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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRS4TO No 004/2019 

Termo do Confrato do Pornecimento do 1' 
Consume quo entre si fazem aAssetnbleia 
do Eatado do 2ipe e a Firma 
Distribublan do Ajimatos  ElreJl. 

Pete presontu isfrunto* purticular do Confrato 
Forneciniento do Material do Consumo, que entre si fazem par esta o na mother forma do direli 
Assernbleia Legislativa do Estado do Sergipe, C.G.C. if 13.170.840/0001-44,  doravanto denomi 
CONTRATANTE, neste ato representada polo seu Presidente Deputado Luciano Bispo do Lima e 
Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nests Capital e do out 
Firma Gouzaga Distribuidora do Alimentos LIRELI-EP?, estabelecida na Rim BeIóm, n° 274, b 
Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.446.611/0001-00, InscriçAo Estaclual no  27.131.263-7, denorni 
CONTRATADA, representada pelo procurador Fernando Gonzada cia Costa, portador do CPI 
343.956.365-00 e R.G n° 759.811 SSP/SE, na forma. da Lei Federal n° 10.520, do 17 dejulho do 200 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666, do 21 de junho do 1993, obedecendo integralmente os regulairn 
aprovados pelo Decreto Federal no 3.555, do 08 de agosto do 2000 e polo Decreto Estadual n°  22.619, d 
de dezembro de 2003, e, ainda, pelts Leis Complementares if' 123/2006 e7147/2014  e Lei Federal n°  8 
de 11 de setenibro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçöes pesteri 
introduzidas nos referidos diplomas legais, e corn base na LIC1TACAO ?e 002t2019 - PitEcAc 
002/2019 tern justos e contratado pot este e na melhor: forma do .direito, o quo adiante segue mediani 
óláusulas e eondiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJtTO 
0 presente ajuste objetiva a aqwslçAo corn fornecimento 

parcelado de agua mineral em emoalagern do 500 inl corn e sam gus, garraflio do 20 htros, 
acondicionados em vasilhaxnes do policarbonato transparente, corn involuero, solo fiscal olacre do seg 
(Lote 01) pan este Poder durante a exercicio de 2019, confonne espeeifiqaçoes e quantitativos constai 
Anexo I do ato convocatbrio. 

- 	 CLAUSULA SEGUNDA- DISCRIMINAcAO DOS SERV 
2.1. Os materials a serem fornecidos coinpreendem: 

LOTEX 	 . 	 . 

ITEMJ DESCRIçAO TECNICA UNII) QUAINt VALOR VALOR 
CODJ GESP . . 

flp fl 
. 
TOTAL 

11 Agua Mineral Sen Gas, 500m1, of 12 pacoto 1 .800 7,95  
405.056-8 unidades. . . . 

1.2 Agua Mineral Corn Gas, SOOml, c/12 pacote 200 10,00 2 ( 	1 
. 

)0 
405.057-6 unidades 
1.3 Agua Mineral Scm Gas, 20 litros garrafo 250 5,96 
405.058-4  

VALOR MENSAL ESTIMADO 	 . 	 .. . 417-MSO ~ 

VALOR ANUAL EST1MADO 

2.2.DAS EXIGENCIAS E coNpIcOEs DE FORNECIMINTO PARA 0 LOTE 01. 

2.2.1. Apresentar anâlise bacteriologica da água dos Altimos trés moses em conforrnidadf'corn a resoii4,4Ii 
Agéncia Nacional do VigilAncia Sanitãria - ANVISAe dentro dos padraes estabe1ecics pe 	op 
Nacional do Produçao Mineral - DNPM. 	 .• 	

... 	 f 
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2.2.2. A água mineral deverá ter envase recente corn data nfto superior a 30 (trinta) dias corridos, 
data de entrega na ALESE. 

