
H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLE1A LEGISLATIVA 

A 
CONTRATO No 012/2020 

Termo de Contrato de Fornecirnento de Materiais de 
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe e a Firma CornerS! Eldorado 

Eircli. 

Polo presente instrurnento particular de Contrato de 

Fornecirnento de Material de Consume, que entre si fazern por esta e na methor forma de direito, a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n° 13.170.840/0001-44, doravante denorninada 
CONTRATANTE, neste ate representada polo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e 
pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e 
do outro, a Firma Cornercial Eldorado Eireli, estabelecida na Rua Farmacêutico Marcos Ferreira de 

Jesus n° 14, bairro Industrial, inscrita no C.N.P.J. sob n° 32.354.240/0001-80 , Inscriçao Estadual if 
27.191.820-4 , denominada CONTRATADA, representada polo Sr. Sergio Barros Oliveira 
SOcio(a)-administrador(a), residente na Rua Farrnacêutico Marcos Ferreira de Jesus n° 14 , bairro 
Industrial, nesta Capital , portador do CPF no 311.230.745-34 e R.G no 720015 SSP!SE, na forma 
cia Lei Federal n° 10.520, de 17 de juiho de 2002, e, subsidiariarnente pela Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal n o  
3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual n° 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, 
ainda, pelas Leis Complernentares n°' 123/2006 e 147/2014 e Lei Federal n° 8.078, de ii de 
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçOes posteriores 
introduñdas nos referidos diplomas legais, e corn base na LICITAçAO N° 00212020 - PREGAO 
N° 002/2020 tern justos e contratado por este e na meihor forma de direito, o que adiante segue 
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes: 

CLAUSITLA PRIMEIRA 
0 presente ajuste obj etiva a aquisicao, corn fomecirnento sob demanda, de 

rnateriais de copa e cozinha para compor os estoques do Almoxarifado deste Poder, durante o 
exercicio de 2020, conforme espeeificaçOes e quantitativos constantes na cláusula segunda. 

CLAUSULA SEGUNDA - DIsCRIMINAcAO DOS SERV1OS 
0 fomecimento a que se refere a cláusula anterior, objeto deste contrato 

compreendera o fornecimento mensal e parcelado de ate: 

DESCRIcAO TECNICA IJNID QUANT VALOR VALOR 

COD. UNIT TOTAL 

IGESP  R$ 
1. CHA DE BOLDO (acondicio- caixa 72 2,10 151,20 

109.781-4 nado em envelopes individual, / - - 	- tiposache,  

'2 
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ye!, corn vedaçOes mecánicas 

(selagern), contendo 10 (dez) sa- 

ches. A embalagern deverá tra- 

zer externamente os dados de 

identificaçao, 	procedéncia, 	in- 

forrnaçOes nutricionais, námero 

de lote, quantidade do produto, 

data de fabricaçao e prazo de 

validacle. Validade minima de 6 

meses.) 

Marca: MARATA  
2. CHA VERDE (acondicionado cain 72 1,80 129,60 

312.543-2 em envelopes individual, tipo 

sache, de papel impermeavel, 

corn vedaçOes mecânicas (sela- 

gem), contendo 10 (dez) sachés. 

A embalagem devera trazer ex- 

ternarnente os dados de identifi- 

caço, procedéncia, informaçOes 

nutricionais, 	ntmcro 	de 	lote, 

quantidade do produto, data de 

fahricaçao e prazo de validadc. 

Validade minima de 6 meses.) 

Marca:MARATA ______ _______  
3. CHA DE CAMOMILA(acondi- caixa 72 1,80 129,60 

190.556-2 cionado em envelopes individu- 

al, tipo sache, de papel imper- 

rneável, corn vedaçoes mecâni- 

cas 	(selagern), 	contendo 	10 

(dez) saches. A enibalagem de- 

vera trazer extemamente os da- 

dos de identilicaçao, procedén- 

cia, 	inforrnaçoes 	nutricionais, 
námero de lote, quantidade do 

produto, data de fabricaç& e 

prazo 	de 	validade. 	Validade 

minima de 6 meses.) 

