ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO N° 005/2017

Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de Consumo que
entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a
Firma PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA.
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.n° 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 PARAISO DAS
FLORES ARACAJU LTDA ,estabelecida na Rua Araua n° 189,bairro Centro, Aracaju/Sergipe,
CEP:49.010-330, inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.556.189/0001-45 , Inscricao Estadual n° 17.131.336-6 ,
denominada CONTRATADA, representada pela Senhora Rose Mary Melo de Oliveira Barreto, portador
do CPF no 034.189.855-48 e R.G no 3.335.399-9,resultante do Processo Licitatorio no 028/2016 — Pregao n°
020/2016 — MENOR PREQ0 GLOBAL, 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 n° 22.619, de 18
de dezembro de 2003, e, ainda, pela Lei Complemental. n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
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

•

1.1. 0 objetivo do presente pregao é a escolha da proposta mais vantajosa
para contratacao de empresa especializada no fomecimento de arranjos, buques e coroas de flores naturais,
de forma parcelada, para serem utilizadas em homenagens pOstumas e na decoracao de eventos promovidos
pelo Assembleia Legislativa, no decorrer do exercicio de 2017, conforme especificacoes e quantitativos
constantes no Anexo I do ato convocatorio.
CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIMINACAO DOS SERVIcOS
2.1. 0 fomecimento parcelado de arranjos, buques e coroas de fibres
naturais de forma mensal, para serem utilizados em homenagens posturnas e na decoracao de eventos
promovidos pela Assembleia Legislativa, nos quantitativos solicitados pelo setor competente, e
conformidade as especificacOes minimas constantes no quadro abaixo sao de ate:

Fomecimento mensal e parcelado de
arranjos de flores naturais, para o Plenario
e eventos realizados no Espaco Cultural
Deputado Djenal Tavares de Queiroz",
abaixo discriminados:

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01

1.1 — Arranjo de Tribuna, fibres nobres,
medindo 1 (urn) metro de cumprimento
corn 60 cm de altura.
1.2 — Arranjo para mesa , flores nobres,
medindo 0,40m de diametro x 0,30m
altura.
1.3 — Bouquets de rosas, corn 12 ( doze)
unidades cada.
1.4- Coroa de flores

und

08

483,00

3.864,00

unid

05

193,00

965,00

und

12

93,00

1.116,00

und

06

300,00

1.800,00

VALOR MENSAL DA LICITACAO POR EXTENSO: (SETE MIL
SETECENTOS E QUARENTA CINCO REAIS)
VALOR GLOBAL DA LICITACAO POR EXTENSO: (NOVENTA E
DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).

•

7.745,00
92.940,00

2.2.1. As aquisicoes dos materiais decorrentes deste Contrato sera° feitas de acordo com as necessidades e
conveniencias deste Poder.
2.2.2. Os arranjos deverao ser confeccionados com flores nobres, do tipo gerberas, rosas, antUrios, girassol,
lirios, tropicais, flores do campo, copo de leite, liziantos, fibres da epoca e outras, bem como dos seguintes
artigos de decoracao: folhagens, fita em cetim, embalagens em papel celofane ou seda, plasticos, vasos de
vidro e cachepos, esponja floral e etc., necessarios para cada modelo de arranjo valendo lembrar que tais
materiais terao que ser de primeira linha.
2.2.3. Os tipos de arranjos acima mencionados sao meramente exemplificativos, podendo ser substituidos
corn autorizacao da Assembleia, ou se o mesmo solicitar tambem outros que achar conveniente.
2.2.4. As flores deverao ser entregues; em perfeito estado de conservacao; nas quantidades e especificacOes
determinadas; em transporte adequado, e dentro do prazo determinado pelo Cerimonial da CONTRATANTE,
setor responsavel pela gestao da contratacao.
2.2.5. Para o fornecimento de flores naturals nos eventos programados, os pedidos deverao ser efetuados pelo
Cerimonial, corn antecedencia de 24 horas, contados da solicitacao.
2.2.6. Para o fornecimento de coroa de fibres para velorios, fica estabelecido o prazo de 03 (fres) horas,
contados da solicitacao. Para tanto, a Contratada devera informar o telefone de plantao para atendimento
imediato, o que podera ocorrer fora do horario comercial, tendo em vista a imprevisibilidade e a natureza do
acontecimento.
2.2.7. Todas as despesas decorrentes de transporte e funcionarios correrao por conta da empresa contratada;
2.3. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.3.1. 0 prazo e o local de entrega dos arranjos, buques e coroas de flores serao indicados pelo Cerimonial
deste Poder, por ocasiao de cada solicitacao;
2.3.2. 0 fornecimento de fibres naturais devera atender aos eventos desta Casa, realizados em suas
dependencias ou em locals extemos, previamente indicados pelo Cerimonial, compreendo ainda o
fornecimento de coroa de fibres para velOrios na capital e em cidades do interior do Estado de Sergipe;
2.3.3. A entrega do objeto podera ocorrer em quaisquer dias da semana, nos periodos matutinos, vespertino
e/ou notumo, podendo tambem ocorrer aos sabados, domingos e feriados, conforme solicitacao;
2.3.4. A CONTRATADA devera apresentar-se ao local do evento, com antecedencia, a fun de que a estrutura
que the for solicitada esteja pronta, duas horas antes, da hora inicial do evento, ou no tempo em que a
fiscalizacao do contrato determinar, devendo garantir a qualidade dos arranjos durante o periodo dos eventos-
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CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA
0 fomecimento objeto desta Licitacao, tera vigencia a partir da assinatura do
presente ate 31 de dezembro de 2017.
Podera a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais ora licitados,
PARAGRAFO
a depender de sua necessidade nao 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, apps a apresentacao da Nota Fiscal/fatura,
devidamente atestwia pela Coordenadora de Recursos Material e Patrimonio 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$7.745,00 (sete mil setecentos e quarenta cinco reais), perfazendo
um total global de ate R$92.940,00 ( noventa e dois mil, novecentos e quarenta reais).