2.2.3 As embalagens do água deverfto center rótulo corn a apresentaçlo cit mama, c]assfficacao, fon 
procedéncia, prazo do validade, data do envase, caracteristicas fisicoquimicas, composiçfto qul 
provável, portaria do lavra, nüinero c data do ültimo lando expedido, nümero do regisiro no Minister 
Saüde - MS, conteüdo e dados do concessionário e demais informacoes exigidas na legislacao em vigor. 

2.2.4. Os vasilhames retornáveis devem trazer tie forma indelével e legivel a data lintite do 03 (trés) an 
sua vida ütil, especificada na forma "Data de Fabricaçâo" e 'Prazo de Validade", expresses; segni 
escrita usual: més/ano, conforme estabelece a Portaria DNPM n o  387, do 19 do setembro do 2008, corn 
redacäo dada pela Portaria DNPM it0  128, do 25 do marco do 2011. 

2.2.5. Os vasilhames seräo entregues sem amassanentos, rachaduras, remendos on deforinWes 
externas. 

2.2.6. 0 fornecimento deverá se pantar tins regras da ANVISA - Agenda National do Vigilãncia Sanil 
especificamente as Resoluçoes RDC n° 173/2006, quo dispoc sabre lista do verfficaçAo de boss praticas 
industrializaçao e comercia1izaço do água mineral natural. 

2.2.7. Os produtos a serem fornecido (gua mineral) deverâo apresentar as s?guintes caracteristicas: 

a) Agua Mineral Fluoretada e nNo iluoreatada (corn gas e scm gas respectivarnente), Fracarnente Radio 
e Hipotermal na Fonte; 

b) PH a 25°C - em niveis entre 5,00 e 7,00 (ounce e sete), comprovados no nStulo da exnbalagern; 

c) Atendimento a todos Os requisitos previsto neste instrmnento, edital do .licitaçAb e nonnar ÔIIUitdI 
Agencia Nacional do Vigilancia Sanitaria - ANVISA e demais órgao oficias do controle 

2.2.7.1. 0 PH é o sImbolo para a grandeza flsico-quimica potential hidrogonionico: ow potenci2 
hidrogênio iônico, quo indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de urna soluçao aquosa. As.  . 6 
mmerais naturals corn PH proxmtos de 0 (zero), rndicarn urn anmento da acidez, enquanto quo valore 
tonlo do 7,0 (sete) são considerados como uma agua neutra, a quo colabora muito corn a sabor, 1ev 
maciez.  

2.2.8. A empresa devera realizar a entrega dos materials (limpos e sem.avarias) no prazo, .máxim 
3(tr6s)dias apOs a recebünento da requisio do fornecimento ernitida polo Assemblela Legislátiva do Es 
de Sergipe. 
2.2.9.. A empresa confratada no momento da entrega nAo poderá transpértar os materials junto corn bi 
cargas que comprometam a qualidade higienico-sanitária da água mineral- (NBR. .14.638 - -requisitos. 
distribuiçäo).. 

CLAUSULATERCEIRA—VIGb4CL&' H 

0 fomecirnento, objeto deste Contrato, terá vigéncia a partir da ass 
presente ate 31 de dezembro do 2019. 

PABAGRAFO 1NICO: Paderé a Contratante aerescer ou suprintir as quantid$es dos ma riais 
licitados, a depender do sua necessidade Mo devendo exceder a limite estipulado Very - 
disposto nos incisos I e 11 e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei  9.649/98).  
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CLAUSTJLA QUARTA - OBIUGAcOES DA CONTRATANTt 

4.1. Indicar a contratada o dia e o local em que devero ser entregues os nweriais 

4.2. Solicitar a contratada a água mineral por melo de telefone, fax ou e-mail. 

4. 1. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso de empregados, prepostos ou rep 
contratada as dependencias cia Contratante. 

4.4. Promover, através de sen representante, o acompanhamento e a flscallzacào dos materials e 
os aspectos quantitativos e qualitativos. 

- 	4.5. Verificar a manutençâo pela. Contratada das condic&s de habilitaçAo exigidas na licitsçAo. 

