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CONTRATO No 5/2019 

Termo de Contrato cit Pornecimento de Materials 
Consurno quo entre si fazem a Assernbleia Legislal 
do Estacio de SergiØ & Firma Livraria e Papehi 
Renaseer Lida. -ME 

Polo preente instrurnento particular de Contrato 
Fornecimento de Material de Consurno, quo entre si fazern per esta e na meihor forma de direito 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. no 13.170.840/0001-44, doravante denomiiu 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e p 
Prirneiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e do outro 
Firma Livraria e Papelaria Renascer Ltda. -ME, estabelecida na Rua Divina Pastora, no 607, Bai 
Centro, inscrita no C.N.RJ. sob n° 10.849.617/0001-30, Inscriçao Estadual n° 27.125.039-9, denomirn 
CONTRATADA, representada por sua soda administradora Rosaly dos Santos, portadora do CPF 
564.288.044-68 e R.G it0  3.144.864-0 SSP/SE, na forma da Lei Federal it°  10.520, de 17 dejulho de 2002! 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecenda integralmente os regulamen 
aprovados pelo Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual if 22.619, de 
de dezembro de 2003, e, ainda, pelas Leis Cornplementares n' 12312006 e 147/2014 e Lei Federal n° 8.0 
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçes posterio 
introduzidas nos referidos diplomas legais, e corn base na LICnAçAO No 002/2019 - PREGAO 
002/2019 tern justos e contratado par este e na meihor forma de direito, o que adiante segue mediante 
cláusulas e condiçtôes seguintes: 

CLAUSULA PRMEERA — DO OWETO 
0 presente ajuste . objetiva a aquisi$o corn fonecimento thens 

paroelado de copos descartáveis para água e oaf (Lote 02) para este Poder durante o exerciclo dé 20 
conforme especificaçoes e quantitativos constantes no Anexo I do ato convocatorio. - 

CLAUSULA SEGUNDA - DISCRflIINAcAO DOS SERVIc 
2.1. Os materials a serem fornecidos compreendem: 	. 	 . 

LOTE III (COTARESERVA)  
ITEM! oEscmcAo TECNICA UNID QUAINT VALOR VALO 
COD IGESP NJ3R 14865/2012 UNIT TOTA 

.RS 
2.1 Copo Descartave! P/ Agua 200m1 cento 400 R$2,50 R$1 ifi P, 0 
320.722  
2,2, Copo Descartável P1 Café 80m1 canto 200 R52,50 R$( I, 0 
127.868 . 	 . . ... .. 	 . 

VALOR MENSAL ESTIMADO  fli,SflOjO . - 

VALOR ANUAL ESTIMADO 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 .. 	 . R$16.500, C - 

CLAUSULA TERCEIRA - VTGENCLA 

0 foniecirnento, objeto deste Contrato, terá vigéncia a partir da assinatura 
presente aM 31 de dezembro de 2019. 	 . . 	 . 

PARAGRAFO UNICO Podera a Contratante acrescer ou suprinnr as quantidades dosmáteri 
licitados, a depender de sua necessidade no devendo exeeder a limite estipulado em Id 
disposto nos incisos I e 1 e §1° do artigo 65 da Lei 8. 66 	648/98) 
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CLAUSULA QUARTA - ornuGAçOEs DA CONTRATANTE 

4.1. Indict a contratada o dia e a local em que deverao ser entregues Os materials 

4.2. Solicitar a contratada as copos descartáveis por meio de telefone, fax ou e-mail. 

4.3. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso de einpregados, prepostos on representantes 
contratada as dependéncias da Contratante. 

4.4. Prornover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizaço dos materials entregues, 
as aspectos quantitativos e qualitativos. 

4.5. Verificar a manutençäo pela Contratada das condiçoes de habilitaçao exigidas na licitaqao. 

4.6. Prestar as informaçoes e eso1recimentos que eventualinente venham a ser solicitados pela Contratad 
que digarn respeito a natureza do objeto do Contrato. 

4.7. Notificar a Contratada, par escrito, a ocoSnela de eventuals irnperfeicoes ou irregularida 
encontradas no curso da execuflo do objeto, fixando prazo, Se necessário, para a sua eorreçâo. 

4.8. Proceder a conferëncia da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento 
produtos. 

4.9. Efetuar o pagamento após conferéncia da Nota fiscal/fatura, atesando no corpo da mesma, 
fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidadés e exig&icias dispoStas neste Term 
na licitaçAo. 

