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ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRAT0 N° 023/ 2018

Temo  de  Contrato  de  Fomecimento  de  Materiais  de
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe e a Firma Bahiana Distribuidora de
Gás Ltda.

Pelo  presente  instrumento  particular  de  Contrato   de
Fomecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na melhor foma 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  Secretário  Deputado  Jéferson  Andrade,  ambos  brasileiros,
residentes nesta Capital e do outro, a Firma Bahia Distribuidora de Gás Ltda, estabelecida na
avenida  Chanceler  Osvaldo Aranha  ,  lote  02,  numero  2966,  bairro  Olaria,  nesta  Capital,   CEP  :
49.090-000,  inscrita  no  C.N.P.J.  sob  n°  46.395.687/0015-08  Inscrição  Estadual  n°  27.055.637-0  ,
denominada  CONTRATADA,  representada  pelo  Sr.     Gilson  Santos  Ribeiro,  brasileiro,  maior,
empresário,   residente   na avenida Chmceler Osvaldo Aranha, numero  2966, bairro  Olaria, nesta
Capital,    CEP  :  49.090-000  ,  inscrito    no    C.P.F.  n.°  373.316.635-34    e    R.G.  n°  02.242.709-07
SspmA,  com  base  no  artigo  24,  inciso  11  da  Lei  n°  8.666/93  em  sua  redação  atual,têm justo  e
contratado  por  este  e  na  melhor  foma  de  direito,  o  que  adiante  segue  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA

0 presente ajuste objetiva o fomecimento parcelado de 3.000,00 kg de gás
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01/08/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA

0 fomecimento, objeto desta Licitação, terá vigência a partir da assinatura
do presente até fomecimento total do valor e quantidade empenhada.

PARÁGRAFO ÚNICO:  Poderá a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais
ora  licitados,  a  depender  de  sua  necessidade  não  devendo  exceder  o  limite  estipulado  em  lei.
(observando-se o disposto nos incisos 1 e 11 e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n° 9.648/98).

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO FORI`mcIMENTO

Pelo perfeito fomecimento contratado, após a apresentação da Nota
Fiscal/fatura,  devidamente  atestada  pela  Coordenadoria  de  Recusos  Materiais  e  Patrimônio  e
observado o cumprimento da Resolução TCE/SE n.° 208, de 06 de dezembro de 2001, será p
Contratada  até  o  quinto  (5°)  dia  útil  do  mês  subsequente,  a  quantia  global  de  R$  15
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(Quinze mi] e trezentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DAS CONDIÇÕES DE
ENTREGA E RECEBIMENTO

-  Fomecer  os  materiais,  objeto  deste  Contrato  em  perfeitas  condições  na  foma  e  quantidade
solicitada, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito;
- Efetuar as entregas dos materiais duante o horário comercial adotado nesta Capital; solicitando a
conferência do setor competente para devida quitação;
- Providenciar as suas expensas, todo e qualquer transporte dos materiais ora contratados;
• Trocar, o material que vier a ser recusado;
-Responsabilizar-se  por  toda  e  qualquer  despesa  com  pessoal,  quer  de  natureza  trabalhista  e

previdenciária bem como pelos danos causados a bens e vàlores da Assembleia Legislativa.
-  0  Prazo  máximo  de  entrega  dos  materiais  é  de  24  (vinte)  horas,  contados  do  recebimento  da
requisição de fomecimento emitida pelo Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe;
- Os produtos deverão ser entregues, na Coordenadoria de Material e Patrimônio;
- A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade de
consumo e condições de armazenamento deste Poder e sempre que solicitada pela Coordenadoria de
Material e Patrimônio;
- A Contratada fica obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que
o ato do recebimento não importará na sua aceitação;
- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se
a repor aquele que apresentar defeito;
- A Contratada deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Material e Patrimônio no horário
das  07:00  as  13:00  horas,  com  antecedência  mínima  de  01  (um)  dia  útil,  para  marcar  a  data  e
horário da entrega dos materiais;
-  0  seu  recebimento  dar-se-á  de  acordo  com  os  arts  73  e  74,  da  lei  8.666/93,  com  alterações