4.6. Prestar as informacOes e esolarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pelt 
quo digarn respeito a natureza do objeto do Contrato. 

4.7. Notfficar a Contratada, por escrito, a ocorrénela tie eventuals imperfeiçôes ou 
encontradas no curso da execuco do objeto, fixando pram, se necessdrio, part a aim correflo. 

4.8. Proceder a conferêneia da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo cia mesma, pelo for 
produtos. 

4.9.. Efetuar o pagamento após conferância da Nota fiscal/fitura, atestando no corpo cia it 

fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigencias dispostas neste 
na licitação 

CLAUSULA QU1NTA- VALOR DC) FORNCIMENTO 

5 1 .Pelo perfe Ito forneoimento contratado após a apresentacAo da 

Fiscillfatura, devidamente atestada pelt Coordenadoria de R.eeursos Materials e Patriznonio e obsers 

cumprimento da Resoluçao TCE/SE fl.0  208, de 06 de dezembro de 2001, sertpago I Contratada até 0 

(51) dia Util do mês subsequente, a quantia mensal de aM R$17,800,00 dSessete mil e oltocentos: 

perfazendo urn total global de aM R$195S00,00 (cento e novents e chico mU e oltocen.s reals). 

CLAUSULA SEflA - 0BRIGACOES iDA . CONTEATADM 
CONIMçOES DE ENTREGAE RECEBIMENTO 

6.1. Cabe a Contratadaocumprimentodasseguintesobrigaces: 

61. Cumprir fielmente o Contrato, do modo que os produtos, objeto deste Termo, sejam entregues nos pr 
e nas especificaçOes requeridas pela Contratante.  

6.3. Fomecer 0 produto objeto deste Termo, fracionadamente e tie forma continuada, dentro f3flJ 
especificacOes contidas neste Contrato, em perfeitas condiçoes de consumo, no local indicado fljf 
Contratante, scm que isso irnplique em acrdscimo nos preços dos produtos especifloados na propost4ff( 
Contratada, devendo os mesmos serem recebidos e contèridos polo setor conipetente, que ates 
regularidade da entrega. 

6.4.0 seu recebimento dar-se-á do acordo corn os arts 73 e 74, dalei 8.666/93, corn aifraca; 

6; 5. Substituir is suas expensas no todo ou em parte a produto fornecido no qual se 4rlflciclos, 
%t \ 

' ' 
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on ineorreçOes, no prazo maxima de 24(vinte quatro) horas. 

6.6. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos canformando-se is exigencies legais cit hi 
composicäo e classificaço de águas minerals. 

6.7. Efetuar a imediata correçäo das deficlénci as apontadas pela Contra±nte corn relaçAo aos garr65 
água mineral fornecidos. 

6.8. Assurnir total responsabilidade pelo transporte, a entrega no local determinado, o recolhimento, ale 
Sc responsabilizar pelas reposiçOes em decorréncia de eventuais danos que pudereni ocorret 002 
vasilhames, inclusive durante a utilizaçAo nas areas cia Contratante, sem que isso implique em custo adic 

6.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependencias da Contratante. 

6.10. Dar ciência a Contratante, imediataniente e per escrito de qualquer anornialidade verificada quarn 
entrega dos produtos. 

6.11. Sujeitar-se I ampla e irrestrita fiscalizaçao per parte daAdxninistraço da Conuatatite, prestando 1 
os eselarecimentos solicitados e acatando as reclamaçäes formuladas. 

6.12. Manter durante todo o perfodo do vigêneia do Contrato, todas as condiçoes de habilitaç 
qua1ificaco exigidas na licitaçao, quando da realizacao do pagamento pela Contratante, comunic 
imediatamente a superveniência de fato impeditiva da manutencfto clessa condiçäo, nos termos cli 
8.666/93 e suas alteraçoes posteriores. 

