
ESTADO IDE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 3/2019 

Termo de Contrato de Fornecimento de Materials 
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislal 
do Estado de Sergipe e a Firma Oonzaga Distribuid 
de Alimentos EIRELI-Efl. 

Pelo presente rnstrumento particular de Contrato 
Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazeni par esta e na meihor forma de direito 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C G C no 13.170.840/0001-44, doravante denoimna 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lim 
pelo Pritheito Sëeretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capita 
do outro, a Firma Gonzaga Distribuidora de Alimentos EJRELI-EPP, estabelecida na Rua Belém, 
274, bairro Industrial, rnscnta no C N N sob n° 13.446.611/0001-00, Inscriçao Estadual 
27 131 263-7, denommada CONTRATADA, representada pelo procurador Fernando Ciouzada 
Costa, portador do CPF n° 343. 956.365-00 e R 0 no 759.811 SSP/SE, na forma da Lei Federal 
.10.5 20, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei n° 8666, de 21 de JunhO de 19 
obedecendo integralmente as regulamentos aprovados pelo Decreto Federal no 3. 555, de 08 
agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual no 22619, de 18 de dezembro de 2003, e, amda, pelas L 
Complementares no 5  123/2006 e 14712014 e Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 19 
(Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçôes postenores introduzidas nos refenc 
diplomas legais, e corn base na L1C1TAAO No 00312019 - PREGAO No 00312019 tern justo 
contratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as clausu1a 
condiçOes segumtes 

CLAUSULA PRIMEIRA 
0 presente ajuste objetiva o fornecimento mensal e parcelado 

rnateriais de copa e cozrnha para compor as estoques do Almoxanfado da Contrataute, durant 
exercici o de 2019, conforme especificacOes e quantitativos constantes no Anexo I do 
convocatorto 

• .........
CLAUSULA SEGUNDA - DISCRIM1NAcA0 Dl 
SERV1OS 

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

ITEM/COD; . 	 J.WSCRJcAO TECNICA UN)]) QUA?4T VALOR VALOR 
ICES!': UNIT TOTAL 

RS U 
AUCAR REFINADO (granulado Quilo 510 1,84 938,40 
branco, acondiconado em pacotes de 

282,705-0 1kg, aplicaflo ra ahmentaçAo Vabda- 
____________ de minima de 12 meses)  

• 	 .... 	 • - • 

- 
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Marea/modeto: Piuheiro  
2. LEITE EM PO INTEGRAL INS- caixa 20 218,805 4.376,16 

389017-1 TANTANLO (rico em cálcio, ferro e 
vitarninas C,A e 0, embalado em latas 
dealumInio on flandres, isenta do for- 
rugem, nAo amassadas, näo violadas. 
A embalagem do 400 gramas, deverá 
conter os dados do idontificaçAo, pro- 

• cedéncia, 	informaçoes 	nutricionais, 
nürnero do tote, quantidade do produ- 
to, nütnero do registro no Ministério 
da AgriculturaJSIFIDlPOA e carimho 
ce inspeçào do SIF. Vatidade minima 
do 12 moses) 
Marca/nodco:Itambe  

VALOR MENSAL POR EXTENSO cinco xml ,trezentos e quatorze reais e cmquenta e 5 314,56 
seis centyos 
VALOR ANUAL DO LOTE POR EXTENSO: cinquenta e alto mU ,quau'oeentos e ses- 58.460,16 

Liareis e dezesseis centvaos  

LOTE II (cota reserva) 
nEscRrçAo TECNICA UNIt) QUANT VALOR VALOR 

UNIT R$ TOTAL 
U 

CAFE EiWIö (Putt, torrado e moido do 1' qualida- quilo 200 13,20 2 640,00 
do, corn solo ABIC, tipo do embalagem alto váeuo, em 
paóotes de 250 gramas.(Validade minima do 12 meses) 
Marea/niodelo: Puro  
ëIIKDE BOLDO (acondicionado em envelopes in- caixa 72 2,04 146,88 
dividual, tipo sachë, do papel impermeávol, corn veda- 
çôes mecânicas (selagem). A embatagem deverá trazer 
extbrnarnente S dados do identificaçao, procedéncia, 
informàçOes nutricionais, nñmero do lob, quantidade 
do produto, data do fabricaçäo e prazo do validade. 
Vaiidadminirna do 6 moses.) 
Marca/thodelo Marata  
CIIA VERDE (acondicionado em envelopes individu- caixa 72 2,04 146,88 
at, tipo sache do papet impermeavel, corn vedacOes 