Marca:MARATA  ____________ 
4. CHA DE CIDRETRA (acondici- caixa 72 2,10 

43107-9 onado em envelopes individual, 
- (4 



H 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

tipo sache, de papel impermeá-

vel, corn vedaçOes mecãnicas 

(selagem), contendo 10 (dez) sa-

ches. A embalagern devera tra-

zer externamente os dados de 

identificação, procedencia, in-

formaçOes nutricionais, n'ämero 

de lote, cjuantidade do produto, 

data de fabricaçAo e prazo de 

validade. Validade minima de 6 

meses.) 

MarcrnMARATA  

5. CHA DE MAçAIcRAv0IcA- caixa 72 2,10 151,20 

177.188-4 NELA(acondicionado em enve- 

lopes individual, tipo sache, de 

papel impenneável, corn veda- 

çOes mecánicas (selagern), con- 

tendo 10 (dez) saches. A emba- 

lagem 	deverá trazer 	externa- 

mente os dados de identificaçao, 

procedêneia, informaçOes nutri- 

cionais, nUmero de lote, quanti- 

dade do produto, data de fabri- 

caçào e prazo de validade. Vali- 

dade minima de 6 meses.) 

Marca:MARATA  
6. CHA DE ERVA DOCE (acondi- caixa 72 1,92 138,24 

216.666-6 cionado em envelopes individu- 

al, tipo sache, de papel imper- 

meável, corn vedaçoes mecüni- 

cas 	(selagern), 	contendo 	10 

(dez) sachés. A embalagem de- 

vera trazer extemarnente os da- 

dos de identilicaçao, procedên- 

cia, 	informaçOes 	nutricionais, 

nthnero de lote, quantidade do 

produto, data de fabñcaçào e / prazo 	de 	validade. 	Validade 

minima de 6 meses.)  
-y 
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Marca:MARATA _____  

7. AcUCAR REFINADO (granu- quilo 510 1,85 943,50 

282.705-0 lade branco, acondicionado em 

pacotes de 01 Kg, aplicaçao na 

alimentaçao. Validade minima 

de 12 nieses). 

Marca: PINHEIRO  

VALOR MENSAL ESTIMADO R$1.794,5 

4( urn mu, 

setecentos 

e noventa 

e quatro 

reais e 

cinquenta 

e quatro 

centavos 

CLAUSULA TERCEIRA - WGENCIA 
0 fornecimento, objeto deste Contrato, terá vigência a partir da assinatura do 

presents ate 31 de dezembro de 2020, em remessa PARCELADA, no seguinte endereço, Rua 
Maruim, n°' 41/47 - Bairro Centro - CEP. 49.010-160, Aracaju/Sergipe, nos dias üteis das 08:00 as 
12:00 horas. 
PARAGRAFO UNICO: Podera a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais 
ora contratados, a depender de sua necessidade nAo devendo exceder o limite estipulado em lei. 

/Th 
(observando-se o disposto nos incisos Tell e §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei no 9.648/98). 

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO FORNECIMENTO 
Pelo perfeito fomecimento contratado sob demanda, após a apresentaçâo cia 

Nota Fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materiais, seth pago a 
Contratada mensalmente ate R$1.794,54(hum mu, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos, perfazendo total global de ate R$ 19.739,94(dezenove mu, setecentos e trinta e 
nove reais e noventa e quatro centavos), já inclusos todas as taxas e impostos. 

CLAUSULA QUTNTA - OBRIGAcOE5 DA CONTRATADA/DAS 
cONDIcOEs DE ENTREGA E RECEBIMIENTO 

5.1. São obrigaçOes da Contratante: 

5.1.1. Proceder a verificaçAo dos alirnentos entregues, objetivando constatar a conformidade destes 

corn as especificacOes constantes deste Termo de Referencia e na licitaçAo, pam posterior emi 1 sao 

do aceite. 	 / 

5.1.2. Rejeitar, no todo ou ern parte, os alimentos que a contratada entregar em desconfoz9dade 

corn as especificacOes constantes da Clasula Segunda deste Termo e na licitacäo. 4 (Cl 
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5.1.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa e fiel execução do objeto deste Termo, 

bern como perrnitir o acesso as instalaçOes, quando solicitado pela contratada on por seus emprega-

dos quando da entrega dos alimentos. 