6.13. Efetuar, quando solieitado pela Contratante, teste e denials provas qidgidas pe1as normas técni 
oficiais, para efetiva utili.zacAo dos produtos scm quaisquer onus para este Fader. 

6.14. No transferir a terceiros, total on parcialmente, o objeto deste Contrato, nem subeontratar qualque 
serviços a que está obrigada scm prévio assentimento pôr escrito da Contretante 

6.15. Cumprir outras obrigaçOes previstas no Código do Protecão e Defes: do Consumidor.(Lei .n'8.07: 
Clue sejam compativeis corn o regime do direito pubheo 

6.16 Responsabilizar-se por todas as obrigacoes e eneargos decorrentes das relaçoes detrabaiho co, 
profissionais contratados, previstos na legislaçAo patS vigente, sejam do ambito trabalhista, previdenc: 
sotiai, securitários, bern eorno as despesas relatives a:  frete/carreto, seguro, embalagens, taxes, izupos 
quaisquer outros que incidain ou venham a incidir sobre a fornecimento nra contrata& 

6.17; Responder integralmente por perdas e danos que vier a causer a Coniratante cii a terceiros em rail 
açäo ou ornissIo, dolosa ou culposa, sua Cu dos seus prepostos, independenteniente do outras eamirn 
contratuais Cu legais a quo estiver sujeita. 

6.18. Apresentar trimestralmente , analise bacteriológica cia agua em confonnidade; prevista pela:$ 
Nacional de Vigilfincia Sanitária - ANVI SA. 

6.19. Adotar Os critérios do seguranca e higiene previstos S 1egisl4a vigente, tenth $ra seüs ernpreg 
quanto para a execuçâo dofornecirnento. 

6.20. Executer de forma continua, não sendo admitida sua mterrupço sam justa causa e previa comjiu 
a COntratante. 

621 Prover condiçOes que possibilitem o atendimento do fornecimento a pathr 4 datajia assin 
contrato. 	

ç 



I 
ESTADO BE SERGIPE 

ASSEMBLEL4. LEGISLATIVA 

6.22. São Expressamente vedadas a Coitatada: 

6.22.1. A veiculaçäo do publicidade acerca do Contrato resultante deste Terino e da IieitaçAo, salvo sehc 
prévia autorizaçäo da Administraçao da Contratante. 

6.22.2. A subcontrataâo pan a execuçNo do objeto deste Termo , sern prévia a expressa anuônci 
Contratante. 

6.22.3. A contrataflo do servidor pertencente ao quadro de pessoal da Contratante, durante a vigéS 
Contrato. 

6.23. 0 Prazo máximo de entrega dos materials é de 03 (trIs) dias, contados do recebimento da requisiç 
fornecimento emitida pela Contratante; 
6.24. Os produtos deverao ser entregues, rnensalmente, no Almoxarifàdo deste Poder, localizado tin n 
Maruim n°5  41/47, Predio Anexo do Poder Legislativo; 
6.24.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada do forma parcelada, do acordo corn a necessidac 
consutno e condiçôes do arinazenamento da Contratante e sempre quo solicitada pela CoordenadotH 
Material e Patrimonio; 
6.24.2. A Contratada ficara obrigada a trocar, a suas expensas, o material quo vier a ser recusado, sendo 
ato do recebimento nio importará na sua aceitaçâo; 
6.25independentemente da aeeitação, a Contratada garantirá a qualidade do cada item, obrigando-se a i 
aquele que apresentar defeito; 

626: A Contratada devera entrar em contato corn a Coordenadoria do Material e Palrimonio e o NAcb 
Almoxarifado, no horatio das. 07:00 as 13:00 hams, corn antecedAncia minima do 01 (urn) 41* 1t11, 
maréar I data e horário da entrep dos materials; 

CLAUSULA SETIMA. - FONTES LIE RECURSOS E BOTM 
ORçAMENTARL& 

As dospesas oriundas do objeto desta licitaçAo, confornie const 
autos, obedecerão:: Funçao —Sub Funçao- Programa do Governo - Projeto on Atividade: fli.03L0026;i 
Coordenaçao da Açao Legislativa; Categoria Eeonômica - Grupo do Despesa —Modalidade do Aplic 
3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes —Aplicaçoes Diretas efol procedida axe 
do recurso orçamentário pan custel-la. . . . .... .. -. 

