
 
 
 
 
 

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000279 
DL.EPE.086/2021  

 
 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. 
 
1. NOME DA CONTRATADA:  PERSIANAS COIMBRA LTDA-ME 
                                             CNPJ: 32.157.042/0001-27 
                                                RUA NOVA JERUSALEM 604 / BONSUCESSO / RIO DE 

JANEIRO / RJ / 21042-230                                                     
Tel. (21) 2260-3615 / 2290-5577 

                                               E-mail: vendas-rj@persianascoimbra.com.br 
                                                
2. OBJETO: Aquisição e instalação de 7 (sete) persianas horizontais de alumínio anodizado de 
25mm brancas para salas de reunião e das diretorias do Escritório Central da EPE, no edifício 
Marques dos Reis no Rio de Janeiro. 
 
3. PREÇO: A EPE pagará pelo serviço efetivamente prestado o valor global de R$ 7.202,86 (sete 
mil duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos), firme e irreajustável.  
 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos. 
 
5. PRAZO DE PAGAMENTO: até 15 (quinze) dias úteis contados da apresentação do 
documento de cobrança, o que ocorrerá após a liberação do acesso e respectiva aprovação da 
EPE. 
 
6. NOTA DE EMPENHO: Contratação conforme NOTA DE EMPENHO nº 2021NE000279, 
datada de 20/10/2021, no valor R$ 7.202,86 (sete mil duzentos e dois reais e oitenta e seis 
centavos). 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado, mediante a emissão, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ou 
Fatura, na qual deverá indicar o número da NOTA DE EMPENHO acima indicada e só a ela se 
referir. A EPE efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando devidos na fonte, 
em conformidade com a legislação em vigor. Em especial por força do Decreto Municipal nº. 
28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, a EPE está obrigada a reter, a partir de 1/9/2007, o 
Imposto Sobre Serviços - ISS - das empresas com domicílio fiscal fora do Município do Rio de 
Janeiro, que prestem serviços neste município e que não estejam em situação regular no 
CEPOM (Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios-
http://dief.rio.rj.gov.br/cepom). 

Os documentos de cobrança deverão ser apresentados no endereço abaixo: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
CNPJ: 06.977.747/0002-61 –  
Inscrição Estadual: ISENTO 
Inscrição Municipal: 0368707-4 
 
Protocolo Central da EPE 
Edifício Marques dos Reis 
Praça Pio X, n. 54 – 5º andar – Centro 
CEP 20091-040 – Rio de Janeiro – RJ 

Nota: Em caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, esta deverá ser enviada para o e-mail: 
protocolo@epe.gov.br 
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