ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO SERGIPE
CONTRATO N° 003/2017
Termo de Contrato de Fomecimento de Materiais de
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe e a Firma Dianju Distribuidora
Atacadista Eireli —EPP
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Pelo presente instrumento particular de Contrato de
Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. no 13.170.840/0001-44, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo
de Lima e pelo Primeiro Secretario Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta
Capital e do outro, a Firma Firma DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI-EPP,
estabelecida na Avenida Julieta Pereira Alves n° 399 B, bairro Industrial, Aracaju/Sergipe, inscrita
no C.N.P.J. sob n° 07.226.206/0001-83, Inscricao Estadual n° 27.111.474-6, denominada
CONTRATADA, representada pelo sOcio administrador Senhor Fernando Gonzaga da Costa,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Filadelfo DOrea, n°99, Bairro Industrial,
portador do CPF n° 343.956.365-00 e R.G no 759.811, SSP/SE, denominada CONTRATADA, na
forma da Lei Federal n° 10.520, de 17 de junho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n°
3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual n0 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e,
ainda, pelas Leis Complementares n" 123/2006 e 147/2014 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteracoes posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais, tern justo e contratado por este e na melhor forma de
direito, o que adiante segue mediante as clausulas e condicoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA
0 presente ajuste objetiva o fornecimento mensal e parcelado de
materials de copa e cozinbs para compor os estoques do Almoxarifado deste Poder, durante o
exercicio de 2017, conforme especificacoes e quantitativos constantes no Anexo I do ato
convocatOrio.
CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIMINACAO DOS
SERVICOS
0 fomecimento a que se refere a clausula anterior, objeto deste
contrato compreendera o fornecimento mensal e parcelado de ate:

01

Fomecimento mensal e parcelado de ate:
1.1.Aglicar refinado, granulado, branco
acondicionado pacotes de 1 kg.
MARCA/MODELO:PINHEIRO

510

2,80

1.428,00
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1.2.Cafe puro, torrado e moido de la qualidade,
- mbalagem a vacuo corn 250g, nao expresso, co
elo ABIC.
CA/MODELO:PURO
1.3.Leite em p6, integral, instantaneo, rico e
'tarnina C,A e D, acondicionado em lata de 40
:ramas, corn tampa ern aluminio niquelado (caix
om 24 unidades)
CA/MODELO:NINHO NESTLE
1.4.Cha de Boldo do Chile, com 10 saquinhos.
CA/MODELO:MARATA
1.5.Cha de Camomila, corn 10 saquinhos.
CA/MODELO:MARATA

kg

200

17,40

3.480,00

cx

20

289,24

5.784,80

cx

72

1,95

140,40

cx

72

1,95

140,40

1.6 Cha de Cidreira, corn 10 saquinhos.
I • ' CA/MODELO:MARATA
1.7 Cha de Erva Doce, caixa corn 10 saquinhos.
1 • • CA/MODELO:MARATA
1.8Cha de Maga, Cravo e Canela, caixa com 1 i
aquinhos.
CA/MODELO:MARATA
1.9 Cha Verde, caixa corn 10 saquinhos.
I • • CA/MODELO:MARATA
ALOR MENSAL POR EXTENSO
ALOR GLOBAL DO CONTRATO

cx

72

1,95

140,40

cx

72

2,25

162,00

cx

72

2,25

162,00

cx

72

2,25

162,00
11.600,00
139.200,00

CLAUSULA TERCEIRA – VIGENCIA
0 fornecimento, objeto desta Licitagao, tera vigencia a partir da assinatura
do presente ate 31 de dezembro de 2017.
PARAGRAFO UNICO: Podera a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materials
ora licitados, a depender de sua necessidade Tido devendo exceder o limite estipulado em lei.
(observando-se o disposto nos incisos I e II e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n° 9.648/98).
CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO

Pelo perfeito fornecimento contratado, ape's a apresentacao da Nota
Fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materials e observado o
cumprimento da Resolucao TCE/SE n.° 208, de 06 de dezembro de 2001, sera pago a Contratada ate
o quinto (5°) dia util do mes subsequente, a quantia mensal de ate R$11.600,00 ( onze mil e
seiscentos reais ) , perfazendo um total global de ate R$139.200,00 ( cento e trinta e nove mil e
duzentos reais) .
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CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA/DAS
CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

