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CONTRATO No 012/2019 

Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de 
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe e a Firma. Pomar do Brasil 
Industria e Comércio de Alimentos Ltda EPP. 

Pelo. presente instnimento particular de Contrato de 
Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazem per esta e in meihor forma 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 Secretano Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e 
do outro, a Firma Pomar do Brasil Industria è Comercio de Alimentos Ltda EPP. , estabelecida na 
Travessa K - Distrito Industrial, bairro Indcio Barb6sa CEP :49.040-250, inscrita no C.N.P.J. sob n° 
07.505.422/0001-68 InscriçAo Estadual n° 27.112.026-6 , denominada CONTRATADA, 
representada pela Sócia Sra. Glicia de Carvalho Aragäo -  ,residente in Rua Celi Prado de Oliveira, 
no 94, bairro Grageru, nesta Capital, portadora do CPF no 103.480.695-53 e do RU n° 134.871 2 
via SSP/SE, corn base no artigo 24, inciso I da Lei no 8.666/93 em sin redaçAo atual, tern justo e 
contratado por este e na meihor forma .de direito, o. que .adiante segue mediante as cláusuias e 
condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

o presente ajuste objetiva o fornecimento parcelado e sob 
demanda de 6.000 (seis mu) polpas de frutas variádas, nas quantidades ë sabores solicitados, 

-m confonne especiflcacOes e quantitativos constantes na Nota de Empenho n° 2019NE000582 de 
23/04/2019. 

CLAUSULA SEGUNDA - DLSCRIMINAcAO DOS 
SERVIOS 

o fornecimento a que se refere a clausula anterior, objeto deste 
contrato compreendera o foneciinento parcelado de ate 

Item 
-. 

DESCRIAO DE MATERIAL UNID, QTDE. pE(o .1  P.REcO.. 
UNIT MENSAL 
(RS) (14$) 

Foruieciinento 	parcelado 	e 	sob 
-- demandade:  

01 	- Polpa de FrutaCongel*da,. sabr 	uthd. 400. Q,50 ____ 
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- Abacaxi, corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprio, 	ausente 	de 
substâncias 	estranhas 	a 	sua 
composicâo, acondicionada em saco 
plástico transparente, Atoxico, 100 
grs. Marca POMAR. 

02 Polpa de Fruta Congelada, sabor unid 300 1,30 390,00 
AcaI, corn aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, 	ausente 	de 	substmncias 
estranhas 	a 	sua 	cornposiçâo, 
acondicionada 	em 	saco 	plástico 
transparente, 	Atoxico, 	100 	grs. 
Marca POMA14. 

03 Polpa de Fruta Congelada, sábor unid 300 0,50 150,00 
Acerola com aspecto cor, cheiro e 
sabor 	proprio, 	ausente 	de 
substâncias 	esfranhas 	a 	sua 
composiçAo, acondicionada em saco 
plastico transparente, AtoxicQ, 100 
grs. Marca PØMAR. 

04 Polpa de Fruta Congelada, sabor umd 600 0,80 480,00 
Anieixa corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	propno, 	ausente 	de 
substâncias 	estranhas 	a 	sua 
composição, acondicionada em saco 
plástico 	transparent; Atoxico,100 
grs.MarcaPOMAlt.  

05 Polpa de Fruta Congelada, sabor mud 300 0,60 180,00 
cacau corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	própno, 	ausente 	Ae 
substâncias 	estranhas 	a 	sua 
cornposiçAo, acoudicionada em saco 
plastico transparent; Athxico, 100 
grs.MarcaPOMAR  

06 Polpa de Fruta Congelada, sabor mud 300 0,68 204,00 
cajá corn aspeeto cor, cheiro e sabor 
próprio, 	ausente . .de 	substâncias 
estranhas 	. a 	sua 	cornposição, 
acondicionada 	em 	saco 	plastico  
transparente, 	Atoxico,100 	grs 
MarcaPOAR. . 	 . 