• rnecanicas (selagem). A embalagem deverá trazer ox- 
•ternamènte as dados do identificaçao, procedéncia, 
informaçoes nutncionais, numero do tote, quantidade 
do produto, data do fabncaçao e prazo do vabdade 
Validade minima do 6 moses )Marcalmodeto Marata  

• CHA DE CAMOMILA (acondicionado em envelo- caixa 72 2,04 146,88 
pes individual, tipo sache, do papel unperineavel, cam 
vedaçOes mecinicas (selagem) A embalagom devera 4 
trazer externamente os dados de identificaçao, proce- 
dencia, 	tnformaçoes nutncionais, numero 	do 	tote, 
guantidáde do produto, data do fabricacAo e prazo do  

FA 
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VA LICITAAO7 
reai e.doze centavos 
VALOR GLOB  

CLAUSULA TERCEJRA - VIGENCIA 
0 fornecimento, objeto deste Contrato, tera vigéncia a partir da assma 

do presente ate 31 de dezembro de 2019, em remessa PARCELADA, no segwnte endereço 
Maruirn,47 Bali-to Centro - CE!'. 49.010-160, Aracaju!Sergipe, tins dias üteis das 08:00 as L 

• 	horas. 
PARAGRAFO UNICO: Poderi a Contratante acrescer ou supriniir as quantidades dos niatei 
ora contratados, a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado em 
(observando-se o disposto nos incisos I e 1 e §1° do artigo 65 da Let 8.666/93 e a Lei if 9648/9 

• 	 CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 
Pelo perfeito fornecirnento contratado sob dem anda, apo' 

apresentço da Nota Fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadona de Recursos Mate 
e observadq o cumprimento da Resoluçâo TCE/SE fl.0  295, de 11 de dezembro de 2016, s*a  pa 
Contratada mensalmente o total de ate RS 8 844,48 (otto mu ,oitocentos e quarenta e quafro re 
quarenta otto centavos), sendo RS S 314,56 (cinco mu! ,trezentos e quatorze i-eats e ci4uen 
sets centavos) referente ao tote 1 e 14$ 

dade.Vandadern(nimade6meses.) 
j Marca/modelo: Maratã 

ëiliKiiiCDTEiiiacondicionadoem envelopes caixa 72 2,04 146,88 
individual, tipb sache, de papet impermeáve(, corn ye- 
daçOes mecânicas (selagern). A embalagem deverã tra- 
zer extetharnente as dados de identificaçâo, procedén- 
cia, inforrnacOes nutricionais, nürnero de tote, quanti- 
dade do produto, data do fabricaçAo e prazo do valida- 
de. Val idade minIma do 6 moses.) 
Marcalmodeio: Maratá  
CHATbE MAcA/C1IAvOIcANELA (acondiciona- caixa 72 2,16 155,52 
do em envelopes individual, tipo sache, de papel jim 
perrne4vel, corn vedaçoes rnecânicas (selagem). A em- 
balagèm .deverá trazer externamente os dados do iden- 
tificacAo, prOcedéncia, informaçoes nutricionais, nñ- 
•mero do tote, quantidade do produto, data de fabrica- 
çào e prato do vandade. Validade minima de 6 moses.) 
Marca/modelo: Maratá  
CIIA BE ERVA DOCE (acondicionado em envelopes caixa 72 2,04 146,88 
individual, tipo sache, de papel impermeável, corn ye- 
daçäes mecânicas (selagem). A ernbalagem deverá tra- 
zer externarnente os dados de identificação, procedén- 
cia, inforrnaçOes nutricionais, nOmero do tote, quanti- 
dade do produto, data de fabricação e prazo de valida- 
de. Val idade mInith de 6 moses.) 
Marea/niodelo: Mar aM ______ 
VALOR MENSAL POR EXTENSO trés mu quinhentos e vunte e nove reals e noventa e 3 529,92 
dois centavos  
VALOR ANUAL DO LOTE POR EXTENSO: trinta e oito mil oltocentos e vinte e nove 38.829,12 
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3.529,92 (três mil quinhentos e vinte e nove reals e noventa e dois centavos) referente ao tote 
ja melusos todas as taxas e unpostos 

