr,do dtgtt000ente par 

NomN JEFEIgSON WIZ DE.ONDRPJS 

'a CPF:B710tB55504 Gpo: 99179510559 

Canthta MRCOSRAL5E.0OV.BR Copto: RJCAROOA0MCEZSMPJLCOM 

- 	- .;. 	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 

0n5Z03 12/2021 052347 	 D:031121202100:3706 

DATA DO EMPENHO:NUMERO: 	 FOLI4A: 

01112/2021 	2021NE000731 	 1 / 1 

UNIDADEGESTORA EMITENTE: 
UG: GESTAO: 	1cNP 

I ASSEMBLEIA LEGISLATLVA 
011011 00001 	13.170840/0001-44 

ENDEREç0 DA UG: CDADE: IJ.r.: 	CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CENTRO AR ACAJU - SE 	49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAl. -ELLAS SANTOS 

NOME FANTASIA  
256.200.885-53 

ENDEREO DO CREDOR. 
CIDADE: LLF.: 	CEP. 

RUA DOM 50500 N. Th ARACAJU SE 	 052-140 
-. 	

_J49 

T1Th TPROGRAMADE TRABALHO: 

-.--- 

NAT. DA DESPESA: FONTS: 	 [IMPORTANCIA. 

0101000000 	30.000,00 

O3to0262760000 

449052 

iTANCIAPOR EXTENSO: 

TRLMTA MIL REALS 

FICHA FINANCEIRA: 

2021.01 joi 1.00001.0101000000.44000000.753 - INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS 

MODALIDADE DE EMPENHO: 	I TWO DE DESPESA: I N' DA N.E. DE REFERENdA: 

1 - ORDINARLO 	 1-NORMAL --.-.-------.-------,.-----..- ........ 

DALICITAçAO: F1MERO DO PROT000LO: 

0110112021000142 	 [5-NE3OGIVEL -. 
- 

LEGAL 

r
lNE

FERENCIA 

XLGLVEL, ART. 25, INCISO III, LEI 8.960193  

CON VENIO: 

[CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: -- 	 FEVSREIRO: MARçcY ABRlL: 	 - 

0.00 j 0,ocw 0,00 	 0,00 

AGOSTO: 

0,00 0.00 0,00 	 0,00, 

0009 0,00 0.00 	 3L0000 

[]TENS DO EMPENHO 

ESPECIFICAçAO 
JQTDlFo TPREcouNrrARJofrEcO TOTAL 

ERVLCODEPROPISSIONAL TEMPORARIO-D0 1 	231880.6 	. 	4.4.00.52.44 1,00 UN/DADE 	I 	30000,0000 	 311000,00 
______ 

 

oEsERvA(;Ao 

Conforme con/nato N°  03312021, corn nlg8pcia do alA 60 (seasoruta) diBs a panic do erniasdo do nato de eanponlro, poderrdo sot prarrogodo deade gun sea devidarneante juatilicado acorn 
concordAncia do contratopte, 

AVENIDA IVO 00 PRADO, SIN. PALACID GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE 
TOTAL {R$) 	

j,,_ 	

30.000,00 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LIJIZ DE ANDR.AOE 
	

LUCIANO 515 P0 DE LIMA 

997.795.105-59 
	

077.316.555-04 

Dto do Geraç/no. 02112/2021 	 Rasp, palO soiioitagSo: GLADSON ALVES COSTA 	 Renp. Geracdo: GLADSON ALVES COSTA 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 033/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: ELIAS SANTOS. 

OBJIETO: CONTRATAcAO DO ARTISTA PLASTICO ELIAS SANTOS PARA ESCULPIR 0 

BUSTO DO EX-GOVERNADOR DE SERGIPE JOAO ALVES FILHO, A SER INSTALADO NO 

HALL DO EDIF1CIO SEDE DA CONTRATANTE. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçAO ATIJAL 

VIGENCIA: 0 PRAZO PARA EXECUçAO DO OBJETO E DE ATE 60 (SESSENTA DIAS) A 

PARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO. 

DATA DAASSI1'ATURA: 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

ARACAJU, 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR 



DidilO OfiCklI 28 806 	20 
quinta era 09 de Dzam1w 4 . 
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