07 Polpa de Fruta Congelada, sabor mud 300 0,45 13500(a_ 
j 

I 
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caju corn aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, 	ausente 	de 	substâncias 
estranhas 	a 	sua 	composiçAo, 
acondicionada 	em 	saco 	phistico 
transparente, 	Atoxico, 	100 	grs. 
Marca POMAR. 

08 Polpa de Fruta Congelada, sabor unid 300 0,60 180,00 
cupuaçu corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprio, 	auseñte 	de 
substkncias 	estranhas 	a 	sua 
cornposição, acondicionada em saco 
plastico transparente, Atoxico, 100 
grs. Marca POMAR. 

09 Polpa de Fruta Congelada, sabor unid 400 0,50 200,00 
goiaba corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprio, 	•. ausente 	de 
substãncias 	estranhas 	a 	sua 
cornposiçAo, acondicionada em saco 
plástico transparente, Atoxlco, 100 . 

grs.MarcaPOMAIt  

10 Polpa de Fruta Congelada, sabor Umd 600 0,70 420,00 
graviola corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprio, 	ausente 	. de 
substAncias 	estranhas 	a 	sna 
cornposiçAo, acondicionada ern saco 
plastico transparente, Atoxico, 100 
grs. Marca POMAR.  

11 Folpa de Fruta Coñgeladà, sabór Unid 400 	. 0,50 200,00 
manga corn aspecto cor, cheiro e 
sabOr 	próprio, 	ausente 	de 
substâncias 	estranhas 	a 	sna 
composicâo, acondicionada em saco 
plástico transparente, Atoxico, 100 
grs_Marca POMAR.  

12 Polpa de Fruta Congelada, sabor unid 600 0,70 420,00 
Mangaba corn aspecto cur, cheiroe 
sabor 	próprio, 	ausente 	de 
substâncias 	estranhas 	a 	suit 
eomposicão, acondicionada em saco . 

plástico transparente, Atoxico, 100  H 
grs. Marca POMAR. 	. 	

• 
. 7 

13 Polpa de Fruta Congelada, sabor Unid 600 0,95 570,00 

C-. 
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Maracujá corn aspecto cor, cheirT[ 
sabor 	prOprio, 	ausente 	de 
substâncuas 	estranhas 	a 	sua 
cornposiçâo, acondicionada em saco 
plástico transparente, Atoxico, 100 
grs.Marca POMAR. 

14 Polpa de Fruta Congelada, sabor unid 300 0,55 165,00 
Tangerina corn aspecto cor, cheiro e 
sabor 	prOprio, 	ausente 	de 
substâncias 	estranhas 	a 	sua 
composicäo, acondicionada ern saco 
plistico transparente, Atoxico, 100 
grs. Marca POMAR. 

15 Polpa de Fruta Congelada, sábor Unid 300 0,50 150,00 
urnbu corn aspecto cor, cheiro - e 
sabor 	próprio, 	ausente 	de 
substãncias 	estranhas 	a 	sua 
cornposicão, acondicionada em saco 
plastico transparente, Atoxico, 100 
grs. MarcaPOMAlt  

TOTAL . .4.044,00. 

CLAUSULATERCEIRA—VIGENCIA 

3.1. 0 fomecimento objeto deste contrato, terá vigência a partir 
cia assinatura do presente S fornecimento total do valor e quantidadeE empeniwha. 

PARAGRAFO IJNICO: Poderá a Contratante acrescer nu 
suprimir as quantidades dos materiais on licitados, a depender de sua necessidade nüo devendo 
exceder o hunte estipulado em lei (observando-se o disposto nos meisos I e 11  §1 0  do artigo 65 da 
.Lei 8.666193ea Lei n 9 9.648/98). . -.. I 

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 

Pelo perfeitO fonecimento sob denianda contratado, apôs a 
apresentacAo da Nota Fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materials 
e Patrimonio cia Contratante e observado o cumprimento cia Resoluçào TCE/SE it? 208, de 06 de, 
dezembro de 2001, sera pago a Contratada ate o qumto (5°) diii util do rnês subsequente, a quant 
mensal referente ao material fornecido, perfazendo o total global de 14$ 4.044,00 -(quatro -411 
seiscentos e quinze reais). 	 (0 
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CLAUSULA QUINTA - OBRIGAcOES BA 
CONTRATADA/DAS coNrncOEs DL ENTREGAL RECEBIMENTO 