CLAUSIJLA QUINTA - VALOR DO FORNECIMENTO 

5.1 .Pelo perfeito fornecimento contratado, após a apresentacflo da N 
Fistal/fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materials. e Patrirnônio e observath 
cumprimento da Resoluçào TCE!SE fl.0  208, do 06 do dezembro de 2001, seth pago it Contratada ate o quli 
(50)  dia üfil do més subsequente, a quantia mensal de atã RS1.500,00 (Mi! e quinhentos reals), pçrfazer, 
urn total global do ate R$16.500,00 (dezesseis mile quinhentos reals); 

CLAUSULA SEXTA onwGAçOEs . DA 
CONDIOES DE ENTREGA F RECEBJMIENTO 

6.1. Cabe a Contratada o cumprimento das seguintes obrigacOes: 

6.2. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que as produtos, objeto deste Termo, sejam entregues nos pra 
e nas especzficaçoes requeridas pela Contratarzte 

6.3. Fornecer a produto objeto deste Termo, fracionadaniente e do forma continuada, deutro 
esjecifieaçOes contidas neste Contrato, em perfeitas condiçôes de consumo, no local indiCadô 
Contratante, sern pie isso implique em acréscimo nos preps dos produtos especificados na proposta 
.Contratada, devendo as mesmos serem recebidos e conferidos pelo setor competente, quo atefla, 
regularidade da entrega. 	 .,. . 	 . 	I 	.. .:: 	 : 

6.4. 0 sen recebirnento dat-se-a de acordo corn os arts 73 e 74, cIa lei 8.666/93, corn alteraçoes; 

6.5. Substituir as snag expensas no todo ou em parte a produto fornecido no qual se verificar vIcios, del 
on incorreçOes, no prazo maxima de 24(vinte quatro) 
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6.6. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos conformando-se as exigôncias legais de higiene. 

6.7. Assurnir total responsabilidade pelo transporte, a entrega no local determinado, o recoihirnento, além le 
se responsabilizar pelas reposiçôes em decorrëneia de eventuais danos que puderem ocorrer, inclusi e 
durante a utilizaçao nas areas da Contratante, sem que isso implique em custo adicional. 

6.8. Respeitar as normas e procedimentos de controls de acesso as dependéncias da Contratante. 

6.9. Dar ciência a Contratante, imediatamente e pot escrito de qualquer anormalidade verificada quando 
entrega dos prod utos. 

6.10. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fIscalizaçao per parte da Administracão da Confratante, prestando to s 
os esciarecirnentos solicitados e acatando as reclamaçoes fomiuladas. 

6.11. Manter durante todo o periedo de vigéncia do Contrato, todas as condiçOes de habilitaço e 
qualiflcaçao exigidas na licitaçäo, quando da realizaçao do pagamento pela Contratante, comunican 
linediatamente a superveniência de fato impeditiva cia manutenç&o dessa condiçao, nos tennos cia 
8.666/93 e suas alteraçöes posteriores. 

6.12. Efetuar, quando solicitado pela Contratante, teste a demais provas exigidas pelas normas técnica 
oficiais, para efetiva utilização dos produtos scm quaisquer onus pan este Poder. 

6.13. NAo transferir a terceiros, total on parcialmente, o objeto deste Contrato, nan, subcontratar qualquer 
serviços a que está obrigada scm prévio assentimento por escrito da Contratante. 

6.14. Cumprir outras obrigaçOes previstas no Codigo de Proteço e Defesa do Consumidor (Lei n°8 7978/ 
que sejani compativeis corn o regime de direito pUblico. 	 . 	. 

6.15. Responsabilizar-se pot todas as obrigacöes a encargos decorrentes das relaçoes de trabaiho corn 
profissionais contratados, previstos na legislacao patna vigents, sejain de S.mbito trabaihista, previdenci 
social, securitarios, bern como as despesas retativas a frete/carreto, segurb, embalagens, taxas, imposto 
quaisquer outros que incidani on venham a incidir sobre o fornecitnento ora:contratado.. ... 

6.16. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante on a terceiros em razAo 
açAo on omissäo, dolosa ou eulposa, sua on dos sons prepostos, independentemente de outras. cominaç 
confratuais ou legais a qua estiver sujeita. 