CLAUSULA QUINTA - OBRLGAcOES DA CONTRATADA/D 
H 	 1 	 CONDIçOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

- Fornecr os materiais, objeto deste Contrato, em perfeitas eondiçoes na forma e quantid 
estipulada; déntro do prazo máximo de 30 trinta) dias corridos, contados a partir do recebirnento 
Nota de Ethpertho emitida pela Contratante, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito; 
- Efetuar as entregas dos materials durante o horário cornercial adotado nesta Capital, soheitando 
conferencia do setor competente pan devida quitacâo, 
- Providenciar as suas expensas, todo e qualquer transporte dos materlais ora contratados, 
- Trocar, o material que vier a ser recusado, 
-Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa corn pessoal, quer de natureza trabalhista e 
previdenciaria bern como pelos danos causados a hens e valores da Contratante 

Responder, independente de culpa, pot qualquer dana pessoal e patrimonial a Contratante, 
ainda a terceiros, na execuçAo do fornecirnento objeto da contrataçAo, nAo sendo exciwda, 
mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver flscalizaçao on acompanhainento pe a 
Contratante 
- Ressarcir a Cwitratante 0 equivalente a todos os danos decorrentes de parahsaçao on rnterrupç o 
do fomecunento dos matertais adquiridos, exceto quando isso ocorrer pot exigência cia Contra e 
on ainda por caso fortuito on força mater, circunstfineias devidamente cornumeadas a Contra e 
no prazo de 48 (quarenta e aito) horas, apes a sua ocorréncia 
- Suj eitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçäo por parte da AdministraçAo cia Contratante, prestan io 
todos Os esciarecirnentos soheitados e catando as reelamaçOes formuladas 
- 0 Prazo máximo de entrega dos materiais 6 de 03 (trés) dias, contados do recebirnento 
requisicäo de fomeerniento emitida pela Contratante, 

Os produtoS deverAo ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado cia Contratante, localizado 
made Marujrn ifs 41/47, Predio Anexo da Contratante, 
- A entrega dos matenais devera ser realizada de forma parcelada, de acordo corn a necessidade 
consumo e condiçOes de armazenamento da Contratante e sempre que soheitada pela Coordenado 
de Material e Patnmônio, 
- A(s) firma(s) contratada(s) ficara(ão) obrigada(s) a trocar, a suas expensas, o material que vie 
ser recusado, sendo que o ato do recebimento näo importara na sua aceitaço, 
- Independenternente da aceitaçäo, o adjudicatario garantira a qualidade de cada item, obrigando 
a repor aquele que apresentar defeito, 
- A contratada devera entrar em contato corn a Coordenadona de Material e Patrirnomo e o Nuc Ic 

de Alrnpxarifado, no horaria das 07:00 as 13:00 horas, corn antecedéncia rnzmrna de 01 (urn) 
util, para marcar a data e hprario da entrega dos matenais, 
- 0 sea recebimento dar-se-a de acordo corn os arts 73 e 74, da lei 8.666/93, corn alteraç 
postenofes, 

ll 

- 0 recebimento provisorto sera feito no momento cia entrega, cornpreendendo, dentre outr, 
seguintes venficaçoes 
-Os materials deveräo estar em sins respectivas embalagens originals, se cab' ivel, corn intheac 
marca/modelo na embalagern e on no proprio material, corn data de validade visivel,coni4S 
demais caracteristicas que possibihtem a correta identificaçäo do material, 
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A)condicöes da embalagem elou do material; 
B)quantidade èntregue, em conformidade corn a requisiçAo; 

