
ITEM] DEscRIçAo TECNICA UNID QUANT VALOR VALOR 

COD. UNIT TOTAL 
ICES? RS RS 

1. LEITE EM PO INTEGRAL caixa 20 213,60 4.272,00 

396.584-8 INSTANTANEO (rico em cal- 
cio, ferro e vitaminas CA e D,  
embalado em latas de ahuninio 

Pik Im 
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ESTADO DE SERCIIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

CONTRATO No 013/2020 

Termo de Contrato de Fornecimento de Materials de 
Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa 
do Estado de Sergipe e a Firma Dianju Distribuidora 
Atacadista EIRELI-EPP 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de 
Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito, a 
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. no 13.170.840/0001-44, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e 
pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e 
do outro, a Firma Dianju Distribuidora Atacadista EIRELI-EPP, estabelecida na ma Julieta Pereira 
Alves, no 399, bairro Industrial, inscrita no C.N.RJ, sob no 07.226.206/0001-83 , Tnscriçào Estadual 
no 27.111.474-6 , denominada CONTRATADA, representada pelo(a) Sr'. Jailson Costa da Silva 
Gerente Cornercia.l, conforme procuraço em anexo, residente na Rua José Cunha Alcântra no 326, 
bairro Farolándia, nesta Capital, portador do CPF no 712.932.645-04 e R.G. no 1.309.948 SSP/SE 

na forma da Lei Federal no 10.520, de 17 de juiho de 2002, e, subsidiariarnente pela Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo Decreto Federal 
no 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual no 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, 
ainda, pelas Leis Complementares nOs  123/2006 e 147/2014 e Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçOes posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais, e corn base na LICITAcAO No 002/2020 - PREGAO 

N° 002/2020 tern justos e contratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue 
mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
0 presente ajuste objetiva a aquisiçAo, corn fornecirnento sob demanda, de 

materials de copa e cozinha para compor os estoques do Almoxarifado cLa Contratante, durante o 
exercfcio de 2020, conforme especificaçOes e quantitativos constantes na cláusula segunda. 

CLAUSULA SEGUNDA - DISC14IMINAcAO DOS MATERIAlS 

0 fornecimento a que se refere a cláusula anterior, obj eto deste contrato 
compreendera o fonecimento mensal e parcelado de ate: 

/ 

J 	/ 
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on flandres, isenta de fen'ugern, 
não amassadas, mao violadas. A 
enibalagern de 400 gramas, de- 
vera comer os dados de identifi- 
cacAo, procedencia, informacOes 
nutricionais, 	nümero 	de 	lote, 
quantidade do produto, nUrnero 
do registro no Ministério 	da 

Agricultura/SIF/DIPOA e 	ca- 
rimbo de inspeçAo do SIR Vali- 
dade minima de 12 meses) 
Marca:ITAMBE  ________ 

2. CAFÉ EM PO (Puro, torrado e quilo 200 13,59 2.718,00 

262.794-9 rnoIdo de P qualidade, corn selo 
ABIC, tipo de embalagem alto 
vácuo, em pacotes de 250 gra- 
mas.Valjdade minima de 12 me- 
ses) 
Marc a:  

VALOR MENSAL 	R$ 6.990,00  

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA 
0 fomecimento, objeto deste Contrato, terá vigéncia a partir da assinatura do 

presente ate 31 de dezembro de 2020, em remessa PARCELADA, no seguinte endereço, Rua 
Maruirn, no5  41/47 - Bairro Centro - CEP. 49.010-160, Aracaju/Sergipe, nos dias ñteis das 08:00 as 
12:00 horas. 
PARAGRAFO UNICO: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir as quanlidades dos materials 
ora contratados, a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado em lei. 
(observando-se o disposto nos incisos I e II 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 apresentaçAo da 
Nota Fiscallfatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materials, sera pago a 
Contratada mensalmente o valor de ate R$ 6.990,00(seis mil, novecentos e noventa reais), 
perfazendo total global de ate R$76.890,00 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa reais), já 
inclusos todas as taxas e impostos. 1 

CLAUSULA QUINTA - 0BRIGAcOES BA 
CONJMçOES DE ENTREGA E RECEBIMEN] 