6.17. Adotar os critérios de seguranca e higiene previstos S legislaflo vigente,tantO.para seus enipregad s 
.quanto para a execucão do fomecimepto. 	. 	. 	. 	. 	. 	. •.. : . 1 

6.18. Executar de forma continua, nao sendo admitida sua interrupção scm justa caUsa è prévia óomunió 
a Contratante. 

6.19 Prover condiçOes que possibilitern o atendirnento do fornecimento a partir da data da assmatura 
contrato. 

6.20. São Expressamente vedadas a Contratada 

6.20.1. A veiculaçäo de publicidade acerca do Contrato resultants deste-Termo e da lieitaflo,-saivo schou 
prévia autonzaQão da Admmistraçao da Contratante 

6.20.2. A subcontratacao pan a execução do objeto deste Termo , scm prévia e expressa :an*  cia . 
Contratante 
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6.20.3. A contratação de servidor perteneente ao quadra de pessoal cia Contratante, durante a vigéncia 
Contrato, 

6.21. 0 Prazo maximo de entrega dos materials é do 03 (trés) dias, contados do recebimento cia requisicào 
fornecimento emitida pela Confratante; 
6.22. Os produtos devero ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado deste Poder, localizado na ma 
Maruim n' 41/47, Prédlo Anexo do Poder Legislativo; 
6.22.1. A entrega dos materials deverá ser realizada do forma parcelada, do acordo corn a necessidade 
consume e condiçOes de arniazenarnento da Contratante e sempre quo solicitada pela Coordenadoria 
Material e Patrimônio; 
6.22.2. A Contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a material que vier a ser recusado, sendo qu 
ato do recebimento nAo importará na sua aceitaçào; 
6.23.Independentemente cia aceitacAo, a Contratada garantirá a qualidade do cada item, obrigando-se a rei 
aquele que apresentar defeito; 

6.24. A Contratada deverâ entrar em contato corn a Coordenadoria de Material e Patrimônio e o Nücleo 
Almoxarifado, no horário das 07:00 as 13:00 horas, corn antecedéncia minima de 01 (urn) dia ütil, p 
marcar a data e horatio cia entrega dos materials; 

CLAUSULA SETIMA - FONTES BE RECURSOS E DOTAçJ 
ORAMENTARL4 

As despesas oriundas do objeto desta licitaçäo, conforme consta. 
autos, obedeeerao : Funçäo —Sub Funçao- Progrania do Governo - Projeto ou Atividade: 01.031.0026.04 
Coordenaço da Aço Legislativa; Categoria Econornica - Grupo de Despesa —Modalidade de Aplica 
3.3.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas e fbi procedida a rest  
do recurso orçamentãrio para custeâ-la. 

	

CLAJJSULA OITAVA - flitS PENALIDADES 	- 

8 1 Comete rnfraçao administrativa nag termos da Let n° 8666, de 1' 
6 d Lei n° 10.520, de 2002; a Contratada que 
8.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçoes assumidas e.n decorréncia da contrataçao, 
8.1.2. Ensejar o retardamento da execucäo do objeto; 
8.1.3. Fraudar na execuçâo do contrato; 
8.1.4. Comportar-se do modo inidôneo; 
8.1.5. Cometer fraude fiscal; 
8.1.6. Nao mantiver a proposta 
8.2. A Contratada quo cometer qualquer das infraçoes discriminadas no subitem acima fleará sujeita, s 
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sançOes: 	 - 
8.2.1. Adverténcia por faltas leves, assirn entendidas aquelas quo nâo acarretem prejuIzos signifleati 
para a Contratante; 
8.3. Malta znoratória do I % (Urn) por cento) pot dia de atraso -injustiuicado solve -o valor da, parc 
inathmplida, ate o limite de 15 (quinze) drns, 	 A 
8.3.1. multa compensaténa de 20 % (vinte por cento) sabre o valor total do contrato, no case do me$eeu 
total do objeto; 
8.3.2. em caso de inexecução parcial, a malta cornpensatdria, no mesmo percentual do subitem aci a, 
aplicada de forma proporcional a obrigacao inadunpl,,,, 
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8.3.3. suspensão de licitar e irnpedirnento do contratar corn o Orgao, entidade on unidade adininistrativa p 
qua! a Administraçao Pñblica opera e ama concretarnente, pete prazo do at dois anos; 
8.3.4. impedimento do licitar 0 contratar corn a Uniao corn o consequente descredenciamento no SIC. 
pelo prazo de ate cinco anos; 
8.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraço Püblica, enqua 
perdurarern os motivos determinantes da puniço on ate que seja prornovida a reabi!itaçAo porante a prór 
autoridade que ap!icou a penaliclade, que será concedida sempre quo a Contratada ressarcir a Contrata 
pelos prejuIzos causados; 
8.4. Tarnbérn ficarn sujeitas as pena!idades do art. 87, III e IV da Lei no 8.666, de 1993, a Contratada que: 
8.4.1. tenha sofrido condenaçao defrnitiva por praticar, por meio do!osos, fraude fiscal no recolhimento 
quaisquer tributos; 
8.4.2. tenha praticado atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos da !icitaçao e execuçAo do contrato; 
8.4.3. dernonstre mao possuir idoneidade Para contratar corn a Adminisfraçao em virtude de atos i!iei 
praticados. 
8.5. A ap!icaçäo de qua!quer das pena!idades previstas realizar-se-á em processo administrative 
assegurard o contraditório e a amp!a defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666, do 1993, e subsidiariarnente a Lei if 9.784, do 1999. 
8.6. A autoridade cornpetente, na ap!icaçäo cbs sançöes, Ievará ern consideraçâo a gravidade da conduta 
infrator, o caráter educativo da pena, bern corno o dano causado a Adminfttraçáo, obserado. 0 principio 
proporcionalidade 