5.1.4. Prestar as informaçOes e esciarecimentos que eventualmente venharn a ser solicitados pela 

contratada, e que digam respeito a natureza do objeto deste Termo. 

5.1.5. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeiçOes no curso do forne-

cirnento dos ajirnentos, flxando prazo para a sua correção. 

5.1.6. Proceder a conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega 

dos alimentos. 

5.1.7. Promover o acompanharnento e flscalizaçao cia entrega do objeto licitado, de forma que sejarn 

mantidas as eondicoes de habilitaçao exigidas na licitaçao. 

5.1.8. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos alirnentos a contratada, desde que cumpri-

das todas as formalidades e exigências deste Termo e da licitação. 

5.2. São obrigaçOes cia Contratada: 

5.2.1. Efetuar a entrega dos alirnentos em perfeito estado, de acordo corn as especiflcacOes constan-

tes no presente Termo, dentro do prazo méximo de 03(tr8s) dias corridos, contados a partir do rece-

birnento cia Nota de Empenho ernitida pela Contratante. 

5.2.2. Fomecer o alimento de boa qualidade e de excelente aceitacao no mercado, fabricado de 

acordo corn as normas técnicas em vigor e legislaçao pertinente. 

5.2.3. Conter no rótulo dos alirnentos entregues as seguintes informaçOes: caracterIsticas, rnarca, 

qualidade, quantidade, composição, data de fabricação e de validade para uso. Quando se tratar de 

alimento de origern estrangeira as informaçoes deverao estar em lingua portuguesa, conforme pres-

creve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor. 

5.2.4. Entregar os alimentos corn prazo de validade de no minimo de 0l(um) ann, a partir da emis-

são do documento fiscal, exceto para os alimentos corn prazo inferior estipulado pelo fabricante, 

nesses casos, nAo devera ser inferior a 1/4 (tres quartos) daquele estipulado pelo fabricante. 

5.2.5. Substituir os aliinentos fomecidos em desacordo corn a proposta de preços e as especificaçOes 

constantes do obj eto deste Termo, on que porventura sej am entregues corn defeitos on irnperfeiçOes, 

cabendo a contratada providenciar a reposicão, em no máximo 05 (cinco) dias, sem onus para a 

Contratante. 

5.2.6. Sujeitar-se a ampla e irrestrita flscalizaçao por parte da administração, prestando todos os es-

clarecimentos solicitados e acatando as reclamaçoes formuladas. 

5.2.7. Comunicar antecipadamente a data e o horário da entrega dos materiais, não sendo aceito o 

produto que estiver ern desacordo corn as especificaçoes constantes deste instrumento, nem quais-

quer pleitos de faturarnento extraordinarios sob o pretexto de conclusäo da entrega do objeto contra-

tado. 	 /7 
5.2.8. Respeitar as normas e procedirnentos de controle de acesso as dependencias da Contraante. 

5.2.9. Dar ciência a Contratante, imediatarnente e por escrito, de qualquer anormalidade qi. erifi- 
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car quando da entrega dos alirnentos. 

5.2.10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal on patrimonial a Con- 

tratante, on ainda a terceiros, na execuçäo do fornecimento objeto deste Contrato, nAo sendo exciul- 

da, on mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaçao on acompanhamento pela 

Contratante. 

5.2.11. Ressarcir a Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçao on inter- 

rupcão do fornecirnento dos alimentos adquiridos, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da Con-

tratante on ainda por caso fortuito on força major, circunstâncias devidamente comunicadas a Con-

tratante no prazo de 48 (quarenta e oito horns), a$s a sua ocorrëncia. 