5.1. São obrigaçOes da Contratante: 
5.1.1. Proceder a verificaçao dos alimentos entregues, objetivando const 
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corn as especificaçôes constantes deste Termo de Referéncia e na licitação, para posterior emissao 

do aceite. 
5.1.2. Rejeitar, no todo on em parte, os alimentos que a contratada entregar em desconformidade 

corn as especificacoes constantes da clausula segunda deste Termo. 
5.1.3. Proporcionar todas as facilidades necessérias a boa e fiel execução do obj eto deste Termo, 

bern corno permitir o acesso as instalaçôes, quando solicitado pela contratada ou por seus ernprega-

dos quando da entrega dos alirnentos. 
5.1.4. Prestar as inforrnaçOes e esciarecirnentos que eventualniente venham a ser solicitados pela 

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

5.1.5. Notiflear a contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeiçOes no curso do forne-

cimento dos alimentos, fixando prazo para a sua correçAo. 
5.1.6. Proceder a conferéncia das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a entrega 

dos alimentos. 
5.1.7. Promover o acompanhaniento e flscalização da entrega do objeto licitado, de forum que sejam 
rnantidas as concliçOes de habilitação exigidas na licitaçao. 
5.1.8. Efetuar o pagamento devido pelo fomecirnento dos alirnentos a contratada, desde que cumpri-
das todas as forinalidades e exigéncias deste Termo e da licitaçao. 

5.2. São obrigaçôes da Contratada: 
5.2.1. Efetuar a entrega dos alimentos em perfeito estado, de acordo corn as especificacOes constan-
tes no presente Termo, dentro do prazo rnáxirno de 03(três) dias corridos, contados a partir do rece-
birnento da Nota de Empenho emitida pela Contratada. 

5.2.2. Fomecer o alimento de boa qualidade e de excelente aceitação no rnercado, fabricado de 
acordo corn as normas técnicas em vigor e legislação pertinente. 
5.2.3. Comer no rótulo dos alirnentos entregues as seguintes informaçOes: caracteristicas, rnarca, 
qualidade, quantidade, composição, data de fabricaçao e de validade para uso. Quando se tratar de 
alimento de origern estrangeira as informaçOes deverào estar em lingua portuguesa, conforrne pres-
creve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90— COdigo de Defesa do Consurnidor. 
5.2.4. Entregar os alirnentos corn prazo de validade de no rnfnimo de 01(uxn) ano, a partir da ernis-
são do docurnento fiscal, exceto para os alirnentos corn prazo inferior estipulado pelo fabricante, 
nesses casos, não devera ser inferior a '/4 (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante. 
5.2.5. Substituir os alimentos fornecidos ern desacordo com a proposta de preços e as especificaçOes 
constantes do objeto deste Terrno, ou que porventura sejam entregues corn defeitos on irnperfeiçOes, 
cabendo a contratada providenciar a reposiçAo, ern no rnáxirno 05 (chico) dias, sem onus para a 
Contratante. 
5.2.6. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçao por parte da administraçao, prestando todos os es-
clarecirnentos solicitados e acatando as reclarnaçOes formuladas. 	 /4 
5.2.7. Cornunicar antecipadamente a data e o horário da entrega dos rnateiMs, não) ldo. )acito 0 

produto que estiver em desacordo corn as especiflcaçoes 
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quer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de conclusao da entrega do obj eto contra- 

tado. 
5.2.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso as dependéncias da Contratante. 

5.2.9. Dar ciência a Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verifi- 

ear quando da entrega dos alimentos. 
5.2.10. Responder, independentemente de eulpa, por qualquer dano pessoai ou patrimonial a Con- 
tratante, on ainda a terceiros, na execuçào do fornecimento obj eto deste contrato, näo sendo exciul- 
da, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaçAo on acompanhamento pela 

Contratante. 
5.2.11. Ressareir a Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaçao ou inter- 
rupçao do fornecimento dos alimentos adquiridos, exeeto quando isso ocorrer por exigência da con-
tratante on ainda por caso fortuito ou força maior, eircunstãncias devidamente comunicadas a Con-
tratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), apes a sua ocorréncia. 
5.2.12. Manter, durante todo o perlodo de vigéncia do contrato, todas as condiçöes de habilitaçao e 
qualificacäo exigidas neste Termo e na licitaçao, quando da realizaçAo do pagarnento pela Contra-
tame, comunicando, imediatamente a superveniência de fato impeditiva da manutenção dessa con-
diçao, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 
5.2.13. Cumprir outras obrigacoes previstas no Codigo de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei no 
8.078/90) que sejam compatIveis com o regime de direito páblico. 

CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E D0TAçA0 
ORAMENTA1UA 

6.1. M despesas oriundas do objeto deste contrato, conforme consta dos autos, obedecerao As 
despesas oriundas do objeto deste contrato, conforme consta dos autos, obedecerao : Funçäo —Sub 
Funçao- Programa de Govemo - Projeto on Atividade: 01.031.0026.0461 -  Coordenaçao da Açao 
Legislativa; Categoria Eeonômica - Grupo de Despesa —Modalidade de Aplicacao: 3.3.90.00 - 
Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - Aplicaçôes Diretas e foi procedida a reserva do 
recurso orçamentário para custeá-la. 