CLAUSULAOITAVA-DASPEN4LrOAflES 

S. 1 Comete rnfreflo  adrninistabva nos termos da Let n° 8666, do 
e da Lei if 10.520, do 2002, a Comratada quo:  
8.1.1. Inexecutar total on parcialmente qualquer dos obrigaçôes assumidas em decorrêncil 114 
contrataçAo; 	 . 	. 	. 	 . 	 . 	. .... 

8.1.2. Ensejar o retardamento da execuçio do objeto; 	 . . 
8.1.3. Fraudar na.execuçäo do contrato; 
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 	 . 	 .. 
8.1.5. Cometer ftaude fiscal, 
8.1.6. Mo inantiver a proposta. 
8.2. A Contratat que cometer qualquer das infraçoes discrinilnadas . 	fMj aeima fiearás eita,• 

Tr:::;::t:;:: :::rzt5q 
näoacarretel4Lbsi ifica 
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para a Contratante; 
U. Multa moratbria de I % (Urn) par cento) par dia tie afrasa injustificado sabre a valor cia pa 
inadimplida, ate o limite de 15 (quinze) dias; 
8.3.1. multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sabre o valor total do contrata, no caso de inexec 
total do objeto; 
8.3.2. em caso de inexecuçào parcial, a multa cornpensatória, no mesino percentual do subitem acima, 
aplicada tie forma proporcional a obrigaçfto inadimplida; 
8.3.3. suspensAo de licitar e impedimenta de contratar corn a órgâa, entidade ou unidade administrativa 
qua! a Administraçâo Pdblica opera e atua concretamente, pelo prazo de S dais anos; 
8.3.4. impedimento de licitar e contratar cam a Uniao corn a consequente descredenciamento no Si 
pelo pram de ate cinco anos; 
8.3.5. declaração de inidaneidade para licitar ou contratar corn a .AdministracAo Publics, enqi 
perdurarem os motivos determinantes cia puniflo au ate que seja proinovida a reabilirsçAo perante a pn 
autoridade que aplicou a penalidade, que seth concedida sempre qua a Contratada ressarcir a Contra 
pelos prejuizos causados; 
8.4. Tambérn ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei it0  8.666, de 1993, a Contratada que 
8.4.1. tenha sofrido condenaço definitiva par praticar, par meió dólosos, fraude fiscal no recaihirneni 
quaisquer Iributos; 
8.4.2. tenha praticada atos ilicitos visando a frustrar Os objetivos da licitaç,'io a execuçäo do contrato; 
8.4.3. demanstre nãa possuir idorieidade para contratar corn a Administraçào em virtude de atos ill 
praticados. 	 . 	. . 
8.5. A aplicacão de qualquer das pena!idades previstas realizar-se4 em processo administrativo 
assegurará a contraditoria e a anipla defesa I Contratada, observando-se o procedirnento previstó nat 
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999, - 
8.6. A autoridade carnpetente, na aplicaçao tins sançöes, levath em coñsideraço a g avitiade cia condth 
infrator, a Larater educativo da pena, bern como o dana causado a Adznmislraçao, observado o pnncfp 
proparcianalidade. . 

CLAUSULA NONA— PAGAMENTO 

9. 1.0 pagarnento seth efetuada mensalmente, ate a 5° diautil.do rnes.subsequente,.mediante apresenta 
pratocala deste Poder Legislativo, da dacumentacAo habil a quitaçAo: 

I - Nota fiscallFatüra, devidamente atestada pela Coordenadoria tie Material a Pafrithônio e/Ou COIl 
do Nuclea de Almoxarifado e encaminhada ao Departamento Financeiro;  

II— Cumprimento da Reso!uco do TCE/SE 208 dé 06 de dezembro do 2001. ..... -. 