5.2.12. Manter, durante todo o perfodo de vigéncia do contrato, todas as condiçOes de habilitaçao e 

qualificacäo exigidas neste Termo e na licitação, quando da realização do pagamento pela Contra-

tante, comunicando, imediatamente a superveniência de fato impeditiva da rnanutençAo dessa con-

diçao, nos termos da Lei 8 .666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

5.2.13. Cuinprir outras obrigaçoes previstas no Codigo de Proteçào e Defesa do Consumidor (Lei no 

8.078/90) que sejam compatfveis com o regime de direito püblico. 

CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E D0TAçA0 
ORAMENTAR1A 

6.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos, obedecerAo As 
despesas oriundas do objeto desta licitaçAo, conforme consta dos autos, obedecero Funçào —Sub 
Funçao- Programa de Govemo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461- Coordenaçao da AçAo 
Legislativa; Categoria Economica - Grupo de Despesa —Modalidade de Aplicaçao: 3.3.90.00 - 
Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - Aplicaçoes Diretas e foi procedida a reserva do 
recurso orçamentário para custeá-la. 

CLAUSULA SETIMA - BA GESTAO, FIScALIzAçA0 E CONTRO-
LE 

7.1. A fiscalizaço do contrato será da Coordenadoria Material e Patrimônio, sob a gestao da Dire-

toria Administrativa, permitida a assistência de terceiros, corn autoridade pan exercer, como repre-

sentante da AdministraçAo da Contratante, toda e qualquer açAo de orientaçao gem], acompanha-

mento e fiscalizaçAo da execução contatual, como também a conferência da quantidade, qualidade, 

peso, validade e a integralidade da embalagem, para posterior atesto da Nota Fiscal. 

7.2. A fiscalização de que frata este item, näo excluj nem reduz a responsabilidade da Contratada 

pelos danos causados a Contratante on a terceiros, resultante de ação ou omissao, culposa ou,dolosa, 

de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 	 /1 

7.3. A atestaçAo de conformidade do fornecimento do objeto deste Termo cabe a fisclização do 

contrato on a outro servidor designado para esse tim. 	 - 
7.4. A FISCALIZAcAO compete, entre outras atribuiçoes: 	 7 ( 
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I. Encaminhar a Diretoria Administrativa, documento que relacione as ocorréncias que impliquern 

em multas a serem aplicadas as empresas vencedoras. 

II. Verificar a conformidade da execução do objeto corn as normas especificadas e se as 

procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos alimentos. 

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas corn a entrega dos aliinentos, 

determinando o que for necessário a regularizaçao das faihas ou defeitos observados. 

IV. Acompanhar e atestar o recebirnento defmitivo dos materiais, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade dos materials especificados no item 2.2 deste Termo. 

7.4.1.1. A açAo da FIscALIzAçAo não exonera contratadas de suas responsabilidades contratuais, 

7.5. Ao gestor do contrato compete: 
7.5.1 a auxilio na revisâo das cláusulas contratuais; 
7.5.2 a acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratual; 
7.53 a aplicaçAo de penalidades ao contratado; 
7.5.4 a rescisão do contrato nos casos previstos e confecçao de aditivos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANcOES ADMINIISTRATIVAS 

8.1. Corn fundarnento no artigo 7° da Lei if 10.520/2002, ficará irnpedido de licitar e contratar corn 
a União, Estados, Distrito Federal on MunicIpios pelo prazo de ate 5 (cinco) arms, garantida a am-
pTa defesa, scm prejuIzo das corninaçöes legais e multa a licitante e a adjuclicatária que: 

8.1.1. não retirar on Mo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta; 

8.1.2. deixar de entregar documentaçAo exigida no ato convocatório e contrato; 

8.1.3. apresentar documentação falsa; 

8.1.4. ensejar a retardarnento da execuçäo de sen objeto; 

8.1.5. Mo mantiver a proposta; 

8.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 

8.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.8. lizer declaração lalsa; 

8.1.9, cometer fraude fiscal. 