CLAUSULANONA—PAGAMENIIO 	. 

9. 1.0 pagamento serã efetuado mensalrnente, ate o 50  d!a üt!l do môs sübsequente, mediante apresenSac 
protocolo deste Poder Legislativo, cia docurnentaçAo hábil a quitaçAo: 	. 	. 

- Nota flsca!/Fatura, devidarnente atestada pe!a Coordenadoria do Material e Patrimonio c/cu Cli 
do NUc!eo de Almoxarifado e encaminhada ao Departarnento Financeiro; 

11 - Cumprtrnento da Resoluçao do TCE/SE 208 do 06 do dezembro de 2001 
9.2 0 pagamento obedecerá ao disposto na Resoluçao no 296/2016 do Tribunal do Comas do Sergipe; 
9.3. Nào haverá reajuste de preço, oxceto so houver qualquer fate devidamente cornprovado o a!hei' 
vontade das partes, que altero o equilibrio econornico-financeiro inicia! do Contrato O mosrno pOderã 
revisto e restabelecido ern igual properçào, mediante roquerimento cia pane interessidà, mantida a rues 
margern de !ucro inicial da proposta. 
9.4 1-lavendo atraso de pagamento, aparce!a atrasada seth atua!izada segundó.avariacao do ThJPC, desde a 
data final do periodo do adimplornento, ate a data do .efetivo pagamento. Para o efeito deste itern, no seth 
computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes danäo aprovação dos documentos do 
quitacäo on, ainda, da näo aceitaçao da mercadoria. 

9.5.De acordo corn o art.1 85 do Regu!amento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele quo p •cipar 
licitaçao neste Estado e quo adquirir morcadorias do outras unidades da federaçao, recolherá o imp( 
correspondente a difereuca entro a aliquota interna e a interestadual. 
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E, por estarem justos e contratados, assinan3 o presente em 03 (trés) vias 
igual teor, em presenca das testemunhas abaixo, para que produ2am os demais efeitos decorrentes deste ato 

	

/ 	Aracaju, de cr{'(L'LC_.ZD 	de 419 

/ 	I 	 / 	 iii) 

	

Dep,tSdo Lucianc'Bj,c$'o 	ima 	 Deputadlj ifet4io 4atiteade 

	

ldente
- Cofrt4si 	 -co  

y Os n CAP564.2%*4~ 
Firma: Livr Ia e apelaria Renascer Ltda. -ME 

7 	 CNfl No 564.288.044-68 
Contrata4la 

TESTEMUN7RAS: 



r 	GOVERNO 00 ESTADO DE SERGIPE 
DATA 

?J'.. 	NOTA DE EMPENHO 	 7r 	FOL 

2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE: 1G: GESTAO: CNN: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ClI011 00001 13.170.840/000 4 

ENDEREçOOA UG: 	 CIDADE: U.F.: CEP: - - 
AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - GENTRO 	 ARACAJU SE 49.010-050 

C 	RAZAO SOCIAL LIVAARJA 6 PAPELARtA RENASCER LTDA ME CIIPJ: 
- = 

NOME FANTASIA PAPELARIA RENASCER 10.849.61710001-30 

ENDEREçO DO CRE —DO R: 	 CIDADE: U.F.: CEP: - - 
RUA DIVINA PASTORA N. 607 	 ARACAJU SE 49.010.600 

CODIGO u.O.: 	 PROGRAMA DE TRABAJJ4O: NAT. CA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIk - - 
01101 	 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.30 0101000000 13,995,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 	 - - - 
TREZE MILE NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAI$ 