CLAUSULA SETIMA - DA GESTAO, FISCALIZAcAO E CONTRO-
LE 

7.1. A fiscalizaçao do contrato seth da Coordenadoria Material e Patrimonio, sob a gestAo da Dire-
toria Administrativa, permitida a assistência de terceiros, corn autoridade para exercer, como repre-
sentante da AdministraçAo da contratante, toda e qualquer açAo de orientaçAo geral, acompanhamen-
to e fiscalização da execuçâo contratual, como tambem a conferéncia da quantidade, qualidade, 
peso, validade e a integralidade cia embalagem, para posterior atesto da Nota Fisfial. 

7.2. A fiscalizaçâo de que trata este item, não exclui nem reduz a 
vencedoras pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, i 
culposa on dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
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7.3. A atestaçAo de conformidade do fornecimento do obj eto deste Termo cabe a fiscalizaçAo do 

contrato on a outro servidor designado para esse firn. 
7.4. A FISCALIZAcAO compete, entre outras atribuiçôes: 

I. Encaminhar a Diretoria Administrativa, documento que relacione as ocorrências que impliquern 

em multas a serem aplicadas a Contratada. 
II. Verificar a conformidade da execuçäo do obj eto corn as norrnas especificadas e se os 
procedirnentos ernpregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos alirnentos. 
Ill. Anotar, em registro próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a entrega dos alimentos, 
determinando o que for necessário a regularização das faihas on defeitos observados. 
IV. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais, indicando as ocorréncias de 
indisponibilidade dos materiais especificados no item 2.2 deste Termo. 

7.4.1.1. A açAo da FIscALIzAcAo nAo exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuals. 
7.5. Ao gestor do contrato compete: 
7.5.1 o auxulio na revisão das cláusulas contratuais; 
7.5.2 o acompanharnento da qualidade, economia e rninimização de riscos na execuçao contratual; 
7.5.3 a aplicaçfto de penalidades ao contratado; 
7.5.4 a rescisAo do contrato nos casos previstos e confecçao de aditivos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Corn fundamento no artigo 70  da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar corn 
a Uniao, Estados, Distrito Federal on MunicIpios pelo prazo de ate 5 (cinco) aIIQS, garantida a arn-
pla defesa, sern prejuizo das cominaçOes legais e rnulta a cotratada que: 

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

8.1.2. deixar de entregar docurnentaçâo exigida no ato convocatório e contrato; 
8.1.3. apresentar documentaçao falsa; 

8.1.4. ensejar a retardamento da execução de seu objeto; 
8.1.5. não rnantiver a proposta; 
8.1.6. faihar on fraudar na entrega do objeto; 
8.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.8. fizer declaraçào falsa; 
8.1.9. cometer fraude fiscal. 

8.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada/i'cara sujeita, no caso de 
atraso injustificado, assi.rn considerado pela Contratante, inexecução par%ial on inexecução total da 
obrigacäo, sem prejuIzo das responsabilidades civil e criminal, assegura a prévia e arnpla defesa, 
as seguintes penalidades: 
8.2.1. adverténcia por escrito; 	 / 	7 
8.2.2. multa de: 	 -' 

-I 
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a) 0,5%(cinco décimos por cento) ao cia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue 
corn atraso, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias; 

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

c) 30%(trinta por cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuçào total da obrigaçào as-
sumida; 

8.2.3. suspensão ternporária do direito de participar de licitaçào e impedimenta de contratar corn a 
Contratante, pelo prazo de ate 2 (dois) anos; 

8.3. As sançôes de rnulta poderào ser aplicadas a Contratada juntainente corn a de advertência, sus-
pensAo temporária para licitar e contratar corn a adnñnistração da Contratante 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1. 0 pagamento sera' efetuado rnensalmente, ate a 50  dia ütil do rnês subsequente, rnediante 
apresentação no protocolo da Contratante, da documentaçao habil a quitaco: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrirnônio e 
encarninhada ao Departamento Financeiro; 

II - Cuinprimento da ResoluçAo do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001. 
9.2. Nâo haverá reajuste de preco, exceto se houver qualquer fato devidamente comprovado e alheio 
a vontade das partes, que altere o equilibrio econOmico-fmanceiro inicial do Contrato, o mesmo pa- 
derá ser revisto e restabelecido em igual proporção, mediante requerimento da parte interessada, 
mantida a mesina margern de lucro inicial da proposta 
9.3. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variaçao do ]INPC, 
desde a data final do periodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para a efeito deste 
item, nào serao cornputados as atrasos atribulveis a contratada e as decorrentes cia não aprovaçAo 
dos documentos de quitaçao ou, ainda, da nAo aceitação da mercadoria. 