- Fornecer Os matertais, objeto deste Contrato em perfeitas condiçoes na forma e quantidade 
solicitada, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito; 
- Efetuar as entregas dos rnateriais durante o horário comercial adotado nesta Capital; solicitando a 
conferéncia do setor competente para devida quitaçao; 
- Providenciar as suas expensas, todo e qualquer transporte dos rnateriais ora contratados; 
- Trocar, o material que vier a ser recusado; 
- Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa corn pessoal, quer de natureza trabaihista e 
previdenciária hem come, pelos danos causados a hens e valores cIa Assembleia Legislativa. 
- 0 Pram máximo de entrega dos materiais e de 24 (vinte) horas, contados do recebimento da 
requisiçao de fomecimento emitida pela Contratante; 
- Os produtos deverAo ser entregues, flog setorés indicados na solicitaçAo; 
- A entrega dos materials devera ser realizada de forma, parcelada, de acordo corn a necessidade de 
consumo e condiçOes de armazenamento da Contratante e sempre que solicitada pela Coordenadoria 
dc Material e Patrimonio; 
- A Contratada fica obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que 
o ato do recebimento nAo importará na sua aceitaçAo; 
- Independentemente da aceitaçâo, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se 
a repor aquele que apresentar defeito, 

A Contratada deverá éntrar em contato coin a Coordenadoria de Material ó Patrimônio no horario 
das 07:00 as 13:00 horas, corn antecedencia minima de .01 (urn). dia ütil, para marcar a data e 
ho.rário da entrega dos rnateriais; .. . .. . 

0 seu recebimento dar-se-á de acordo corn os arts. 73 e 74, da lei 8.666/93, com alteraçOes 
posteriores; 
- 0 recebimento provisório será feito no .momento cIa entrega, compreendendo, dentre outras, as 
segumtes verificaçOes: 
- Os materials deverAo estar em suas respectivas embalagens onginms, se cabivel, com mthcaçAo da 
marca!rnodelo, quantidade, na embalagern e ou no propno material, corn data de validade visivel, 
bern como das demms caracteristicas que possibilitein a correta identiflcaçAo do material 
- A apresentação do docurnento fiscal devera ocorrer em conforrnidade corn a legislaçAo fiscal 
vigente, 
- A data de validade do material deve set de no minimo de 30(trinta) drns, contada a partir da 
emissão do documento de controle, exceto pan os mnteriajs com prazo inferior estipulado pelo 
fabricante, nesses casos, nAo deverá set inferior a 3/4 (trës quartos) daquele estipulado pelo 
fabricante;. . . 
- Atendidas as condiçoes mdicadas acima, seth registrado o recebimento provisono, mediante termo 
no verso da Nota de Controle, 
- 0 atestado de recebimento registrado em canhoto de nota Controle, ou documento similar, nap 
conflgura o recebimento defimtiv do material, 	 7 
- 0 recebmiento defintivo devera ser efetuado em ate 5 (cinco) dias uteis, contados da datq do 
recebimento provisório, satisfeitas as condiçOes abaixo: 	

le 
I 
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- correspondência de marca, modelo do material corn os indicados na Nota de Empenho ou 
proposta da fornecedora; 
- compatibilidade do material entregue corn as especificaçOes exigidas no Termo da Proposta da 
fornecedora; 
- conformidade do documiento fiscal quanto a identificaçao do comprador, Assembleia Legislativa 
do Estado de Sergipe, descriçao do material entregue, quantidade, preços unitario e total; 
- Caso seja verificada alguina faiha no forneciinento seth frito registro formal e inlormado a 
empresa fomecedora, para que proceda a substituição no prazo de 5(cinco) dias corridos. 

CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E 
DOTAçAO ORcAMENTABJA 

As despess decorrentes do obj eto desta licitaçao, correräo a 
conta dos recursos orçamentários consignadbs no Orçamento Programa de 2016, obedecendo a 
ClassificaçAo Orçamentária, na forma descrita abaixo: 01.031.0025.0461 Coordenaçao da Açào 
Legislativa, Elemento de despesa: 33.90.30 —Material de Consumo, Fonte de Recurso: 01101. 