• 	C) apresentaçAo do documento fiscal, em conforinidade corn a legislaçAo fiscal vigente; 
-A data de validade do rnteria1 deve ser de no mmnirno de 1(um) ano, contada a partir da emissi 
do docurnento fiscal; exceto para os materiais corn prazo inferior estipulado pelo fabricante, ness 
casos, nio déverã ser inferior a 1/4 (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante; 

• - Atendidas as eondiçOes indicadas acirna, seth registrado o recebirnento provisório, mediante tern 
no verso da Nota Fiscal; 
- 0 atestado de recebimento .egistrado em canhoto de nota fiscal, on documento similar, it 

configura o recebixnento definitivo do material; 
o recebithento definitivo deverá set efetuado em ate S (cinco) dias üteis, contados da data 

recebimento provisorio, satisfeitas as condiçOes abaixo 
dorrespondencia de marca/modelo do material corn os indicados na Nota de Empenho on propo 

da Contratada, 
- compatibilidade do material entregue corn as especificacOes exigidas no Ternio de Referéncia 
Anexo I do Edital, e constantes na proposta da Contratada, 
- conformidade do documento fiscal quanto a identificação do comprador, Assembleia Legislati 
do Estado de Sergipe, descnçao do material entregue, quantidade, precos unitario e total, 
- Caso seja venficada alguma faiha no fornecimento sera feito registro formal e informado 
empresa contratada, para que pioceda a substituiçäo no prazo tie 5(cinco) dias corridos 

-------- -- ------------ 
• 	 -.---' 
ORçAMENTAIZJA 

6 1 As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme con 
dos autos, obedecerão a FunçAo- Sub Função-Programa de Governo - Projeto on Atividath 
01 031.006.0461 -  CoordenaçAo da AçAo Legislativa, Categoria Econômica -Grupo de Despe 
Modalidade de Aplicaçäo - 3 3 90 00 - Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes- Aplicaci 
Diretas, foi procedida a reserva do recurso orçamentario no exerciejo 2019, para custea-la 

CLAUSULA SETIMA - DA GESTAO, FIScALIZAcA0 
CONTROLE 

7 1 A gestho do Contrato cabera a Diretoria Geral 
7 2 A execuçAo das obngaçôes contratuais integrantes deste PregAo 

previstas no contrato serão fiscalizadas e recebidas pelo Chefe de Nucleo de Transporte on i 
servidor deèignaao para tal, cqm autoridade pam exercer, corno representante da Administraç 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, toda e qua1cuer açâo de onentaçào ge 
acompanhahiento e fisca1izaço da execuçào contratual, 

7.3. A fiscahzaçao de que trata este item, nAo exelui nem redw 
responsabilidade da hcitante vencedora pelos danos causados a Assernbleia ou a terceiros, res4tai 
de açào ou ornissAo, culposa ou dolosa, de quaisquer tie seus empregados ou prepostos, / 

7.4. Contratada devera rnanter preposto, aceito pela AdmimstracAoj de 
Poder durante o periodo de vigência do contrato, para representa-la 	 /lJ 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANcOE5 ADMINIS RkI AS 
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8.1. Corn fundarnento no artigo 70  da Lei n° 10 .520/2002, ficara impedido do licitar e contratar cc 
a União, Estados, Distrito Federal ou MunicIpios polo prazo do ate 5 (cinco) anos, garantida a a] 
pla defesa, sern prejuIzo das cominaçOes legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 
8.1.1. näo retirar ou näo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de valida 
do sua proposta; 
8.1.2. deixar de entregar docurnentaçào exigida no am convocatdrio e contrato; 

8.1.3. àpresentar documenfaçào falsa; 
8.1.4. ensejar o retardarnento da execuçao de sen objeto, 

nio rnantiver a proposta; 
8.1.6. faihar on fraudar na entrega do obj eta, 
8.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
8.1.8. fizer declaraçào falsa; 
8.1.9. corneter fraude fiscal. 
8.2. Corn fundarnento nos ardgos 86 a 87 da Lei n° 8.666193, a Contratada ficará sujeita, no caso 
atraso injustificada, assirn considerado pela Contratante, inexecuçâo parcial ou inexecuçäo total 
obrigaçdo, sam prejuizo das responsabthdades civil e criminal, assegurada a previa e ainpia defe 
as segmntes penalidades 
8.2.1. adverrência por escrito, 
8.2.2. multa de: 