9.2 0 pagarnento obedecerá so disposto na ResoluçAo no 296/2016 do Tribunal de Contasde Sergipe-.-- - - 
9.3. Não haverá reajuste de prep, exceto se houver qualquer fato devidarnente comprovado e allu 
vontade das partes, que altere a equilibria econômica-financeiro inicial do Contrato, o -messno- poder  
revisto e restabelecida em igual praparçào, rnediante requerirnento da.ptrtp interessada, -inantida- a in 
margem tie lucro inicial da prapasta. 
9.4 Havenda atraso de pagasnenta, a parcels, atrasada seth atualizada segun4o a variaçAo do INK desde 
data final do periodo de adimplementa, ate a data do efetivo pagamento Pars a efe/o deste item, 4ao 
cornputados os atrasas atribuiveis a contratada a as decarrentes da näo aprovaçao/Ios downentos 
quitaçãa ou, ainda, da näa aceitaco da mercadoria 	 ( 	4 

. 	 . . 
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9.5.De acordo corn o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele qua part: 
licitaçäo neste Estado e qua adquirir mercadorias cia oulras unidades da federaçfto, recolherá o 
correspondente a diferença entre a aliquota interna e a interestadual. 

CLAUSULA DtCIMA - DISPOSICOES GERMS 

Este Contrato decorre cia Licitaäo it0  00V2019 - Preglo Presenci 
00212019 cujas condiçôes o integram pan tacks as fins legals. 

CLATJSULA DECIMA P1UMITRA— DO ACqMPANRAMENTO, GESt 
FISCALIZAAO. 

11.1. 0 acompanhamento a a fiscallzaçao pela entrega e execucäo do objeo 4este Termo, caberi ao tith 
Coordenadoria de Material a Patrimonio ou par representante, devidatnente designado pam esse 
permitida d assisténcia de terceiros, qua determinará o qua for necessãrio Pam regularizaçfto de fb.lt 
defeitos, nos termos do art 67 cIa Lei Federal n° 8.666/93, a, na sua fàlta ou knpedixnento, ao seu substit 

11.2. Ficam reservados a fiscalizaçAo a direitoe a autoridade pan resolver todo e qualquer caso sin 
omisso ou duvidoso, nâo previsto neste Termo a na licitaao ,e tudo .0 inais que se relacione corn o c 
ora contratado, desde qua nAo acarrete onus para a Contratante ou mocliflcaçao cia contrataggo. 

11.3. As decisOes qua ultrapassarem a competéncia do fiscal da Contratante deveräo ser solicil 
formahnente, pela Contratada a autoridade administrativa, imediatainente superior ao fiscal, atnvIsdel 
tempo habil para a adoçao de medidas convenientes 

11.4. A Contratada devera aceitar, antecipadamente, todos as métodos de inspeçao, verificaçAo a cent 
serern adotados pela fiSCa1iZçãO, obrigando-se a fornecer . todos os dados, elementos, explic 
esciarecimentos, soluçoes e comunicacöes necessérias ao desenvolvimeuto cia sums atividades. 

11.5. A existéncia e a atuação cia fiscalizacAo em nada restringem a responsabiida4e ünica, integ 
exciusiva cia Contratada, no qua concerne an objeto cia confrataçäo, is intplicaçöes próxiinas e ret 
perante a Contratante ou perante terceiros, do mesmo modo qua a ocorréncia de irregularidades decorr 
da execução contratual não implicara corresponsabthdade da Contratante ou de seus prepostos, dcvi 
ainda a Contratada, sem prejuIzo das penalidades previstas, procedar ao ressarcimento imedi 
Contratante dos prejuizos apurados a imputados a faihas em sun atividades. 