8.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecução parcial on inexecuçâo total da 
obrigação, sem prejuIzo das responsabiidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, 
As seguintes penalidades: 

8.2.1. advertência par escrito; 

8.2.2. multa de: 

a) 0,5%(cinco decirnos per cento) ao dia sabre a valor adjudicado caso a mat 'al seja entregue 
corn atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dlias; 	 / 

b) 20%(vinte par cento) sabre a valor adjudicado, em caso de atraso na çkrega do objeto, par 
perlodo superior a 15 (quinze) dias; 	 /'12 



M 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

c) 30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçào total da obrigacäo as-

surnida; 

8.2.3. suspensào temporâria do direito de participar de licitaçAo e impediinento tie contratar corn a 

Contratante, pelo prazo de ate 2 (dots) anos; 

8.3. As sançôes de rnulta poderão set aplicadas a Contratada juntamente corn a tie advertência, sus-

pensão temporária para licitar e contratar corn a adininistração cia Contratante 

CLAUSULANONA— DO PAGAMENTO 

9.1. 0 paganiento será efetuado mensalmente, ate o 50  dia ütil do més subsequente, mediante 

apresentacAo no protocolo cia Contratante, cia documentaçAo hábil a quitaco: 
I - Nota fiscalfFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimonio e 

encaminhada ao Departarnento Financeiro; 

II - Cumprimento da Resoluçao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 

9.2. Não haverá reajuste de preco, exceto se houver qualquer fato devidamente comprovado e alheio 

A vontade das partes, que altere o equilfbrio economico-frnanceiro inicial do Contrato, 0 mesmo p0- 

dera ser revisto e restabelecido em igual proporcao, mediante requerimento da parte interessada, 

mantida a mesma margem de lucro inicial da proposta. 

9.3. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçAo do INK, 

desde a data final do perlodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Pam o efeito deste 

item, nào seräo computados os atrasos atribuiveis a contratada e os decorrentes cia nào aprovacAo 

dos documentos de quitacAo ou, ainda, cia nAo aceitaçAo cia mercadoria. 

9.4.De acordo corn o art. 185 do Regulamento do JCMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 

de licitaçao neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçao, recolherá o 

imposto correspondente a diferença entre a alIquota interna e a interestadual. 

CLAUSULA DECIMA - NSPOSLçOES GERMS 

10.1 Este Contrato decorre cia Licitaçäo no 002/2020 - Pregäo Presencial no 002/2020 cujas 
condiçOes o integram para todos Os fins legais. 
10.2. 0 fornecirnento do objeto deste Ten-no deve ser executado diretamente pela contratada, nAo 

podendo set transferido, subempreitado, cedido ou sublocado sem prévia e expressa anuéncia da 

Contratante. 

10.3. Nos preços propostos estAo inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais 

objeto do presente Termo e da licitaçao, bern corno todos os impostos, encargos trabaihistas, 

previdenciários, flscais, cornerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transp/ie, garantia dos 

materiais e quaisquer outros que incidam on venham a ineidir sobre o objeto ijeitado constarite da 

proposta. Nào será permitido, portanto, que this encargos sejam discHminadosern separado. 

CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA— FORO / 
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Fica eleito a foro cia Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusao de qualquer 

outro, para dirimir as questôes que possam surgir. 

E, por estarem justos e contratados, assinarn o presente em 03 (trés) vias de 
igual teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos decorrentes 
deste ato. 

	

All 	G de 2020. 

k[Deputado Luci 	ispo de Lima 	 DeputadoJ e 

President,z6rntratante 	 P 
Seer 

eto 

/ 	s4 
Sergio Barros Oliveira 

C.PF. 311.230.745-34 

COMERCIAL ELDORADO- EIRELI 

CNPJ: 32.354.240/0001-80 
CONTRATADA 

TESTEMUN}IAS: 
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NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENMO 	NOMERO; 	 FOthA: 

06/0312020 	2020NE000362 	1/2 

UNI DADE GESTORA EMITEN'Tt UG: GESTAO CHPJ: 

ASSEMBLER LEGISLATIVA 011011 00001 1aI7024010001-44 

ENDEREQO DA US C!w.DE; U.F.; CEP: 

AVENIDA IVO (30 PRADO, S/N- CENTRO ARACAJU SE 49.010450 

CREDOL RAflO SOCIAL COMERCL4L ELDORADO EIREU CNPJ: 