- Fornecer os materiais, objeto deste Contrato em perfeitas condicoes na forma e quantidade
estipulada, obrigando-se a repor aquele que, apresernar defeito;
- Efetuar as entregas dos materiais durante o.);toraijo comercial adotado nesta Capital; solicitando a
conferencia do setor competente para deyida cltlitacao;
_.
- Providenciar as suas expensas, todo e qualquer transporte dos materiais ora contratados;
- Trocar, o material que vier a ser recusado;, ,z,
-Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa corn pessoal, quer de natureza trabalhista e
previdenciaria bern como pelos danos causados,a4)ens e valores da Assembleia Legislativa.
- 0 Prazo maxim° de entrega dos materials e de 03 (tres) dias, contados do recebimento da
requisicao de fornecimento emitida pelo Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe;
- Os produtos deverao ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado deste Poder, localizado na rua
de Maruim ifs 41/47, Predio Anexo do Poder Legislativo;
- A entrega dos materials devera ser realizada de forma parcelada, de acordo corn a necessidade de
consumo e condiceies de armazenamento deste Poder e sempre que solicitada pela Coordenadoria de
Material e Patrimonio;
- A(s) firma(s) licitante(s) vencedora(s) ficard(ao) obrigada(s) a trocar, a suns expensas, o material
que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento nab importard na sua aceitacao;
- Independentemente da aceitacAo, o acijuclicatario garantira a qualidade de cada item, obrigando-se
a repor aquele que apresentar defeito;
- A licitante vencedora devera entrar em contato corn a Coordenadoria de Material e Patrimonio e o
Nticleo de Almoxarifado, no horario das 07:00 as 13:00 horas, corn antecedencia minima de 01
(um) dia Atli, para marcar a data e horario da entrega dos materials;
- 0 seu recebimento dar-se-d de acordo corn os arts 73 e 74, da lei 8.666/93, corn alteraceies
posteriores;
- 0 recebimento provisorio sera feito no mornento da entrega, compreendendo, dentre outras, as
seguintes verificacties:
-Os materials deverao estar em siiss respectivas embalagens originals, se cabivel, corn indicacao da
marca/modelo na embalagem e ou no proprio material, corn data de validade visivel, bem como das
demais caracteristicas que possibilitem a correta identificacao do material;
A)condiceies da embalagem e/ou do material;
B)quantidade entregue, em conformidade corn a requisicao;
C) apresentacao do documento fiscal, ern conformidade corn a legislacao fiscal vigente;
- A data de validade do material deve ser de no minimo de 1(urn) ano, contada a partir da emissao
do documento fiscal; exceto para os materials corn prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses
casos, nao devera ser inferior a 3/4 (tees quartos) daquele estipulado pelo fabricante;
- Atendidas as condicOes indicadas acima, sera registrado o recebimento provisorio, mekliante termo
no verso da Nota Fiscal;
- 0 atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, nao
configura o recebimento definitivo do material;
- 0 recebimento definitivo devera ser efetuado ern ate 5 (cinco) dias dteis, contados da data do
recebimento provisorio, satisfeitas as condiceies abaixo:
- correspondencia de marca/modelo do material corn os indicados na Nota de Empenho ou proposta
da fornecedora;
no T o. de Referent a
- compatibilidade do material entregue com as especificacoes exigidas(:::
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Anexo I deste Edital, e constantes na proposta da fornecedora;
- conformidade do documento fiscal quanto a identificacao do comprador, Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe, descricao do material entregue, quantidade, preps unitario e total;
- Caso seja verificada alguma falha no fornecimento sera feito registro formal e informado a
empresa fornecedora, para que proceda a substituicao no prazo de 5(cinco) dias corridos.
CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E DOTACAO
ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes do objeto desta licitacao correrao a conta dos
recursos orcamentarios consignados no Orcarnento Programa de 2016(Orcamento para o exercicio
2017 ainda nao foi aprovado), obedecendo a Classificacao Orcamentaria, na forma descrita abaixo:
01.031.0001.0461- Coordenacao da Mao Legislativa, Elemento de despesa: 3.3.90.30 -Material de
Consumo, Fonte de Recurso: 0101.
CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
A Contratada total ou parcial inadimplente sera° aplicadas as seguintes sancOes legais:
a) Advertencia;
b) Multa Administrativa gradual, conforme a gravidade da infracao nab excedendo em seu total, o
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulavel com as demais sanceles;
c) Rescisao contratual ou Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar corn a administracao por prazo nab superior a 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao PUblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao na forma
da Lei ou perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
CLAUSULA OITAVA — PAGAMENTO
8.1.0 pagamento sera efetuado mensalmente, ate o 5° dia Util do mes subsequente, mediante
apresentacao no protocolo deste Poder Legislativo, da documentacao habil a quitacao:
I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimonio e/ou
Chefe do Nucleic, de Almoxarifado;
II - Certidao de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, CertidOes de FGTS, INSS
e CNDT.
III — Caso a Contratada seja pessoa juridica devera apresentar tambem as CertidOes de Regularidade
corn FGTS e INSS.
8.2. Nao havers reajuste de precos.
8.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada sera atualizada segundo a variacao do INPC,
desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste
item, nao serao computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da nao aprovacao
dos documentos de quitacao ou, ainda, da nao aceitacao da mercadoria.
8.4.De acordo corn o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que part spar
de licitacao neste Estado e que adquirir mercadorias de outran unidades da federacao, reco era o
imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a interestadual.
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CLAUSULA NONA - DISPOSICOES GERAIS
Este Contrato decorre da Licitacdo n° 026/2016 — Pregdo Presencial n° 018/2016 cujas condicOes o
integram para todos os fins legais.
CLAUSULA DECIMA - TORO
Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusdo de qualquer outro, para dirimir as
questOes que possam surgir.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (tres) vias de igual teor, em presenca
das testemunhas abaixo, para que .roduzam os deinais efeitos decorrentes deste ato.
Aracaju,OZ