11.6. Durante a perfodo de vigéncia do Contrato, a Contratada . devcd manter preposto,. aceito 
Contratante, para representa-la sempre qua for necesséno 

11.7. Anotar, em registro proprio, todas as ocorrôncias relacionadas corn a exeeução do Can 
determmando a qua for necessarto a regulanzaço das faihas ou defeitos obervados 

11.8.A gestao do Contrato cabera an Diretor Administrativo 

CLAUSIJLADECJMASEGUNDA-FORO .... 

Pica eleith a foro cia Cidade cia Aracajm.Sergipe corn exclude de usJ 
outro, para dirimir as questôes qua possani surgir. 	 / 
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E, por estarem justos e contratados, assinain o presente em 03 (três) V 

igual teor, em presença das testemunhas abaixo, pan que prod 	os denials efèitcs decorrentes deste 

Aracajm 

Deputado Kicciano Bispo 	 Depu 	 e 

W 

idoGdfindk4a Costa, porthdor do CRF n° 343.956.365-00 
GONZAGA DISTRIBUIDORA BE ALIMENTOS EIRELLI 

CNN No 13.446.611/0001-00 	- 
Contratada 

TESTE1VRJN}L&S:  



GOVERNO DO ES'rADO Dr SERGIPE 
r a 	tan 
in 	ivir 	N 

DATA 00 8$PttHO: NUMERO: 

2W312019 2019NE000413 /2 

L3NIDADEGESTORA EMITENTE: I us: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [oi10 00001 13.170,84 

ENOEREO DA UG: IDADE: U,?.: CE?: 

AVENIDA VO DO PRADO, SIN - CENTRO =,CaACAJU SE 49.010.05 

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

NOME FANTASIA GONZAGA DISTRIBUIDORA 18.446.81110001-CO 

ENDEREçO DO CREDOR: CIDADE: W. CE?: 

RUA BELEM N. 274 ARACAJU SE 49.065-16 

PROGRAMA DE TRABALHQ: NAT. 1* DESPESA: FONTE: IMPORTAIICLA: 
oi 	 01.031.0025.0461.0000 33.0030 	 . I1O1000000 166.074,00 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

CENTO E SESSENTA E SEIS MILE SETENTA B QUATRO REAlS 

FICI4A FINANCEIRA: 

2019.01101100001 .0I01000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO 	TWO DE DESPESA NO  DA N.E. DEflFERSJCIA: 

2 - ESTFMTIVO 	 I - NORMAL 

UCITAçNO: 	 MODALIDADE VA LICrrAçAo: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112019000081 	 9- PREGAC PRESENCLAL 

I REFERENdA LEGAL 

El 10.520 DE 17/0712002 - 

CONVENIO: 

iCRONOP.MA DE DESEMBOLSO 

FEVEREIRO: suco: 
0.00 0,00 541400 ' .800,1 

NIAIO: JUNIIO: JUUjQ: AGOSlO: 
17.800,00 17.800,00 17.800,00 - .800,1 

SETEMBRO: OUTLJBRO: NOVEMBROS DEZEMBRO: 

17.80000 17.800,00 11.600,00 
- 	 -.1-. 

1.800,' 

[TENS DOEMPENI4O 

ITEM j?z.1 
- NATURALFRACAMEtffE  

RADIOTIVA E HIPOTERMALI 
$A FONTE. SEM GAS. cOM  
PHA250,EMNIVEIS 	' PACO,12 

1 	405056-6 	3.3.90.30.07 	ENTRE5.00A7,00,EM 16.784,00 
UNIDADE 

7.9500 3&51 
FMBALAGEM 
pESCARTAVEL DE SOOML 

/ 12 UNIDADES- 
MARCA:LEVE 

$4ATURAL-, FRACAMENTE 
RADIOTIVA E HIPOTERMAL 
4A FONTE, COM GAS, COMI 

H A 25o, EM NIVEIS nAt'A 	4 

2 	405057.6 	3.3,90.30.07 	ENTRE5,00A7,00,EM 1.886,00 
UNIDADE  18.98 

EMBALAGEM . 
DESCARTAVEL DE 500ML 
.1 I2UNIDADES- 
MARCA:LEVE 

..................AóiKiN..A.. . ... .. r" 4ATURAL,ACONDICIQNA0 
A EM GARRAFOES DE 
PQLICARSQ NATO 
TRANSPARENTE CU 'AOAtAfl 