FICHA FINANCEIRA: 

2019,011011.00001.0101000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRgNVES - OUTRAS DESPESAS CQRRENTES 

MODALIDADE DE EMPENI40: 	TWO CE DESPESA: N° CA N.E. DE REPERENCIA: - - 
"ESTIFM.TIVO 	 1 - NORMAL 

.ICITAçA0: 	 MODAUDADE PA UCITAcAO: NCJMERO DO PROTOCOI.O: 

0110112019000061 	 19 PREGAO PRESENCIAL 

. .REFERENCIALEGAL 	 ... 	 . 	. 
LE! 10.520 DE 17107/2002 

CON VNIO:  

-CRONOGRAMA DE DESEMSOLSO 	. 	 .. 	 . 	. . 
- 

.JANEIRO FEVEREIRO - MARco ABRIL - - 
0,00 0,00 . 	49500 . 1 . 00,00 - 

MAIO: 
-S 

JUNI4O: .JULHO: 
.. 

AGOSTO: - 
1,500.00 150000 -- 	 ' 1.600.00 '  1 ioo,00- 

.. I 

SETEMBRO:- OUTUBRO: NOVEMBRO: 	. 	. -O.  DEZEMBR.. 
1.50000 . 	1.500,00 . 	•. 	 1500.00 

. 
500,00 

r
ITIENSPOEMPERHO 

- 

POLIESTIRENQPARA 
IJQUIDOS,00M 

1 	32072.2 	3.3.00.30.15 	CAPACIDADE DE 200ML 	 3.732,00 	 , 	CENTO 2,5000 . L330,00 

MARCA:MARATA 	. 	. 

$OPODSCAkTAVELDE . 	. .. 
POLIESTIRRNO,PARA 
LIQUIPQS,COM 	 . 

2 	12786-8 	: 3.3.9030.15 	CAPACIDADEESOM.L - 	166610 	 - Cp41't z5ow,.. .... 665-00 
MARCAMARATA 	I 

OBSERVAcAO 	 . 	. 	... -.., . 	. 
Fornecirnento mensa 0 parcelado do copos descartéveis pam água e café part este Podor, durante a exercIcit do 2019, conformS ContratO n° 05/2019, F o I'°  

00212019 e PrngOo presencialn°00212019, cam'49encade22I03/2019831/12/2019. 	. 	- 	. 	. 	. . 	. 	. .. . 

LOCALJDADE DE ENTREGA: . . TOTAL (RS) 
VENIDkIVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHQ. ARACAJU - .. 	....... . 

n,nfln1q 	 . 	 Resp Imps: 	flINrONLUI1DESOUZA rAW 



GOVERNO DO ESTADO DE 5ERGPE 

NOTA DE EMPENHO AL 101- 

RESPONSAVELPELA EMISSAj. 	r 

WASHINGTO 4 ZOESO ZA ~ANJAKA 

28b9 .375-34 

DATA DO EMPNHO: 	NUMERO: - FOL 

22/0312019 	2019NE000412 

ASSINATURA DO ORDE+DOR: 	 - I 

/ 

/ 

Resp. impreSsAo: 	WASHINGTON LtJ1Z DE 
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EXTRATO DO CONTRATO N o  00512019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. -ME 

OBJETIVO: AQUISIcAO COM FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE COPOS 

DESCARTAVEIS PARA AGuA F CAFE (LOTE 02), PARA ESTE PODER DURANTE 0 

EXERC1CIO DE 2019. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 

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

DATA DA ASSINATURA: 22 DE MARco DE 2019 

ARACAJU, 02 DE ABRIL DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENcA TELES DE MENEZES 



Zimbra 
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Zimbra 
	 anthniaa@al.se.leg.br  

EXTRATO DO CONTRATO N 0052019 DA FIRMA LIVRARIA E PAPELARIA 
RENASCER LTDA-ME 

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

Assunto : E)(TRATO DO CONTRATO N 0052019 DA 
FIRMA LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER 
LTDA-ME 

Para : valtencira <valtendra©at.se.gov.br > 

Ter, 02 de abr de 2019 09:14 

01 anexo 

VAL, 
Segue extrato do coritrato n005/2019, da firma Livraria e Papelaria Renascer 
Ltda -ME, para publicaçao, 

Aft; 

Antonia 

Ext. do Contrato no 0052019 DA FIRMA LIVRARIA E PAPELARIA 
7 RENASCER LTDA. - ME.odt 

19 KB 