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDAPES 

A 
I 
Contratada . total ou parcial . inadimplcnte serAo aplicadas as 

seguintes sançöes legais: 	 . 	. 	. . 
a)Advertêftcia; 
b) Malta Administrativa gradual, conforme a gravidade clE infraçAo não excedendo em seu total, b 
equivalente a 20% (vinte per cento) do valor do Contrato cumulavel corn as demais sançOes; 
c) Rescisào contratual ou. Suspensào temporária de participacão em licitaço e impedimento de 
contratar corn a admimstraçAo por prazo nAo superior a 02 (dois) anos, 
d) Declaraçao de nudoneidade para licitar e contratar com a Adnnnistração Publica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja prornovidá a reabilitaçAo na forma 
da Lei ou perante a prOpria autoridade que aplicou.a penaiidade.. 

CLAUSULA QITAVA - PAGAMENTO 

. 8.1. 0 pagamento será efetuado mensahnente, ate o 50 (quinto) dia fltil do mês subsequente, 
mediante apresentaçAo no protocolo da Contratante, da documentaflo habil a quitaçAo 
8 1 1)Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadona de Material e encaminhada ao 
Departamento Finahceiro; 	. 	. 	. 	. . 	. . 	.. 	

.. 

8.1.2)Certido de Regularidade Fiscal.com  a Fazenda Estadual, Municipal,. Certidães de FOTS, 
INSS e CNDT. . 	 ,. 	. . 
8.2. 0 pagamento obedecera ao disposto na .Resoluçäo n° 296/2016 do. Tribunal 4e .Comas do 
Estado de Sergipe; 	. 
8.3. Hávendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçAo do1NP,E, 
desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Pam o efeito 44ste 
item, nao serAo computado,s os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes da näo aprovaØo 
dos documentos de quitaçäo ou, ainda, da não aceitaçäo da mercadona 



ESTADO BE SERGIPE 
ASSEMBLEL& LEGISLATIVA 

8.4. Havendo atraso de pagamento, a pamela atrasada será atualizada segundo a variaçäo do INPC, 
desde a data final do perlodo de adimplernento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste 
item, nâo serâo computados as atrasos atribulveis a contratada e as decorrentes da nAo aprovação 
dos documentos de quitaçao on, ainda, da nào aceitaçäo da mercadoria. 

8.5. De acordo corn a art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 
de licitaçao neste Estaclo e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçao, recolherá o 
imposto correspondente a diferença entre a aliquota intema e a interestadual. 

CLAUSULA NONA - DIsPosIçOEs GERMS 

9.1. Este Contrato decorre do Processo de Dispensa de Licitaç&o s/n 0  (Cotaçao 12019), corn base no 
artigo 24, inciso II da Lei no 8.666/93 em sua redação atual, cujas condiçOes a integram para todos 
Os fins legais. 

CLAUSULA DECIMA - FORO 

Fica eleito 0 foro cIa Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusaode qualquer outm, para dirimir as 
questôes que possam surgit 

E, por estarern justos e contratados, assinam a presente em 03 (tres) vias de igual teor, em presença 
das testemunhas abaixo, para que produzam os de 	efeitos decorrentes deste ato. 

caju 2019. 

0 BE LIMA 	 DeputadojE 	N lADE 

I,  

Firma MAR DO BRASIL INBUSTRJA E COMERCIO BE ALIMENTOS LTDA EPF. 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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300.00. 

CO 

3001:0 	SACO,100QRAMA 	
. 