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA/DAS
CONDICOES DE FORNECIIVIENTO
a)Fornecer o material, objeto deste Contrato em perfeitas condicoes na forma e quantidade estipulada;
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for rejeitado;
b)Efetuar a entrega do material no local, data e horario especificado pela Coordenadora do Cerimonial,
quando da realizacao dos eventos;
c) Providenciar as suss expensas, todo e qualquer transporte do material ora contratado;
d) Oferecer material de procedencia e boa qualidade;
e)Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa corn pessoal, quer de natureza trabalhista e previdenciaria
bem como pelos danos causados a bens e valores da Assembleia Legislativa;

CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
•

a)Realizar os pagamentos devido a Contratada, nas condicOes estabelecidas neste Termo;
b)Fornecer a contratada documentos, informacoes e demais elementos que possuir pertinentes a execucao
dos servicos;
c)Exercer a fiscalizacao da prestacao dos servicos, através de responsavel designado;
d)Informar com antecedencia a Contratada de 02(dois)dias iiteis, a data, horario da realizacao do evento, bem
como qualquer mudanca de cardapio;
e)Disponibilizar urn servidor para acompanhar, orientar, facilitar o acesso dos empregados da contratada ao
local aonde serao prestados os servicos.

CLAUSULA SETIMA -FONTES DE RECURSOS E DOTACAO
ORCAMENTARLk
As despesas oriundas do objeto desta licitacao, conforme consta dos
autos, obedecerao a classificacao abaixo: Unidade orcamentAria : 01.031.0001.0461- Coordenacao da Acao
Legislativa, Classificacao da despesa 3.3.90- Outras Despesas Correntes - AplicacOes Diretas, Fonte de
Recurso 0101.
CLAUSULA OITAVA — PAGAMENTO

0 pagamento sera efetuado mensalmente, ate o 5° dia irtil do mes subsequent
mediante apresentacao no protocolo deste Poder Legislativo, da documentacao habil a quitacao:
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I - nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Cerimonial;
II - Certidao de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, CertidOes de FGTS INSS e CNDT.
CLAUSULA NONA — DA FISCALIZACAO
0 Cerimonial , através preposto designado sera no ambito da Contratante,
responsavel na fiscalizaghio e acompanhar os servicos.
CLAUSULA DECIMA - 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 nao excedendo em seu total, o
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato cumulavel corn as demais sancoes;
c) Rescisao contratual ou SuspensAo temporaria de participacao em licitacAo e impedimento de contratar corn
a administracao por prazo nAo superior a 02 (dois) anos;
d)Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publics, 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 DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERMS
Este Contrato decorre da Licitacao n° 028/2016 — Pregio no 020/2016 cujas
condicOes o integram para todos os fins legais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO
Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe com exclusab de qualquer
outro, para dirimir as questOes que possam surgir.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (fres) vias de
igual teor, em presenca das test- unhas abaixo, para que produzam os demais efeitos decorrentes deste ato.
Arac
Deputado Luci
Presidente -

a de

ke.,(A.A.)

Deputado J
1°
Rose M Melo de Oliveira Barreto
Firma PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA
Contratada
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GOVERN° DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

PIDMERO:

2017NE000045

UO:
011011

UNIDADE GEETORA DETENTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
.
ENDERECO DA UG:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

FOLKA:

DATA DO EMPENNO;

02/01/2017

CIDADE:
ARACAJU

1/2

GESTAO:
00001

CNPJ:
13.170.840/0001-44

U.F.:
SE

CEP:
49.010-050

CNPJ:
13.558.189x0001-45

CREDOR: RA7.A0 SOCIAL PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA - ME
NOME FANTASIA PARAISO DAS FLORES
ENDEREQO DO CREDOR:

CIDADB:

- U.F.:

RUA ARAUA N. 189

ARACAJU

SE

PROORAIMA DI TRAIBALNO:
01.031.0028.0451.0000
01101
IMPORTANCIA POR EXTEN90:
NOVENTA E DOIS MILE NOVECENTOS E QUARENTA REAM

cOotao U.O.

