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CONTRATO No 3/2019 

Termo de Contrato de Fomecjrnento de Materials 
. • . . . Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislal 

do Estado de Sergipe e a Firma Gonzaga Distribuid 
de Alimentos EIRELI-EPP. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato 
Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito 
Assembleia Legislativà do Estado de Sergipe, C.G.C. no 13.170.840/0001-44, doravante denomina 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lim 
pelo Pritheiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capita 
do outro, a Firma Gonzaga Distribuidora de Alimentos EIRELI-EPP, estabelecida na Rua Belém, 
274, baifro Industrial, inscrita no C.N.P.J, sob n° 13.446.611/0001-00, Inscriçao Estadual 
27 131 263-7, denorninada CONTRATAJ)A, representada pelo procurador Fernando Gonzada 
Costa; portàdOr.do CPF n° 343.956.365-00 e R.G if 759.811 SSP/SE, na forma da Lei Federal 
10.520, de 17 de jutho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 19! 
obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, de 08 
agosto de2000,e pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pelas L 
Coinpiementares n°'  123/2006 e 147/2014 e Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 19 
(Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçOes postenores introduzidas nos refenc 
diplomas legais, e corn base na LICITAAO N° 003/2019 - PR.EGAO No 003/2019 tern justo 
contratado pot 6stè e na meihor forma de direito, o que adiante segue mediante as eláusula5 
condiçOes seguintes 

CLAUSULA 
PRIMEIRA 

o presente ajuste objetiva o fornecunento mensal e parcelado 
materiais de copa e cozrnha pra compor os estoques do Airnoxarifado da Contratante, duranti 
exercicio de 2019, conforme especifieaçOes e quantitativos constantes no Anexo I do 
convocatono 

•• 	
CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIMINAçA0 D 
SERVIOS 

o fornedmento a que se refere a cláusula anterior, objeto de 
contrato compreendera o fornecimento mensal e parcelado de ate 

ITEWCOD . 	 DEscIuçAo TECMCA 1JNIJ) QUANT VALOR VALOR 
IGES1'.... UNIT TOTAL 

U U 
AUTAR REFINADO (granulado Quilo 510 1,84 938,40 
branco, acondicionado em pacotes de 

282.705-0 1kg, aplicaflo na ahmentaço Valida- 
de minima_de_12_meses)  
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• 	 . Marca/modelo: Pinheiro  
2:. LUTE EM P0 INTEGRAL INS- caixa 20 218,808 4.376,16 

389.017-1 TANTANEO (rico em calcio, ferro e 
vitaminas C,A e D, embalado em latas 
dealuminio on ulandres, isenta de fer - 

- rugem, nao amassadas, não violadas. 
A embalagem de 400 gramas, deverá 
conter os dados de identificacao, F° - 
cedéncia, 	inforrnaçäes 	nutricionais, 
nümero de lote, quantidade do produ- 
to, nümero do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
(te inspeçäo do SIF. Validade minima 
del2meses) 
Marca/modelo: Itainbé  

VALOR MENSAL POR EXTENSO crnco mu ,trezer1tos e quatorze reals e cmquenta e 5 314,56 
seis centayos  
VALOR ANUAL DO LOTE POR EXTENSO: cinquenta e oito mil ,qualrocentos e ses- 58.460,16 
senta reàis e dezesseis ceritvaos  

BESCRIcAOTECNICA UNID QUAIST VALOR VALOR. 
IJMTRS TOTAL 

CAFÉ EM PO Püro, torrado e moido de P qualida- quilo 200 13,20 2.640,00 
de, corn selo ABIC, tipo de embalagem alto vácuo, em 
paóotes de 250 gramas.(Validade minima de 12 meses) 
Marcalmodelo: Puro  
CR4 BE BOLDO (acondicionado em envelopes in- caixa 72 2,04 146,88 
dividual, tipo sache, de papel impermeável, corn veda- 
çOesmecâriicas (selagem). A embalagern deverá trazer 
extbrnamente S dados de identiflcaçao, procedéncia, 
informaçOes nutricionais, nOmero de lote, quantidade 
do produto, dat& de fabricacäo e prazo de validade. 
Validade minima de 6 meses.) 
Maita/iñodelO: Maratá  
CR4 VERD'E(aconthcionado em envelopes individu- caixa 72 2,04 146,88 
ál, tijo 	achj, de papel imperrneável, com vedacoes 
rnecanicas(selagem). A ernbalagem deverá trazer ex- 
ternarnénte os dados de identificaçao, procedéncia, 
informaçôes nutricionais numero de tote, quantidade 
do produto, data de fabricaçao e prazo de validade. 
Validadorninitha de 6 meses.)lVjarcalmodelo: Maratá  
CR4 BE CAMOMILA  (acondicionado em envelo- caixa 72 2,04 146,88 
pes.individual,.tipo sache, de papel impermeavel, corn 
vedaçoes mecfinicas (selagern) A embalagem devera 
trazer externamente os dados de identificaço, proce- I! 
déncia, 	informaçoes 	nutncionais, 	nurnero 	de 	lote, 
quantidade do produto, data de fabricacao e prazo de I 