Rasp. Impressâo 	BRUNA PRrSGRAVE ALMEIDA LINH 

GOVERNO DO ESIADO DE SERGIPE 
DATA DO EJAPENHO; 	NOMERO: 	 FOLHA; 

2310412019 	201 9NE000582 	1/4 

,UNIDADE GESTORA EMITEtJTE: UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLER LEGISLATIVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREcO DA (IC: CIDADE: U,F: CEP 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN - CNTRO ARACAJU BE 49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL POMAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 06 ALIMENTOS LTDA EPP CNPJ: 

HOME FANTASIA POMAR DO BRASIL 07.505.4220001-68 

ENDEREcO DO CREDOR: CIDADE: US.: jCEP: 

TV 3M MARGARIDAS N. 147 ARACAJU SE 

PROGRAM DE TRABALHO: NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIA: 

01101 01.031.0026.0461.0000 3.3.90.30 0101000000 4.044,00 

IMPORTANCIA POR EX1ENSO: 

QUATRO MILE QUARENTA E QUATRO REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2019.011011,00001,0101000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE 1* EMPENHO: 	TWO DE DESPESA: 	 No  DA N.E. 06 REFERENdA: 

"• 	2-ESTIMATIVO 	 J1 1-NORMAL 

.LIcITAAO: 	 MODALIDADE DA UCITAçAO 	NOMERO DO PROTOCOLO: 
01101120190000$7 	 4 DISPENSMSENQAO 

REFERENCIALEGAI. 	 .,... 

DSPENSAVEL ART 24 INCISO II LEt 8688193 

:CONVENIO 	 . 	. 

I CRONOGRAMADE DESEMBOLSO 	 .. . 

JANEFcO: FEVEREIRO: MARco: ABRIL: 

000 000 000 4044 

MAID: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

000 000 

. 

000 0 

T&flMBRO: 	 . 	 . OUTtIBRO- NOVEMBRO: 	.. DEZEMBRO:. 

0,00 . 	 0,00 ... 	 . 	 0,00 .. 	 . 	 . 	 0 

lIENS DO EMPENHO 

L4ASPECTO 
ESASOR 
SEN1tDE 

ASUA 	, 	
400,00 . 	1SACO 3 I000RAMA 

	
2 

),ACONDICIO' 	-.. 

COPLASTICO 
UTt xrnylrn 

4107.9 	3.3.90.30.07 PSTRANHASASUA 
CUMPOSICAO,ACOI 
$ADOEMSACOPL4 
!rRANSPARENTE,A 

MARCA:POMAR 

CCONGELADA,SEM 
3 	177361.0 1 3.3.90.30.07 kcup3.B,SAPOR 

ACEJtQIACOMAS 
LflROL SAl 

naflA1fl1Q 
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a 
DATA DO EJIPENNO: 	NOMERO: 	 POt,HA: 

2310412019 	201 9NE000582 	2/4 

'WUSENTEDE 
SUB$TANCS 
ESTRANHAS A SUA 

OMPOSICAO,ACONDICIO 
3 	171331.0 	3.3.90.3007 	$AflO EM SACO PLAStCO 300.00 jSACC .100 GRAMA 0,5000 150; 

TRANSPARENTE, ATOXICO 
MARCA:POMAR 

POLPADEERUTA- 
CNGELADA, SEM 

•AUCft•RSABOR 
AMEIXA COM ASPECTO 
tØA&:..ElRo E SABOR 
pROPRIO,AUSENTE DE 

4 	4196064 i 3.3.90.30.07 	
ESTIW4HASA SUA 

800,03 SAGO .100 GRAMA deS 480, 

pOMPOSICAO,AGONDICIO 
?JADO EM SACO PLASTIGO 
çTRANSPARENTE, ATOXICO 

MARCA:POMAR 

ADE 
PRr  

'CONGELAO&SEM 
UR.SABOR 

CPsCAU,00M ASPECTO 
k'O';GHEIROESABOR.. 
PROPRIO,AUSENTEDE 

5 	41805-2 133903007 	
gSTRANHASASUA 

30000 SACO I000RAMA GOOCOI ISO 

COMPOSJCAO,ACONDiCIO 
NADOEMSACOPLASI1CO . . 	. 
(TRANSPARE Nm, ATOXICO 

MARCA POMAR 

' öEPADEFRuTA -  
WCNGELADA SEW,  
.CUAR SAORt3JA 
oMASPEcTOcoR. 	I 

CHEIROESABCR . 	. 
PROPRJO AUSENTE DE 
SUBSTANCIA ESTRAN FlAB, 

S 	1484918 33903007 30000 SACO I000RAMA 36800 204 

fTRANSPARENTE 	. 
1WONDICONADOEM 	. 