9.4.De acordo corn o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar 
de licitaçAo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades cia federaçao, recolherá a 
irnposto correspondente a diferença entre a alIquota interna e a interestadual. 

CLAUSULA DECIMA - DIsPosIçOEs GERMS 

10.1 Este Contrato decorre da Licitaçào no 002/2020 - PregAo Presencial no 002/2020 cujas 
condiçoes o integram para todos as fins legais. 
10.2. 0 fornecimento do objeto deste Termo deve ser executado diretamente pela coritratada, nao 
podendo set transferido, subempreitado, cedido ou sublocado scm prévia e expressa anuêneia cia 

Contratante. 
10.3. Nos precos propostos estäo inclusos todos os custos necessãrios ao fornecimento dos materiais 
objeto do presente Termo e da Iicitaçao, bern como todos os impostos, frcargos}Ta1histas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocarnento de pessoal,panspoi$ yéntia4os 
materials e quaisquer outros que incidarn ou venham a incidir sobre o ob to hcita/cartfante da 

" 

UI 
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proposta. Nào será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— FORO 

Fica eleito o foro da Cidacle de Aracaju-Sergipe corn exclusao de qualquer 
outro, para dirimir as questOes que possarn surgir. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente ern 03 (três) vias de 
i ual teor, em presenga das te emunhas abaixpara-qucproduzam os demais efeitos decorrentes 

ste at 

ep:adoLu (Lima 	 Depuos 	drade 
Presidente 	 1 Secret o —Con atante 

/ 

ailson Costa da Silva 

C.P.F. 712.932.645-04 
JMANJTJ DIST1UBUIDORA ATACADISTA EIRELI 

C.N.P.J. n° 07.226.206/0001-83 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 



I GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA 00 EMPENHO: 	NUMERO: 	 F0L.Rk 

08103/2020 	2020NE000361 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMrrENTE: hG: GESTAO: 0MM: 

ASSEMBLELA LEGISLATWA 011011 00001 13.170.940/0001-44 

ENDEREçO DA US: CIDADE: hr.: CEP: 

AVENIDA IVO DO PRADO, SIN -CENTRO 	 ARACAJI) SE 49.010-050 

CREDOt RAZAO SOCIAL DLANJtJ - DJSTRISUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP CNPJ: 

NOME FANTASIA DW4JU 07226.206/0001-83 

ENDEREçO DO CREDOR 	 CIDADE: U.F.: 	CEP: 

RUA JUUETA PEREIRA ALVES N. 399 	 ARACAJU 

NAT. DA DESPESA 

 SE 	49.065-490 

cOoiGO U.O.: PROGRAMA DE TRABAU3Q: 
 

FONTS: IMPORTANCIA 

01101 01.031.0026.0276.0000 3.3.90.30 0101000000 6.99000 

IMPORTANCIA POR EXTENSO: 

SEIS MILE NOVECENTOS 6 NOVENTA REAlS 

FICHA FINANCEIRA: 

2020.011011.00001.0101000000.33000000.673 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OIJTRAS DESPESAS CORRENTES 

MODALIDADE DE EMPENI4O: 	TWO 06 DESPESA N DA N.E. DE REFERENdA 

2-ESflMATIVO 	 1-NORMAL - 

uchTAçAo: MODALJDADE DA tJCffAçAO: NUMERO DO PROT000LO: 

0110112020000047 9- PREGAC PRESENCLQ 04326-6/2019 

REFERENCIA LEGAL 

LEI 10.520 DE 1710712002 

CONVENIO: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO: FEVEREIRO: MARQO: ABRIL: 

0.00 0,00 6.990,00 0,00 

MAIO: JUNHO: JULHO: AGOSTO: 

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

SETEMBRO: OUTUBRO: NOVEMBRO: DEZEMBRO: 	 - 

0,00 0.00 0,00 0,00 

ITENSDOEMPENIIO 

r. 
M 	INTEGRAL EflRMU!MJ 

MTAMINAS C. A ED. PIROFOSFATO FtRICO E 

I 3865644 	3.3.90.30.07 	SIFICANTELATA COM APROXIMADAMENTE 	 20,00 	CAlXA 213.6000 	 4.272,00 

AJE. 	AQS UNIFORMES, PODENDO CONTER ATE 15% 
flE GRADE CONILLONJSEMTO DE GRAOS PRImE- 
WERDES OU FERMENTADDE, 100% PURO E NATURAL, 