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

b) 20%(vinte par canto) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, 
periodo superior a 15 (quinze) thus, 

c) 30%(trrnta par canto') sobre a valor adjudicado, em caso de inexecução total da abngaçâo 
surmda, 

8.2.3.1 suspensäo temporana do direito de parncipar tie hcitaçäo e impedimenta do contratar Con 
Contratante, pelo prazo tie ate 2 (dois) anos; 
8.3. As sançOes do multa poderao ser aplicadas a Contratada juntamente corn a de adverténcia, s 
pensão temporaria para licitar e contratar corn a adrnmistraçAo da Contratante 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

• 9.1 9 pagarnento seth efetuado mensalmente, ate a 5 1  dia ütil do més subsequente, m 
apresentacào no protocolo da Contratante, da documentaçao habil a quitaco 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadona tie Material e Patmii  
ou Chefe do Ndcleo de Airnaxarifado e encamirthada ao Departarnento Financeiro; 

II Certidao do Regularidade Fiscal corn a Fazenda Estadual, Municipal, Certid 
FGTS,INSSe CNDT, 

9.2 0 pagamento obedecera ao disposto na ResoluçAo if 296/2016 do Tribunal de Contas do 
de Sergipe; 	 / 
9 3 Havendo atraso de paganiento a pareela atrasada sera atualizada segundo a vanlieãi doF. 
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desde a data final do perfodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagarnento. Para o efeito dest 

item, nâo serão computados os atrasos atribulveis a contratada e as decorrentes da não aprovaçao 

dos docurnentos de quitaçâo ou, ainda, da não aeeitaçdo da mercadoria. 

9.4 Havendo atrasO de pagarnento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçAo do JNPC, 

desde a data final do perIodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagamento. Pam o efeitu dest 
item, IIäO seräo computados as atrasos atribuiveis a contratada e as decorrentes cia nào aprovaçào 

dos documentos tie quitaçào ou, ainda, cia nao aceitação cia mercadoria, 

9.5.De acordo corn o art. 185 do Regulamento do 1CMS do Estado de Sergipe, aquele quo partici 
de licitaçAo neiste Estado e que adquirir inercadorias de outras unidades cia federaçAo, recolhr 
imposto correspondente a diferença entre a aliquota interim e a interestadual 

CLAUSULA DECIMA - DISPOSIçOES GERMS 

Este Contrato decorre da Licitaçao n° 003/2019 - Pregâo Presencial 
003/2019 cujas condiçoes o rntegrarn para todos as fins legais 

CLAUSULA DECIMA - FORt) 

F1ca eleito o foro cia Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusAo do qualq 
outro, pan dirimir as questOes quo possam surgir.  

E, par estare 	 m e contratados, assarn o presente em 03 (trés) was 
igual teor, en>presença as testemathas abaixo, Para quo produzam as dernais efeitos decorren 
deste ato 

Aracaju,de rYYLQLtZC 

/6putado Luci Bis/ Lima 
Presidente 	tha,*te 

Gonzaga Dist iAhmctos EIRELI-EPP 
Contratada 

TESTEMUNHAS  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

a' NOTA DE EMPENHO 
DATA 90 EMPENHO: 	NI3MERO: 	 LHA: 

1510312019 	2019NE000389 	1/4 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: UG: GESTAD: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.40001-44 

ENOEREQ DA UG: ADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA IVO Do PRADO, S/N - CENTRO 	 =AMACAJU SE 49.Ol4o  

CREDOR: RAZAO SOCIAL GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 

NOME FANTASIA GONZAGA DISTRIBUIDORA 13.446.611/0001.00 

ENDEREc0 DO CREDOR: CIDADE: US.: 	CEP: 	
- 

RUA BELEM N. 274 	 - ARACAJU SE 	49.06544  

CODIGO U.O.: PROGRAMA DE TRABALH: 	 . NA t DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: -  
01101 01.031.0026.0451.0000 3.3.90.30 0101000000 97.289,28 

IMPORTANCIA FOR tXT6N$0 

NOVENTA E SETE MILE DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAlS E VINTE E OtTO CENTAVOS 

FICHAFINANCEIRA; 	
. 