NONE FANTASiA C0MERCL ELDORADO 32.354.24W0001-80 

ENDEREO DO CREDOR: 	 CIDADE: ISP.: CEP: 

RUA FARMACEUTICO MARCOS FERREIRA DE JESUS N. 14 	 j ARACAJLJ SE 49.065-370 

CODGO U.O.: PROGRAMA DE TRASAthO NAT. DA DESPESA: FONTE: IMPORTANCIk 

01101 01.03t002&027t0000 3,3-90.30 0101000000 1.658,04 

IMPORTANCIA POR EXTE NSa: 

Mt E SEIScENTOS E CINQI.JENTA E OffO REJS E QUATRO CENTAVOS 

ReNA RI4ANCEIRA: 

2020,011011.00001.0101000000.33000000.673 - OUTRAS DESPESAS CORREICES - OUWS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENHO; TWO DE DESPESA 	 N° DA N.E. DE REFERSNCIA: 

2- ESTIMATIVO 1 - NORMAL 

UcITAçAO: MODAUDADE DA ucrrAcAo: NOMERO DO PROTOCOLO: 

0110112020000047 9- PREG4C PRESENCLAL 04328-512019 

REFERtNCIA LEGAL 

LEI 10.520 CE 17107/2002 

CONVNIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARcO: ABRIU 

0.00 0,00 1.65804 ol oo 

MACI JUNHCI ,JULHO AGOSTO 

0.00 ,  0,00 0,00 0,00 

SETEMBRO: OIflVBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ITEMS DO EMPENHO 

4A-B 	.CO4STT11JID0CEFJ{ASSECAS.CE 	 I 
PECIMES VEGETAS GENUINOS 

CESSECADAS,TOSTAOA$ E PMTICAS, CE COR VERDE 
SASOR 	I 

1 109781-4 	3.3.90.20.07 	R0PRI0S, ISENTO CE SWICADES,ppaAsrrAs E LARVAS 	72.00 	CAM 	 151,20 
LkCOt40ClGaOO EM SACHE. EMEAL.ADO EM C.AIXA CE 
rWEL CARTAO - 

CM - VER0,GONST1n4'd!LHAS 
bEssEcADos. LIGEIRMIENTE 
ASPECTQ OCR VERCE,CHEIRO 

E 
2 312543.2 - 3.190.3a07 	LARVASACONCICIONADO EM SACHE CE PAPa, 	 72,00 	CAIXA 18000 	 129 

EM CAIXA CE PA?ELA0 
10 SACHES- MA.RCA:MAItTA 

INTEIROS, 
CE VEGETAIA CEMJ1NOS, 

IDE OCR ?MARELA PARDACENTA 
CE 

3 190556-2 	
UJI0ACES.pAS%TAS E LARVAS. ACONDICIONADO EM 

-  SACHE, EMSALAOa EM CAIXA 05 PAFELCARTAO. 	 7200 	 CAIXA 18000 	 12980 - 

EMBALACO EM C.NXA CONTENDO 10 SACHES CE 100 
CADA, NTA41(CECRETO 12488 CE 2(l/1 WS) - 
NARCA:MA.RATA 

- ERVA CICREIRA. CQ4STITUID) CE 
MCUROS INTEI 	CE ESPZC1MESVEGETNS 

CE OCR VERDE 	 . 

4 

E 

43107-9 	i 3,3.90.30.07 	$ASCR PROPRIOS. ISENTO CE SUJICADES.PARASITAS E 	7,00 	x 	CAJXA 2,1000 	 14,70 

J,RVAS, ACONCICIONADO EM SACHE. EMSALADO EM 
CAIXA CE PAPEL CARTAC - MARCAMARATA 

MACA, CRAVO E CANELA. CCIISTmJICO CE 

72,00 	CAJXA 2,1000 	 151.20 
5 1771884 	aS$0.30.07 

AB0R PROPRIOS, ISENTO 05 SUJICADES,PARASITAS E L ALVFS COSTA 
Dala 56 IrnpresSao: 	1ZI0S'40ZU 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