RA0S iWO ARABICA,NA CUR CASTANHO CLARO A Z MODERADO ESCURO.S/AMARGOR. EM PC HOMOGENIO. 
TORRADO E MOIDO. MAO EXPRESGO.AROMAE 6A30R 
CAMCTERISTICOS DO PRODUTO, PODENDO SER 
NTENSO OU MAROANTE, COM PONTO DE TORRA F1NO 
CAFE MMS FORTE).QUALIDADE GLOSAI. IGUAJ. OU 

IACIMA DE 6,0 PONTOS (CAPS SUPERIOR NA ESCAAA 
ENSORIAL0A 10),00flN0O NO MA)OMO 1% DE 

IMPUREZAS. UNlOADS ACEIrAVEL OS 0% ATE 
2 262794-9 	3.3.50.30.07 	5%,ACONDICIONADO EM EMSALAGEM ALUMINIZADk 	200,00 	CAIXA 13,59M 	 2.71 00 

4ERMEflCAMENIE FECHADAAVACUO. COM  DUPI.A 
EMSALAGEM, INDIViDUAL (T1PO TIJOIJNHO) COM 250 
IGRAMAS. CONTENDO IDENTlFICACAO DO PRODUTO, 

rRCA DO FASRICANTE. NOME 0 ENDEREGO DO 
ODUTOR, DATA 05 PAZRICACAO S PRAZO MIMIMO OS 

12 MESES. CONTENDO INF0RMAçA0 NUTRICIONAL COM 
A OUAN'IiDADE MINIMA DE PROTEINA POR 

0RCAO.,CONTEND0 CARACTERISTICAS DE ASPECTO, 
FOR, ODOR 6 SASOR PROPRIOS, CONFORME 0 QUE 
ESTASELECE A PORTARIA MS / SVS 1W 377 / 99, DO 

Dstath ImpcessEo 	1110312020 
	 R.P. InipreesSo: 	ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
DATA DO EMSNHO: 	NUMERO 	 FOLHk 

NOTA DE EMPENHO 	0610312020 	2020NE000361 	2/2 

 

OBSERVAcAO 
Confonne CcnUab N° 013/2020, cc/n idgencia de 06103/2020 a 31112/2020. 

L.00ALIDADE DE ENTREGA: 

AVENIDAIVO DO PRADO, SQ PAL&CIO (3OVERNADOR JOAO ALVES F1LHO. AR&C&JLJ - SE 	
TOTAL (R$) 	 6.990,00 

RESPONSAVEL PEA EUISSAO: 
	

ASSINATURA DO 

ALEX ROORIGO DE 

078.347.467.90 

Data da mpmo: 	11/03/2020 	 Reap. mpress8o: 	ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA 
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EXTRATO DO CONTRATO No 01312020 

CONTRATANTE: ASSEMBLETA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA DIANJIJ DISTRIBUThORA ATACADISTA EIRELLI-EPP 

OBJETO: AQuTsIçAo, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DR MATERIAlS DR 

COPA B COZINI-TA PARA COMPOR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DURANTE 0 

EXERCfCTO DR 2020 

VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DR 

2020. 

BASE LEGAL: LET N'8.666/93 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA DAASSINATURA: 06 DR MARCO DE 2020 

ARACAJLJ, 22 DE ABRIL DE 2020. 

TERESA VIRGINIA VALENçA DE MENEZES 
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Zimbra 

Extratos para publicação 

De : José Alexandre Ribeiro Chaves Alves 
<alexandre.alves@ai.se . leg. br> 

Assunto : Extratos para publicaçâo 

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

Zimbia 

alexandre.alves@al.se.leg.br  

Qua, 22 de abr de 2020 11:26 

,0 p3 anexos 

Segue em anexo, para publicaçâo, os extratos do contrato no 012-A/2020 da Firma 
Comercial Eldorado EireIJL; do contrato no 13/2020 da Firma Dianju Distribuidora 
Atacadista Eirelli-EPP; edo 4 0  Termo Aditivo do Contrato no 11/2016 do IPLESE 

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

21 KB 

Ext. Contrato no 012A2020 Firma Comercial Eldorado Eirelli.odt 
21 KB 

Ext. Contrato no 0132020 Firma Dianju Distribuidora Atacadista EIRELLi 
T EPP.odt 

20 KB 
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