2019.011011.00001.0101000000.33000000.598 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OU1RAS DESPESAS CORRENTES 	
. I 

MODALIDADE DE EMPENHO: 

2- ESTIMATIVO 

TWO DE DESPESA: 

11 - NORMAL  

N° 0* N.E. DE REFERW4CIA: 

LICITAçA0: 

0110112019000057 

MODALIDADE 0* UCITAcAC: 	NUMERO DO PROTOCOLO: 

9-PREGAOPRESENCIAL 	 . 	
-. . . 	 .. 	

. 

REFERENCIALEGAL 	 . 	 . 	
. 	 ... 	. ...... 

LEI i.52b tit in07)20Z 	. 	 . 	 . 	 ,. 	... 	 . 	 :: 	 ............. 	7....::..,..,,:. 
CONVENIO: 	 . 	 ' 	 . 	 .. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 	- 

JANEIRO 

000 

FEVEREIRO 

000 

MARCO 

972892 

AERII. 

MAID 

.9.728.92 

JUNHO 

. 	 . 	 .9.7Z862 

JULMO: 

.972892 

AGOSTO 

SETEMERO 

912892 

OUTUBRQ 

. 	 9.728,92 

NOVEMBRO 

9728,92 

DEZEMBRO 

[TENS DO EMPENHO 

VRISTAL,COM 0% DE 
OROURA,COR E CIIEIRO 
ROPRIOS, SABOR DOCE, 

GRANULADO, SEM 
fERMENTACAO, ISENTO 

PARM 
!EE 
PE LAF 
TERRC 
prRr 

ANIT/ 
OEM 
ACOI 

TRANS 
282105-0 3.3.90.30.07 FECH.A 

,IERMI 
DEVEF 
REEME rRDC vEN  

EMSAL 
LcM 
DENTI  
ROPL 
0PRI 

flASRIC 
ABRIC 

WAUDA 
.EGISL 

MARCA 

AGEMDE 	. 	. 
LEND 
Th,DEIKG. 

6.610,00 1 	- QIJILO 

NA 

flth rth Irnnrt5n' 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
.EITE EM P0 
NS1ANTANE0-'T1PO 
ESNATAOO,COMP0STO 

PELEITE DESNATADQ, 
ARONATO DE CALeb, 

FOSFATO DE CALeb E 
NRIQUECIDO CaM 

MTAMINAS (A 8 0), 0% 08 

DATA DO EMPENHO: 	NUMERO: 	 FOLMA: 

15/0312019 	2019NE000369 I 	2/4 

8 

2 	f 389017-1 	$.3.90.30.07 
	

520,00 	I LATA .400 GMMA 
	

9.1170 

4UWiCIONAIS. NUMERO 
PD LaTE, DATA 08 
MALIDADE, PRAZO 08 
MALIDADE DE NO MIN!MO 8 
M€SESAP4FThRDA 
ENTREGADOPRODIJTO,E 
4XENDERAS 	. 

UPECbFiCACOES 
NIcAs DAANVISA-

MARCA:crAMSE ... 

1, 	
kIAFE-GRAOS 

NIFORMES PODENDO 
CONTERAT15%DE 
3RA0S CCN!LLON,ISENTO 

pEGRAUSPRETOS-
frERDESOU 

ERMENTADQS, 100% 
PURO E NATURAL, GRADS 
TIPOARABIcANACOR 

• 	 pASTANRO CI,AROA 
MODERADO scuRpsFAMMGoR ; EM  

POHOMOGENIO, . 