NOTA DE EMPENHO 
DATA DO EMPENHO: 	NUMUD: 	 FOU4k 

0610312020 	2020NE000362 	212 

!,ARVAS, ACONDICJONADO EM SACO 
LAS7lC0ATOXlCO,FECHAtO, EMBA/J.flC EM CA1Z CE 

5 177188-4 	3303007 	
A3AN 	41(CECRETO 12426 CE 	72,00 	CNXA 2j000 - 	15120 F 

DOGS,TVA 	CONSTITUIDD DE CAPITULDS 

kORJSFOLHPS NOVASMROTQS. DECOR MACOR 
IER0E PPDAC5NTA, CON ASPECTO COR,CHEIRO S 
ABOR PROPRIOS, ISENTO CE suJDADEs,RAsrrAs S 

6 
ARVAS, ACQNDCIONADQ EM ACONCICtONADOS EM - 	 t 	 CAJX 218668-5 	3-3.90.30.07 00 19200 	 13824 , 	- 	 2 
ACO CE PAPEL, ATOXJCO, FECMADO, EM8AL4O EM 

PAIXA CE PAPELAO APROPRIACA CONTENDO 10 
AQUINHOS, N7A-41 ECRETO 124860520110/78) - 

MAROA:NARATA 

CUC 	-AQUCAR CRISTALCOM 0% CE GORDJRAC 
CHEIRO PROPRIOS, SABOR DUOS. GRAtJULADO, $504 

FERMENTACAO, ISENTO CE StJJIDADES, PARA$ITA$, SEMI  
FERMENTACAO, '$50470 OELMVAS, MAIERW$ 
T!RROS0S S DETRTOS.COM  uCENA 
Anr7ARLA.AC0NCCI0N4DO EM EMBALAGEM CE SACO 

£OLJErILENOTRANSPARENTE, CE 1KG, FECRADO 
7 222705-0 	3390.30.07 	HERMETICAMENTE, DEVE0 3CR REEMBALADOS EM 	1 	510,00 	i 	ChILD 18500 	 943,50 

1"ARDOS 0530KG, DEVENCC CONSTAR MA EMSALAGEM, 
PE FORMA LEGIVEL, A ICENTIFCAQAO CO PRODLJTO. 
CER11flQAQAO DO PROOUTO, OLARCA CO FA8RICANTE, 

ATA CE FABRICAcAO, PRAZO OEvAUDADE.SEGUINDO 
A LEGISLAç4O VICENTE - MARCA&NHEIRO 

OBSERVAQAO 
Conformo Cont?to N' 012,2020, corn Wènda de 05/03.2020 a 31/12,2020. 

LOCAIJDADE DE EN1REGA: 

TOTAL 4R$) 1.659,04 
AVENICA VU DO PRADO, SIN. PALACIC GOVERNADOR .JOAO ALVES FlUID. ARACP4U - SE 

RESP9.4VEL PEL.A EM 

(4JAJ)f 
GLADSON ALVES COSTA 

049.232.215-50 

Ca da ImressA0: 	12)03.2020 	 Resp. ImprssAo: 	GLADSON ALVES COSTA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA DO EMPENHO 	NUMERO 	 FOLHk 

NOTA DE EMPENHO 	0610412020 	2020NE000447 	1/1 

UNIDADE GESTORA EUITENTE UG: GESTAO: CNPJ: 

ASSEMBLEIA LEGISLATJVA 011011 00001 13.170.84010001-44 

ENDEREçO CA (JO: CtOADE: U.F.: CEP: 

AVENIDA wa Do PRADO, sm - CENTRO ARACARJ SE 49-010-050 

CREDOft RAflO SOCIAL COMERCIAL ELDORADO EIREU CNPJ: 

NOME FANTASIA COMERCIAL ELDORADO 32.35414010001-80 

ENDEREcO DO CREDORt CIDADE: U$.: tSP: 

MM FARMAbE!JTICO MARCOS FERREIRA DE JESUS N. 14 ARACAJU SE 49.065-370 

CODIGO ISO.: PROGRAMA CE TRABALHO: MAT. DA DESPES& FONTE: ImPoRTANCzA: 