de 2017.

Deputado Luci
Presidente a I •

FERNANDO I ZAGA DA COSTA — CPF N° 343.956.365-00
FIRMA DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI-EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

•

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NOMERO:

02/01/2017

2017NE000015

FOLHA:

1/2

UNIDADE GESTORA BAITENTE:

UG:

GESTAO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

011011

00001

13.170.840/0001-44

U.F.:

CEP:

SE

49.010-050

ENDEREVO DA UG:

I CIDADE:

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

ARACAJU

CREDOR: RAZAO SOCIAL DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP

CNPJ:

CNPJ:

NOME FANTASIA DIANJU

07.226.206/0001-83

ENDERECO DO CREDOR:

CIDADE:

U.F.:

RUA JULIETA PEREIRA ALVES N. 399

ARACAJU

SE

CEP:
49.065-490

COO1g0 U.O.:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESA:

FONTE:

IMPORTANCIA:

01101

01.031.0026.0461.0000

3.3.90.30

0101000000

139.200,00

IMPORTANCIA POR EXTENSO:
CENTO E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS
FICHA FINANCEIRA:
2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADE DE EMPENHO:

TIPO DE DESPESA:

2 - ESTIMATIVO

1 - NORMAL

LJCITACAO:

N° DA N.E. DE REFERENCIA:

MODAUDADE DA UCITACAO:

NCJMERO DO PROTOCOLO:

9 - PREGAO PRESENCIAL
REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002

CONvEMO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FEVEREIRO:

JANEIRO:
139.200,00

IAAROO:

JUNHO:

MAIO:
0,00

0,00
JULHO:

0,00

0,00
AGOSTO:

0,00
OUTUBRO:

SETEMBRO:

ABRIL:

0,00

0,00
NOVEJIBRO:

0,00
DEZEMBRO:

0,00

0,00

0,00

(TENS DO EMPENHO

1

3.3.90.30.07

MATERIALS E SERVICOES

Fomecimento mensal e
parcelado de ate 510 kg
de acticar refined°,
Grano, marca Pinheiro,
ao valor unitario de R$
2,80

12, 00 11.;

1.428,0000

17.136,00

3.480,0000

41.760,00

i.