ORR&DGE MQDO,NAQ 
PRESS0AROMA E 

ABOR OARACTER(STICO 
Pb PRODUTO, PODENDO 
PER INTENSO QLJ 
WARCANTE, COM PONTO 

• 	I 	 PETORRA FIND (CAFE 
MAJS FORTE),QUALIDADE 
GLOBAL IGUAL OUACIMA 

• 	 bE6,OPONTOS(CAFE 

3 
iSUPERIOR NA 	 LA 262194-9 3.3.90.30.07 	 L ESDA 	 2.200,00 	 QUILO 

• 	 jlO),CONTENDO NO 
$txIMo1%DE 
MPUREZAS. UNEPADE 

J
CETAVEL DE0% ATE 
%ACONDICIONADOEM 
MBALAGEM 
LUMIN!ZADA, 

SRMET1CAMENTE 

NCMADAAVACUO, COM 
PLA EMBALAGEM, 

ft4DIvioEJALcnPo 
h1JOLINHO) COM 250 

PRAMAS, CONTENDO 
EN11FIbACAODO 

• 	 RbDUTO,MAhCAb0 
FASRICANTE, NOME E 
ENPEREc000 

R00UTOR; DATA PE 
FABRICACAOEPRAZO 

11UANTIDADE

NIMO 0812 MESES
ONTENDO INFORMAQAO 
UTRICI0NAL COM A 

 MINIMA 08 

13,2000 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

k~01 k t1fl'R\kO \i2c% 	201 ON 
TIM 

Pt 
AMCTERISTICAS DE 
SPECTO,COR, ODOR E 
ABOR PROPRIOS, 

CONFORMED QUE 

3 	262194-9 33.90.30.07 2.200,00 QUILO 13,2600 29.0' 

$.04.1999. - MARCA:PLJRO 

-- - OLDO 
PONSJ1TUIDO DE FOLHAS 

CAS, DE ESPECJMES 4 ETP.JS GENUINOS 
PESSECADASTOSTADAS 

PART1DAS,OECOR 
/ERDE PARQACENTA, 

4 	1091814 $3903007 ORCEIEIROE3ASOR 13200 CAI). 20400 ISV 

ROPRIOS, ISENTO CE 
UJIDADES,PARASEFAS E 

..ARVAS, ACONDICIONADO 
M SACHE EMBALADO EM 

tAIXA DE PAPEL cARTAO- 
ARCA MARATA 

PHA- 
CE NRDE,CONSTITUIDO 

LUA$ NOVAS, BROTOS, 
SSECADOS, 
EIRAMENTE 

TOSTADOS,COM 
PECTO,COR 8 	 .. 

MERDE,CHEIRO E SABOR 
. . 	 . 

5 	, 312543-2 ' 3.3.90.30.07 E 792,00 CAIXA 2,0400  

LARVAS,ACONDICIONADO 
MSACHEDEPAPEL, 

ATOXICO, 
FECHADO EMBAJ.ADO EM 

AIXADEPAPELAO 
OPR¼DA CONTENDO 
ACHES. L CkMARATA - - 

PUA-CAMOMILA, 
ONS11TUIDO DE FLORAIS 

NTEIROS, CE ESPECIMES 
DEVEGE1AIAGENUINOS. 
ESSECAPOS, DECOR 
MARELA PARDAC9JTA 
OMASPECTO . 	 . 

'pOR,CHEIRQESABOR . 	
. 

pROPRIOS, ISENTO CE 
SUJIDADES,PARASITAS E 

. 	 3.3.90.30.07 6 	190556-2 RVAS, ACONDICIONADO 792,00 CAIXA 2,0403 -1.615.61 
SACHE, EMBALADO EM 

• 	 . 	 :. bAIXA CE PAPELCARTAC, 
gMBALADOEMCAIXA 
bONT8NDOIO$ACHESDE 
t10GCADA,NTA- 
41 (DECRErO 12486 DE 
ROAMS) - 
tARCA:MARATA 

HA ERVA CIDREIM,  

ONSTITUIDO bE FRUTOS 
CURDS- 

• 	 . 
.... 

.. 