LOTE B (cota .reserva) 



II 

4 
ESTADO DE SERUIPE 

ASSEMBLE1A LEGISLATIVA 

[iil4ade. Validade minima de 6 mews.) 
Marca/modelo: Maratã  
CHA DE CIDREIRA (acondidionado em envelopes caixa 72 2,04 146,88 
individual, tipo sache, de papel impermeável, corn ye- 
daçOes mecãnlcas (selagem) A embaiagem devera tra- 
zer exteftiamente os dados de identificacao, procedén- 
cia, informacOes nutricionais, nftmero de lote, quanti- 
dade do produto, data de lIbricaçAo e prazo de valida- 
de. Validade minima de 6 meses.) 
Marcalmodelo: MaratI  
CHA BE MAçA/CRAVO/CANELA (acondiciona- caixa 72 2,16 155,52 
do em envelopes individual, tipo sache, de papel im- 
permeável, corn vedaçoes mecânicas (selagem). A em- 
balagém devra trazer externamente os dados de iden- 
tificaçao, prócedéncia, informaçOes nutricionais, nü- 
mero de lote, quantidade do produto, data de fabrica- 
ção e prato de validade. Validade minima de 6 meses.) 
Marca/modelo: Maratá  
Clii BE ERVA DOCE (acondicionado em envelopes caixa 72 2,04 146,88 
individual, tipo sache, de papel impermeável, com ye- 
dacôes mecânicas (selagem). A embalagem deverá tra- 
zer externamente os dados de identificacao, procedén- 
cia, informaçoes ñutricionais, nümero de lote, quanti- 

• dade do produto, data de fabricacao e prazo de valida- 
de. Validade minima de 6 meses,) 
Marca/modelo Maratá _ 

• VALOR MENSAL POR EXTENSO: trés mil quinhentos e vinte e nove reals e noventa e 3.529,92 
dois centavos  

• VALOR ANUAL DO LOTE POR EXTENSO: trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove 38.829,12 
reaiS e doze centavos  
VALOR GLOBAL DA LICITAçAO: 97.289,28 

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 
0 fomecimento, objeto deste Contrato, tern vigéncia a partir da assuia 

do presente ate 31 de dezembro de 2019, em remessa PARCELADA, no seguinte endereço 
Maruim, 7 - Bairro Centro - CEP 49.010-160, Aracaju/Sergipe, nos drns uteis das 08:00 as 1 
horas. 
PARAGRAFO UNICO: Podera a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos mate 
ora contratados, a depender de sua necessidade nAo devendo exceder o limite estipulado em 
(observando-se o disposto nos incisos I e II e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei if 9.648/9 

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 
Peto perfeito fornecimento contratado sob demanda, apo' 

auresentação da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Mate 
e observ&Io o cumpnmento cIa ResoluçAo TCE/SE n° 295, de 11 de dezembro de 2016, s9S pa 
Contratada mensalmente o total de ate ES 8 844,48 (oito mil ,oitoeentos e quarenta e quaro re. 
quarenta Oito centavos), sendo RN 5314,56 (cmco mit ,trezentos e quatorze reals e fler 
scm centavos) referente ao lote 1 e RN 
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3.529,92 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) referente ao lote: 
• 	já inclusos todas as taxas e impostos. 

• 	 CLAUSULA QUINTA - OBRIGAcOES PA CONTRATADAiDA 
• 	 CONDIçOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

- Fornecer os materiais, objeto deste Contrato, em perfeitas eondiçOes na forma e quantidac 
• 

	

	estipulada; déntro do prazo máxirno de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do reeebimentoc 
Nota de Empenho ernitida pela Contratante, obrigarido-se a repor aquele que apresentar defeito; 

• 

	

	
- Efetuar as entregas dos materiais durante o horário eornereial adotado nesta Capital, solicitando 
conferencIa do setor competente para devida quitacão; 
- Providenciaras suas expensas, todo e qualquer transporte dos materiais on contratados; 
- Trocar, o material que vier a ser recusado; 
-Responsabjlizar-se por toda e qualquer despesa corn pessoal, quer de natureza trabaihista 
previdenciáfia bern corno pelos danos causados a bens e valores cia Contratante. 