2

3

4

3.3.90.30.07 MATERIALS E SERVICOES

Fomecimento mensal e
parcelado de ate 200 kg
de cafe pup:), torrado e
moido,em embalagem
de 250g, marca Puro,
ao valor unitario de RS
17,40

12,00 S

MATERIALS E SERVICOES

Fomecimento mensal e
parceiado de ate 20
caixas de left em p6,
com 24 iatas de 400g,
marca Isanho Nsstle, ao
valor uniterio de R$
289,24

12,00 1';

3.3.90.30.07

3.3.90.30.07 j MATERIALS E SERVICOES

Data da Impress/3o:

13/01/2017

Fomecimento mensal e
parcelado de ate 72
mixes corn 10
1 saquinhos,cie chit de
boldo do Chile, marca
Marati, ao valor unitario ,
de R$ 1,95

P.

L.

5.784.8000

69.417,80

1.I

12,00 .;

140,4000 :

1.684,80

it

Resp. Impressao:

VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

5

, 3.3.90.30.07

6

7

8

9

MATERIALS E SERVICOES

DATA DO Et/FENNO:

N(JMERO:

02/01/2017

2017NE000015

Fomazimento mensal
parcelado de ate 72
' caixas com 10
. saquinhos,de chit de
• camomila, marca
Marata; ao valor unttario
de R$1,95

12,00

FOLHA:

2/2

140,4000

1.664,80

jl

Fomecimento mensal e ;
parcelado de ate 72
caixas corn 10
saquinhos,de Oil de
cidreira, marca Marata,
ao valor unitario de R$
1,95

12,00

140,4000

1.684,80

3.3.90.30.07 ! MATERIALS E SERVICOES

Fomecimento mensal e
parcelado de at6 72
caixas corn 10
saqUinhos,de cha de
erva doce, mama
Marata, ao valor unitario
de R$ 2,25

12,00

162,0000 .

1.944,00

3.3.90.30.07 ' MATERIALS E SERVICOES

Fomecimento mensal e
parcelado de ate 72
caixas com 10
sag
de chg de
maga,cravo e canela,
mar= Manta, ao valor
unitario de R$ 2,25

12,00

162,0000

1.944,00

12,00

lezooco

3.3.90.30.07

l 3.3.90.30.07

MATERIALS E SERVICOES

MATERIALS E SERVICOES

Fomecirnento mensal e
parcelado de ate 72
caixas corn 10
saquinhos,de chit verde,
marca Maratt ao valor
united° de R5 2,25

.

1.944,00

OBSERVA9A0
Fornecimento 1118f111181e parcelado, conforms Licitaggo n° 026/2016, Presto Presencial n° 018/2016 e Contrato n° 003/2017.
Perlodo: 02/01/2017 a 31/12/2017

LOCAUDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU FtESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL (RS)

139.200,00

ASSINATURA DO ORDEINADOR

VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO
236.357.115-00

LUCIANO BIS
077

Data da Impressao:

13/01/2017

Resp. Impressito:

VERA LUCIA MENDONCA TOURINHO

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO CONTRATO N ° 003/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA DIANJU DISTRIBUIDORAATACADISTA EIRELI-EPP
OBJETO: FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE MATERIALS DE COPA E COZINHA
PARA COMPOR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFICADO DESTE PODER.
PRAZO: A PARTIR DA DATA DAASSINATURA DO CONTRATO.
DATA DAASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2017

ARACAJU, 20 DE JANEIRO DE 2017.

TERESA VIRGINIA VALENC
IA TELES DE MENESES

20/01/2017

Zimbra

Zimbra

helenices@al.se.gov.br

Extrato do contrato 003/2017

De : Helenice Menezes dos Santos
<helenices@al.se.gov.br >

Sex, 20 de jan de 2017 11:20
anexo

Assunto : Extrato do contrato 003/2017
Para : valtencira@al.se.gov.br
Estamos encaminhando o extrato do contrato 003/2017 para publicagao.
Atenciosamente.
Helenice

Ex ao Contrato 0032017-firma Dianju Distribuidora Atacadista Eireli-EPP.odt
20 KB
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