PIAS11CO 
WRAN

AGO
SPARENTEATOXICO  

"MARCA7.POMAR 

.. is ___ 	------- 
. FOLPADEFRUTP.- . 

ICONGELADA, SEM 
kCUCAR,SABOR 
CPSJ COM ASPECTO 
bdRCHE1Ro:ESABOR 
PRCPRLOAVSENTE DE 

7 	404-4 	33903007 30300 SACO IOOCRAMA 04500 
ESTRANHASASUA 
COMPOSICAOACONDICIO 
'&ADO EMSACO PLASTICO 

TRANSPARENTE, ATOXICO 
MARCA:POMAR 

ONGEI.ADA, SEM 
çUCA!,SABOR 	. . 	. 	 . . 	. 

CMPOAJCOMASPECTQ 
OR,CHEIROEMBOR 

PROPROAUSENTEPE 
SUBSTANCIAS 

S 	418803-833903007 	 SUA 
30300 !MC0  100 eMMA o 8000 

boMposIcAoAcoNDtcIO 
A0O EM SACO PLASTJCO 

1TRANSPARENTE,.ATOX}CO 

r MARCAPOMAR 

OLPAD!FRUTA-. 
tONGELAOA,SEM . .. 
43CMgARSABOR 

i 33903007 9 40330  11SACO.100 GRAMA 05000 

pROPRIQAUSENTE DE 
SUBSTANCIA 	. 
ESTRANHASAQONDICION  

00/04/2019 
	

Resp. Impressão: 	BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA UNIt 
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NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EUPENKO: 	NUMERO: 	 FOLHA: 

2310412019 	2019NE000582 	3/4 

TRANSPARENTE ATOXICO 
9 	140304-3 	3.3.90.30.07 	MARCA:POMAR 	 400,00 	SACO 100 GIW4A 	 0.8000 I 	 2000C 

.J... 	
&M -DE FRUTA-  

poNeaAaA, SEM 
?kSBOR 

RAtXCOM ASPECTO 
çoRcHEIRo E SABOR 

RoPRIo,AusEmt DE 

10 	4186024 	3.3.90,30.07 	
PUBSANCIAS 

	
500,00 	 SACO,1000RAMA 	 4*0( 

tOMPQ$ICAO,ACQNDJCIO 
4AD0 EM SA 	PLAST1CO 

TRANSPAReNTE, ATOXICO 
MARCA:POMAR 

CONGELADA, sai 
ICYQAR.SASOR  
NANaCOM ASPEOTO 
V69CHElRO E SABOR 

ROPRIO,AUSENTE DE 

il 	1773830 	3.3.90.30.07 	
1TRANHASASUA 	

400,00 	 SACO,100 GRAM 	 HSOóo. 	 200( 

COMPQSICAO,ACONDICIO 
NADOEMSACOPLASTICO 
TRANSPARENTE, ATOXICO 
j- MARCkPOMAR  

OLPA —DE FRUTA  
kONGELAD&SEM• 
ACUOAR,SABOR 
MANJM COM ASPECTO 

rcFEIROESAnoR 	 HI 
PROPRIOS AUSENTE DE 

H 	SUBSTANCIAS 	 H 	 : 

121511424 	33903007 	fkCONDICICNADOEM 	90000 	SACO I000RAMA 	 07000 	 42004 
SACOPLAS11CO 	 .1 
FrRANSPARENTE, 
ASCONDICIONADAEM 
SACO PLASTICO 

• jTRP1NSPARENTE ATOXICO 
.MARCA:pOWiR: 

FÔEPADEFRUTA- 	
. 

• CONGELADA. SEM 
•CUCAR,SABOR 	. 