Responder, independente de culpa, por qualquer dano pessoal e patrimonial a Contratante, 
• ainda a terceiros, na execução do fornecirnento objeto da contrataçAo, näo sendo exciulda, 

mesmo rduzida, a responsabilidade pelo fato de haver flscalizaçAo ou acompanhamento p 
Contratante. 
- Ressarcir a Côitratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçào ou interrupç 
do fornecimento dos materiais adquindos, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da Contratar  
ou ainda por caso fortuito on força major, circunstãncias devidamente cornunicadas a Contratar  
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorréncia. 
- Sujeitar-se a ampla e irrestrita fisca1izaço per pane cia Administracao cia Contratante, prestan  
todos os eselarecimentos solicitados e catando as reclamaçOes forrnuladas. 

• 	- 0 Prazo máximo de entrega dos materiais é de 03 (trés) dias, contados do recebimento 
requisiçao de fornecimento emitida pela Contratante; 

-: - Os produtos deverao ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado da Contratante, localizado 
rua de Maruim n°s 41/47, Predio Anexo da Contratante; 
- A entrega dos materials devera ser realizada de forma parcelada, de acordo corn a necessidade 
consumo e condiçoes de armazenamento da Contratante e sempre que sohcitada pela Coordenado 
de Material e Pátrirnônio; 
- A(s) firma(s) contratada(s) flcara(ão) obrigada(s) a trocar, a suas expensas, o material que vie 
ser recusado, sendo que o ato do recebirnento nAo importará na sua aceitaçAo; 
- Independentemente da aceitaçäo, o adj udicatario garantira a qualidade de cada item, obrigando 
a repor aquele que apresentar defeito; 

• 	- A contratada deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Material e Patrimônio e o Nüc 
de Almpxanfado, no horario das 07:00 as 13:00 horas, corn antecedéncia minima de 01 (urn) 
util, para marcar a data e hprario da entrega dos materials, 
- 0 set recebmiento dar-se-a de acordo corn os arts 73 e 74, da lei 8.666/93, corn alteraç 
posteriores, 
- 0 recebimento provisorio sera feito no momento da entrega, compreendendo, dentre out,' 
seguintes verificaçoes 

• 	-Os materiais deverao estar em suas respectivas ernbalagens originais, se cabivel, corn indicac2 
mare&modelo na embalagem e ou no propno material, corn data de vandade visivel, 	com$ 
demais caracteristicas que possibihtem a correta identificaçao do material, 
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• 	A)condicOes da embalagem e/ou do material; 
• 	B)quantidade èntregue, em conforrnidade corn a requisicao; 

C) apresentação do docurnento fiscal, em conformidade corn a legislacao fiscal vigente; 
-,.A data de validade do m&terial deve ser de no minimo de l(um) ano, contada a partir da emiss 
do documento fiscal; exceto para os rnateriais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, ness 

• 	casos, nào déver4 ser inferior a 3/4  (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante; 
- Atendidas as condiçOes indicadas acima, seth registrado o recebimento provisorio, mediante tern 
no verso da Nota Fiscal; 

o atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, on documento similar, 
configura o recebimento definitivo do material; 

o recebimento definitivo devera ser efetuado em ate 5 (cinco) dias ñteis, contados da data 
recebimento prOvisOrio, satisfeitas as condiçoes abaixo: 
- correspondéncia de marca/modelo do material corn os indicados na Npta de Empenho on propo 

• 	da Contratada;. 
- compatibilidade do material entregue corn as especificaçôes exigidas no Termo de Referência 
Anexo I do Edital, e constantes na proposta da Contratada, 

conforrnidade do documento fiscal quanto a identiflcaçao do comprador, Assembleja Legislati 
do Estado de Sergipe, descriçao do material entregue, quantidade, preços unitáno e total, 
- Caso sej a venficada alguma falha no fornecirnento sera feito registro formal e rnforrnado 
empresa contratada, para que proceda a substituiçao no prazo de 5(cmco) dias comdos 

CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E D0TAcA 
• 	0RcAMENTA1UA 

6 1 As despesas orrnndas do obj eto deste Contrato, conforme con 
dos autos, obedecerao a Funçäo- Sub FunçAo-Programa de Governo - Projeto on Atividadc 
01.031.0026.0461- CoordenaçAo da Açäo Legislativa, Categona Econômica -Grupo de Despe' 
Modalidadc de Aphcaçao - 3.3.90.00  - Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aphcac 
Diretas, foi procedida a reserva do recurso orçamentano no exerciclo 2019, para custea-la 