3 	405068-43.3.90.30.07 	PLAS1100 TWO PET DE 20 2.332.S0 LITRO 
5,8600 13.9 

gJTRO 	0GM INVOLUCRO 
flUE PROTEJATQDAA . 
PARTE DO VASILHAME, 	I 
LACREOESEGURANCA,  

flta da impressAc: 	2610312019 	 Rasp. Imp!ao: 	WASHINGTON LL8ZDE SOLIIIINTA 



GOVERNO 00 ESTADO DE SERGIPE 
r a 	 na 	. 	 DATA X =MUD: 	N0MERO 
I M 	IV! 	N 	 2210312019 	201 9NE000413 

SELOFISCAL,DATADE 
VALIDADF DO VASILHMIE 
EDO PRODLITO, 
DEVIDAMENTE APROVADOi 
PEW ORGAODE 
FISCALIZAOAO 

	

CONTROLEFRACAMENTE 	 GARRAFAO ,20 
a 	4°5'B- 	33903D.07 	

ADlOTIVA E HIPOTERMAL 	
2.332,50 	

LITRO
Sam 

NA FONTE,POTAVEL, SEMI 
OAS, COMPHA25°EM 
NIVEIS ENTRE 5,00 A 7,00,, 

CBS ERVAQAO 

Frnecimento mensal e parcelado de âgua mineral em embalagem de SOOmI. come sem gas, garmfão de 201$, durante a ana de 2019, cantrme Cci 
034/19, uc:tacâo P.' =f19 e Pregao Presencial n° 002110, corn vigéncia de 22/03/19 a 31/12/19. 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 

AVENiDA :vo DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHC. ARACAJU - 
	tQTAJ. (RE 

/2 

RESPONSAVELfrELA EMISS: 

' (L&LAuMI I 
WSHiGTON fIJfz DE'SOU4 S44TAWA 

2d496.375.34 f / WE - wM wIffin I M
1:1 a 

:rd 	77 	1! 

 

Data ca Irnpressâc: 	2510312019 
	 Rasp. ImprnftQ 	WASHINGTON LUIZ DE 

SOUIItIANA 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N ° 00412019 

CONTRATANTE: ASSEMBLER LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -EPP. 

OB1.JETIVO: FORNECIMENTO MENSAL F PARCELADO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM 

DE 500 ML COM E SEM GAS, GARRAFAO DE 20 LITROS , TODOS ACONDICIONADOS EM 

VASILNAMES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM INVOLUCRO, SEW FISCAL E 

LACRE DE SEGURANA (LOTE 01) PARA ESTE PODER DURANTE 0 EXERCICIO DE 2019. 

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

BASE LEGAL: LEI N° 8.666193 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 15 DE MAR0 DE 2019 

ARACAJU, 22 DE MARCO  DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MENEZES 
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Zimbra 

EXTRATO DO CONTRATO N 0042019 

De Maria Antonia Mendonça Amaral 
<antoniaa©al.se. Ieg.br> 

Assunto : E)CPATO DO CONTRATO N 0042019 

antoniaa@al.se.leg.br  

Seg, 01 de abr de 2019 12:04 

01 anexo 

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br > 

VAL. 
Segue extrato do contrato n 004/2019 da Firma Gonzaga Distribuidora de 
alimentos eireli -epp, para publicaçao. 
Aft; 
Antonia 

Ext. do Contrato no 0042019 Firma Gonzaga Distribuidora de 
7 Alimentos EIRELI-EPP.odt 

19 KB 