(AWUSStthM ASPECTQ 
• 	CR,CHEIROE SABOR 

PROPRIO,AUSENTE DE 
13 	409589-8 1 33903007 	 60000 	SACO 100 GRAMA 	 G900 x 	 slot 

CCMPOSIAO,ACONDICIO 
NADQEMSACOPI.AS11CO 
TRANSPARENTE,.ATOXICO 	. 
- MARCA:POMAR  

pOLPADEFRUTA- 
ONGELA0A. SEM 
C.UGAR,.SABOR 

tak&toM 
ISFtCTO COR, CHEIROE 	 , 
ABOR PROPRIOS, 

A.USENTEDE 
$UBSTANC!AS 

114 	151144-0 	33903007 	STRANHAS 	 30000 	ISACO.100 GRAMA 	 A550 	 100 
ACONDICIONADO FM 

HisAZOas'nco 
rTRANSPARENTE, 	. 
t1CONthCIONADA EM 
SACO PLASTICO 
TrRANSPARENTE ATOXICQ 
F MARCA:POMAR • 

'OLPADEFRUTA- 
cONGELA!*SEM 	 .1. 	 . 	.• 
teQUCftaSABOR 
JMWCOM ASPECTO 

15 	4095% 	 C -? 	33903007 	ORCHEIROESASOR 	30000 	jSA00,100 GRAMA 	 Q5066 	 15( 
ROPRIO.AUSENTE DE 
UESTANCIASH 	 H 

flTRANHAS,ASUA 	 . I 
COMPOSICAC,ACONDICIO  

ntn jl Imnressäb: 	29/0412019 
	 Rasp. impressao: 	BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA LINI-LARE 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

J4 NOTA DE EMPENHO 

flWtNSPARENTE, ATOXICO 
15 : 409596-7 33.90.30.07 	RCA:POMAR 	 aoaoo 	FSACO 

OBSERVAcAO 

DATA 00 EMPENHO: 	NUMERO: 	 POLKA: 

23/0412019 	201 9NE000582 	4/4 

100 GRAMA U 	 0,50Co i 	 ISQO 

LOCALIDADE DE ENTREGA: 	 I 
TOTAL 

AVENIDA VO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILMO. ARACMU - 
	

4.044,01 

RESPONSAVEL PELt  ISSAO: 	 ASSINATURA DO 

BRUNA FRI RAVE ALMEIDA LINUARES 	
/ 

033.872.995-08 	 /7 	- 

flata da Imorassão: 	2910412019 
	 Rasp. lmpresso: 	BRUNA PRESGRAVE ALMEIDA LINHARI 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO GONTRATO N o  01212019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA POMAR DO BRASiL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

EPP. 

OBJETIVO: FORNECIMENTO PARCELADO E SOB DEMANDA DE 6.000 (SEtS MIL) POLPAS 

DE FRUTAS VARIADAS, NAS QUANTIDADES E SABORES SOLICITADOS, CONFORME 

ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO No 

201 9NE000582. 

VIGENCIA: A PARTIR DAASSINATURA DO PRESENTE ATE FORNECIMENTO TOTAL DO 

VALOR E QUANTIDADE EMPENHADA. 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666193 EM SUA REDAQAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2019 

ARACAJU, 09 DE JULHO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE NIENEZES 
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Zimbra 	 esters@al.se.leg.br  

Extrato do Contrato no 012/2019 Firma Pomar Industria e Comércio de 
Alimentos Ltda EPP. 

De : Maria Ester Dantas Santos 
cesters©aI.se. leg. br > 

Assunto : Extrato do Contrato no 012/2019 Firma 
Pomar Indpstria e Comércio de Alimentos 
Ltda EPP. 

Para : Valtencira@al.se.gov.br  

Ter, 09 de jut de 2019 13:07 

61 anexo 

Vat, 
Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 012/2019 - Firma Pomar do Brash 
Industria e Comérelo de Atimentos Ltda EPP 
Aft, 
Ester 

Ext. do Contrato no 012019 Firma Pomar do Brasil Industria e 
7 Comércio de Alimentos Ltda EPP.odt 

19 KB 

httns://webmai12.a1.se.Ie.br/bInrintmessage?id=C:-2799&tzAmeriea/Araguaina 	09/07/2019 