NAT. DA DESPBBA:
3.3.90.30

,

PONT!:
0101000000

CEP:
49.010-330
IMPORTANCIA:
92940,00

FICI4A FINANCEIRA:
2017.011011.00001.0101000000.33000000.434 - OUTRA$ DESPESAS CORRENTES - OUTROS DESPESAS CORRENTES
.

TIDO DE DESPESA:
1 - NORMAL

1400AuDADE DE EmPENF40:
2 - ESTIMATIVO

MODALIDADE DA =TAO*
9 • PREGAO PFtESENCIAL

UCFTACAO:
REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17W/2002
•

Pr DA N.E. DE REFERENCIA:
,,,,....
NOMERO DO PROTOCOLO:
s

IO:

CRONOGRAMA DE DE8EUBOL80
JANEIRO:

FRVEREIRO:
92.940,00

MAROCt
0,00

JUNNO:

MAIO:
0,00

JULHO:

0,00

0,00

4

OUTUBRO:

0,00
AGOSTO:

0,00
1

SETEMBRO:

ABRIL:

0.00

NOVEMBRO:

coo
DEZEMBRO:

0,00

0,00

0. oc:

RENS DO EMPENNO

•
1

2

3.3.90.30.90

OUTROS MATERIALS DE
CONSUMO

Arra** pare a IsIbuna,
madindo 1 m de
cumprimento par 80 cm
de Mara (08 x Ft$
483.00)

3.3.80.30.90

OUTROS MATERIALS DE
CONSUMO

Ansnlos Para masa,
earn Soma natunda,
noclindo 40 can de
cliirnstro per 30 cm do
Muni (05 x R$ 965,00)

3.3.90.30.90

OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO

12,00

3.684,0000

12,00

036,00:0

11 moo

12.00

1.118,0000

13.39203

12,03

1.800,0000

21.600,00

48.338,00 1

4

-

3
r--

1
4

3.3.90.30.90

OUTROS MATERIALS DE
CONSUMO

Suquis de roam, corn
12 unidades (12 x R$
93,00)
Coroa de floras (Oa x RS
300,00)

OBSERVACAO
Form:anent* mensal • paroslado de artunjos de nom. buquEs • caroaa lions nabusis pars eventos promovidos par este Poder, no dacorrar do werciclo
vigente, conform, Prep° Presexia1020/2018 e Contrato no 005/2017.
LOCAUDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PAI,ACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILM°. ARACAJU -

Doti da !mix/asap:

17/01/2017

TOTAL (R$)

Reap. Imp/ear:5o:

GILSON OLIVEIRA DE PREITAS

92.940,00
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DATA DO IDAPENNO:

SWIM:

02/01/2017

2017NE000045

ASSINATURA DO ORD

RESPONSAVEL P

-- GIL • • OL IRA

REITAS

391.325.52

LUCIANO B

0

Data da Impreaakto:

1710112017

Rasp. [mantissa*:

GILSON OLIVEIRA DE FREITAS

FOIAA:

2/2

Zimbra

20/01/2017

Zimbra

dirce.nascimento©alse.gov.

Extrato do Contrato no 005/2017, corn a FIRMA PARAISO DAS FLORES

De : Dirce Nascimento <dirce.nascimento@al.se.gov.br > Sex, 20 de jan de 2017 11:39
a.)1 anexo
Assunto : Extrato do Contrato no 005/2017, corn a FIRMA
PARAISO DAS FLORES
Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.gov.br >

•

Segue em anexo, Extrato do Contrato n° 005/2017, corn a FIRMA PARAISO DAS
FLORES, que tern como objeto o fornecimento de arranjos, buques e coroas de flores
naturals, de forma parcelada, para serem utilizadas em homenagens pOstumas e na
decoragao de eventos promovidos pala Assembleia Legislativa, no decorrer do ano de
2017, para publicacao.
Atenciosamente,
Dirce Nascimento

Ex do Contrato 0052017-Firma PARAISO DAS FLORES.odt
20 KB

https://webmail2.al.se.gov.br/h/printmessage?id=C:-448&tz=America/Argentina/Buenos_Aires

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 005/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTRATADO: FIRMA PARAISO DAS FLORES
•

OBJETO: FORNECIMENTO DE ARRANJOS, BUQUES E COROAS DE FLORES NATURAIS, DE
FORMA PARCELADA, PARA SEREM UTILIZADAS EM HOMENAGENS POSTUMAS E NA
DECORAcA0 DE EVENTOS PROMOVIDOS PALA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO
DECORRER DO ANO DE 2017.
VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DAASSINATURAATE 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
DATA DA ASSINATURA: 02 DE JANEIRO DE 2017.

ARACAJU, 20 DE JANEIRO DE 2017.

TERESA VIRGINIA VALEKA TELES DE MENESES

•