01101 01.031.0028.0278.0000 3.3.90.30 0101000000 138,50 

IMPORTk4CIA PaR UTEt4SO: 

CENTO ETRINTA £ $518 REAlS E CINQUENTA CENTAVOS 

202(L01%011.00001.0101000000.33000000,673- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

- - 

 

NIODALIDADE CE EMPENHO: TWO CE DESPESL N4  CA N.E. CS REFERENCIA 

2- ESTIW.TIVO 1 - NORMAL 2020NE000382 

UCffA(AO: I MODALIDADE CA uCrrAçAO: NUMERO DO PROTOCOLO: 

0110112020000047 9- PREGAO PRESENCL 04325.612019 

REFERtNCIA LEGAL 

LEI 10.62005 1110712002 

CONVENIO: 

DESEMBOLSO 

	

0,00 	 0,00 1 	 0100 	 136,50 

MAIO: 	 JUNHO: 	 JULHO: 	 AGOSTO: 

	

0,00 	 (.00 	 0,00 	 0,00 
SETEMBRO: 	 OUTUBRO: 	 NOVEMBRO: 	 CEZEMBRO: 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

ITEMS DO EMPENHO 

1 	143107-9 1  3.3.90.30.07 

EM 
lASS 	55.00 	CMX& 
EM 

2.1000 
3 	 136,50 

OBSERVAQAO 

CorTeco pW3 00m0emenlo de valor emper,hado a rneJ)or. 

LOCALIDADE 05 ENTREGA: 

AVENIDA IVO DO PRADO, 9114. PALACIO GOVERNAD0R JOAOALVES FILNO. ,ARACA.JU.SE 	 TOTAL IRS) 	 136,60 

RESPONSAVEL PELA EMtSSAO: 	 ASSINATURA DO ORDENADOL- 

ALEX RODRIC3O DE OUVEIRA 	 /1 	J 	LUIZ DEAN 
078.347.457-0 	 / 	 bOy 7b I 

Da da impteasac: 	0&D4.2020 	 Rasp. Imprasaac 	ALEX RO0RIGO 05 OLIVEIRA 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 012-A/2020 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA COMERCIAL ELDORADO EJRELLT 

OBJETO: AQ!JISIçAO, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAlS DE 

COPA E COZINHA PARA CONDOR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO, DENTRE ELES 

CHAS E AçUcAR REFINADO, DURANTE 0 EXERC1CIO DR 2020 

VIGENCIA: A PARTIR DAASSINATIJRA DO CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DR 

2020. 

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

DATA DAASSJNATURA: 06 DE MAR0 DE 2020 

ARACAJU, 22 DE ABRIL DE 2020. 

TERESA VIRGINIA VALENA DE MENEZES 



22/0412020 
	

Zimbra 

Zimbra 
	

alexandre.alves@aI.se .Ieg1br 

Extratos Para publicação 

Dc : José Alexandre Ribeiro Chaves Alves 	 Qua, 22 de abr de 2020 11:26 

<alexandre.alves@al.se.leg.br > 	 g3 anexos 

Assunto : Extratos para pubticacäo 

Para valtencira <valtencira@al.se.leg.br > 

Segue em anexo, para publicacào, os extratos do contrato no 012-A/2020 da Firma 

Comercial Eldorado EireIli.; do contrato no 1312020 da Firma Dianju Distribuidora 

Atacadista Eirelli-EPP; edo 4 1  Termo Aditivo do Contrato no 1112016 do IPLESE 

Ext. do Quarto Aditivo ao Contrato no 0112016 IPLESE Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Sergipe.odt 

21 KB 

-. Ext. Contrato no 01242020 Firma Comercial Eldorado Eirelli.odt 
IL 

21 KB 

Ext. Contrato n° 0132020 Firma Dianju Distribuidora Atacadista EIRELLi 
EPP.odt 

20 KB 

https:!fwebmaiI2al.se.Iegb-/h(printrnessage?id523&t.zAmericafAraguajna 	 i/I 