INTEIROS, CE 
ESPECIMESVEGETAI$ 
0ENUINOSTOSTACOSE 
pARTIDOS, DECOR VERD5 

INZA PARDACENTA, 0DM 

7 	48107-9 33 . 90 ..30 .07 ASPECTOCORCHEIRO E 79200 CAIXA 20400 .615'a 

SENTODE 
UJIDAD?S,PARASITAS E 
ARVAS, ACONDICIONADO 

. 4 
CMSACHE,EMSALAOOEM 
CAM DEPAPELCARTAO- 
MARCA:MAgATA 	. 

p-IA CITRICO MAQA , - 

CASCA CE LARANJA, ROS4 
pAN:NA:cAscA CE LIMAD, 

8 	375491-0 3390,1007    AROMATIZANTE NATURAL: 10200 CAM 2,1600 10 .72 

MANGA,H!BISCU$ 
A?DARIFA LCDM 

ASPECTO, OCR, CHEIRD E  



I GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

'L NOTA DE EMPENHO 
• 	 ?ROPRIOS,AROMA 

DEN11COAO 
NATURAL,ISENTO DE 
SUJIDADE$, PARASITAS E 

• . 	 URVAS,ACONDICIONADO 

8 	?s491-D 	3.3.90.3007 	 DE PAPEL, 	
192,00 

FECKADO,EMBALADQ EM 
bAIXA DE PAPELAO COM 
10 SACHES - 

DATA DO EMPENHO: 	NOMERO 	 I LIlA: 

1610312019 	2019NE000369 	4/4 

CAIXA 	
21600 1 	171072 

- 	 } 	
rLJrvsIo,r¼,Lrno 

• 	 L 	 NOVAS,BROTOS,DECDR 
Gas VERDE 

F 	• 	 . 	 PARDACENTA,COM 
SPECTO COR,CHEIRO E 

I 	ASORPROPRIOS, 
SENTODE 

9 	21666-8 	.3.3.90,30.07 	pUJIDADES,PARASrrAS F 792,00 	 CAIXA 2,0400 	• 	 1.81568 
,ARVAS ACONDICIONADO 

EM ACONDJGIONADOS EM 
ACODE PAPEL 

ATOXICO, FECHADO, 
EMBALADO EM CAIXA DE 

APELAOAPROPRIAOA . 

.1 	 0NThNDQ10 	• . ..... 

AQUiNHOS,NTA- 	. •• .. 	. . 	 . 	 .. 	.. 	., 

41(DECRETO 12488 DE • 	
.,••. 	..... 

20/10178) 

OBSERVAcAO 

LOGALIDADE DE ENTREGA: 

• AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILNO. ARAGAJU 
- TOTAL (R5)  

• REsPoN%ç,  

L7 

I'Tht 	r1 	Irnnre0n' 	WntI9A1Q 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 00312019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -EPP. 

OBJETIVO: FORNECIMENTO MENSAL E PAROELADO DL MATERIAlS DE COPA E COZINHA 

PARA COMPOR Os ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA CONTRATANTE. 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAQAO ATUAL 

DATA DA ASSINATIJRA: 15 DE MARQO DE 2019 

ARACAJLJ, 01 DE ABRIL DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 



Zimbra 
	 Page 1 of 1 

Zimbra 
	 antoniaa@al.se. leg. br  

extrato do contrato n 0032019 da Firma Gonzaga Distribuidora de 
Alimentos Eireli -EPP 

Dc Maria Antonia Meridonça Amaral 
<antoniaa@al.se . leg. br> 

Assunto extrato do contrato n 0032019 da Firma 
Gonzaga Distribuidora de Alimentos Eireli 
-EPP 

Para valtencira cvaltencira@al.se.gov.br > 

Seg, 01 de abr de 2019 12:18 

01 anexo 

Vat, 
Segue extrato do Contrato n 0032019, da Firma Gonzaga Distribuidora de 
Atimentos EireIi-EPP, Para Publicaçäo, 
Aft; 
Antonia 

Ext. do Contrato no 0032019 Firma Gonzaga Distribuidora de 
7 Alimentos EIRELI-EPP.odt 

19 KB 

t/Inrahmnfl') cii ce icc, 	 01/0412019 