CLAUSULA SETIMA - DA GESTAO, FIScALIzAçA0 
CONTROLE 

7 1 A gestào do Contrato cabera a Diretona Geral 
7 2 A execuço das obrigaçôes contratuais integrantes deste PregAo 

previstas no contrato serão fiscahzadas e recebidas pelo Chefe de Nucleo de Transporte ou p 
servidor designado para tal, cam autoridade para exercer, como representante da Admmistraç 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, toda e qualquer açäo de onentaçäo gei 
acompanhaThento e fiscahzaçao cia execuçAo contratual, 

7.3. A fiscahzaçAo de que trata este item, nAo exclui nern redw 
responsabilLdade cia licitante vencedora pelos danos causados a Assembleia on a terceiros, resu(tà4 
de aQAo ou omissäo, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos, / I 

7.4. 4 Contratada devera manter preposto, aceito pela Administraçao( de 
Poder durante 0 penodo de vigência do contrato, para representa-la 

CLAUSULA OITAVA - DAS sANçOEs ADMINIS Rtl
kAS 

'--3 
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8.1. Corn fundamento no artigo 7° da Lei n° 10. 520/2002, ficara impethdo de hcitar e contratar c 
a União, Estados, Distrito Federal ou MunicIpios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantidaa a 
pla detesa, sern prejuIzo das cominaçöes legais e multa a licitante e a adjudicatãria que: 

• 	8.1.1. não retirar ou não aceitar a nota de ernpenho, quando convocada dentro do prazo de valld 
de sua proposta; 
8.1.2. deixar de entregar documentaçâo exigida no am convocatório e contrato; 

8.1.3. apresentar docurnenfação falsa; 

8.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

8.1.5. não mantiver a proposta; 
8.1.6. faihar ou fraudar na entrega do objeto; 
8.1.7. comportar-se de rnodo inidOneo; 

8.1.8. fizer declaração falsa; 

8.1.9. cometer fraude fiscal. 

8.2. Corn fundarnento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso 
atraso injustificado, assim considerado pela Coniratante, inexecução parcial ou inexecuçAo total 

• 

	

	obrigaçäo, sern prejuIzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defe 
As segmntes penalidades 
8.2.1. advertêncxa por escrito, 
8.2.2.rnultade: 

a) 0,5%(cinco décirnos por cento) ao tha sobre o valor adjudicado caso o material seja entre 
corn atraso, lirnitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b) 20%(vrnte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na enhrega do objeto, 
periodo superior a 15 (quinze) thas, 

c) 30%(trmta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de ±nexecuçAo total da obngaçAo 
sumida, 

8.2.3. suspensào temporaria do direito de participar de licitação e impechmento de contratar con 
Contraiantepelo prazo de ate 2 (dois) anos; 

8.3. As sançOes de multa poclerao ser aplicadas a Contratada juntamente corn a de advertência, s 
pensão temporária para licitar e contratar corn a administraçao da Contratante 

CLAUSULANONA— DO PAGAMENTO 

9.1 0. pagamento seth efetuado mensalmente, ate o 51  dia átil do més subsequente, medi . 
apresentacão no protocolo da Contratarite, cia documentaço habil a quitacào 

I - Nota fiscallFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patriniômo 
ou Chefe do Nueleo de Almoxarifado e encamrnhada ao Departamento Financeiro, 

TI - CertidAo de Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, Certido 
FGTS,INSSeCNDT. 

9.2 .0 pagamentO Obedecera ao disposto na Resoluçao n° 296/2016 do Tribunal de Contas do st 
de Sergipe;  
9.1 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variAç do tht' 1ZH 
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descle a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito dest 
item, näo serão computados os atrasos atribulveis a contratada e os decorrentes cia nâo aprovaçâo 

dos documentos de quitaçào cm, ainda, da não aceitaçäo da mercadoria. 

9.4 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada sera atualizada segundo a variaçAo do INPC, 

desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento Para o efeito dest 

item, nAo serão computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da nAo aprovaçAo 

dos documentos de quitacào ou, ainda, da näo aceitaçâo cia mercadoria 

• 9.5.De acordo com o art. 185 do Regulamento do 1CMS do Estado de Sergipe, aquele que particir 
de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras urndades da federaflo, recoihera 
imposto correspondente a diferença entre a aliquota interna e a rnterestadual 

CLAUSULA DECIMA - rnsposIçOEs GERAIS 

Este Contrato decorre da Licitação no 003/20 19 - PregAo Presencial 
003/2019 cujas condiçOes o integram para todos os fins legais 

CLAUSULA DECIMA - FORO 
I 

Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusAo de qualq4r 
outro, para dinmir as questOes que possam surgir.  

igtial teor, env-pfes 
deste ato. ... 

,%utado Luci6] 
Presidente - 

// 

GoSdv  
Contratada 