posteriores;
-  0 recebimento  provisório  será feito  no  momento  da entrega,  compreendendo,  dentre  outras,  as
seguintes verificações :
•Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da
marca/modelo na embalagem e ou no próprio material, com data de validade visível, bem como das
demais caracteristicas que possibilitem a correta identificação do material;
A)condições da embalagem e/ou do material;
B)quantidade entregue, em confomidade com a requisição;
C) apresentação do documento fiscal, em confomidade com a legislação fiscal vigente;

-  A data  de  validade  do  material  deve  ser  de  no  mínimo  de  30(trinta)  dias,  contada  a partir  da
emissão  do  documento  de  controle;  exceto  paia  os  materiais  com  prazo  inferior  estipulado  pelo
fabricante,   nesses   casos,  não   deverá  ser  inferior  a  %   (três   quartos)   daquele   estipulado   pelo
fabricante;
- Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório, mediante temo
no verso da Nota de Controle;
-  0 atestado  de recebimento registrado  em  canhoto  de  nota  Controle,  ou documento  sim
configua o recebimento definitivo do material;
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-  0  recebimento  definitivo  deverá  ser efetuado  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  da data  do
recebimento provisório. satisfeitas as condições abaixo :
- correspondência de marca, modelo do material com os indicados na Nota de Empenho ou proposta
da fomecedora;
-  compatibilidade  do  material  entregue  com  as especificações  exigidas  no  Temo  da Proposta  da
fomecedora;
- conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe, descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total;
-  Caso  seja  verificada  alguma  ftiha  no  fomecimento  será  feito  registro  fomal  e  infomado  à

Í`       empresa fomecedora, para que proceda a substituição no prazo de 5(cinco) dias corridos.

CLÁUSULA QUINTA - FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

As despesas deconentes do objeto desta licitação correrão à conta dos
recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2018, obedecendo à Classificação
Orçamentária, na foma descrita abaixo:  01.031.0026.0461-Outras Despesas Conentes,  Elemento
de despesa: 3.3.90.30 -Material de Consumo, Fonte de Recuso: 01101

CLÁUSULA SEXTA  -DAS PENALIDADES

A Contratada total ou parcial inadimplente serão aplicadas as
seguintes sanções legais:
a) Advertência;
b) Multa Admiristrativa gradual, confome a gravidade da infi.ação não excedendo em seu total, o
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contratar com a admiristração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos deteminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na foma
da Lei ou perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSUA SÉTIMA - PAGAMENTO

8.1.0 pagamento será efetuado global e antecipado, mediante
apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação:

I - Nota fiscalffatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio;
11  -  Certidão  de  Regularidade  Fiscal  com  a  Fazenda  Estadual,  Municipal,  Certidões  de

::gT:m¥:Seec:-:!Tse8=::aoD=:eorradroe:Üouiteod=àçoâoReã-entodo|*doEsfod:
111  -  Caso  a  Contratada  seja  pessoa juridica  deverá  apresentar  também  as  Certidões  de
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Sergipe,  aquele  que  participar  de  licitação  neste  Estado  e  que  adquirir  mercadorias  de  outras
unidades da federação, recolherá o imposto conespondente à diferença entre a alíquota intema e a
interestadual.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato decorre do Processo de Dispensa de Licitação s/n° (Cotação
136/2016),  com  base  no  artigo  24,  inciso  11  da  Lei  n°  8.666/93   em  sua  redação  atual,  cujas
condições o integram para todos os fins legais.

CLÁUSULA NONA - FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe com exclusão de qualquer
outro, para dirimir as questões que possarn surgir.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três)
vias  de  igual  teor,  em  presença  das  testemunhas  abaixo,  para  que  produzam  os  demais  efeitos
deconentes deste ato.

Aracaju,C?`ç7de    z2T7TÍ?J=;Z)                   de 2018.

DFLADE
tratante

TESTEmNHAS:


