ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO No 22/2020

Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de Consumo
que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe e a FIRMA AGROIN])USTRIAL CAMARAI
LTDA.
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 ASSEMELEJA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SERGIPE, C.GC. 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
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA , estabelecida na Rod. De Acesso BR 101 KM2, S/N, Fazenda
Santa Clara, CEP 49.100-000, Povoado Rita Cacete, MunicIpio de São Cristóvào, inscrita no C.N.P.J. sob no
06.200.385/0001-17, denominada CONTRATADA, representada pelo(a) Mariana Salustino Carvaiho
Bevlláquia, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade n. 3.066.184-6 SSP/SE e CPF n.
033.454.885-3, residente e domiciliada a Rua Monsenhor OlIvio Teixeira, n. 680, HE Terrazzo Verdetto,
apartamento 801, Bairro Jardins, CEP 49.026-225, AracajuulSE, na forma da Lei Federal n° 10.520, de 17
de juiho de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (COdigo de Defesa do Consumidor) e
pelas Leis Complementares n° 123/06 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua
atual redacAo (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n°
8.538/2015, pela Lei Estadual n° 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n°
7.996/2015 e regulamentado pelo Ato no 22.950, de 26 de fevereiro de 2018 e,subsidiariarnente pela Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteracöes posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais e nas condiçOes e exigéncias estabelecidas no Edital, e corn base na LICITAçAO No 008/2020 PREGAO No 008/2020, tm justo e contratado por este e na meihor forma de direito, o que adiante segue
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJIETO
1.1. 0 presente ajuste objetiva aquisição com fornecirnento mensal e parcelado de água mineral em
embalagem de 500 ml corn e sern gas, acondicionados em vasilhames de policarbonato transparente, corn
invólucro, selo fiscal e lacre de segurança (Lote 01) Contratante durante o ano de 2020, conforme
especificaçOes e quantitativos constantes no Anexo I do ato convocatório.
CLAUSULA SEG1JNDA - DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

ITEM/
COD.IGES
P
1.1
405.056-8

DESCRIçAO TECNICA

LOTE I
UNID

QUANT

Agua Mineral sem gas, 500m1, c/ 12 Pacote 2.000
unidades.
Marca: LEV
______

VALOR

VALOR

UNIT R$

TOTAL RS

6,22

12.440,00
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Agua Mineral corn gas, 500ml, c/ 12
unidades.
Marca: Lev
VALOR MENSAL

1.2
405.057-6

Pacote

250

9,51

VALOR ANUAL

2.377,50
14.817950
133.357950

2.2. DAS EXIGENCIAS E coNDIcOEs DE FORNECJMENTO PARA 0 LOTE 01
2.2.1. A água mineral deverá ser:
a) Classificada corn água mineral tradicional ou água potável de mesa, segundo o Código de Aguas Minerais,
dentro dos padrOes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producão Mineral-DNPM e Agência
Nacional de Vigilãncia Sanitária- Anvisa;
b) Registrada na Agência nacional de Vigilãncia Sanitária-ANVISA, atender a Portaria 421/97 do Ministério
da Saüde e a Resolucao 12/97 da Comissão Nacional de Normas e Padröes para Alimentos-CNNPA;
c) Atender as caracteristicas microbiológicas estabelecidas em Regulamento Técnico especIfico, respeitando
os limites máximos permitidos de substâncias quImicas que representam risco a saüde, conforme Resoluçào
RDC no 274 de 25.03 .2005 daANVISA;
d) Atender aos padrOes bacteriológicos de potabilidade, conforme laudo de órgAo oficial ou outra instituiçAo
autorizada;
e) Atender, ainda, aos Regulamentos Técnicos especIficos de caracterIsticas rnacroscópicas e microscópicas
de rotulagern de alimentos embalados, no que couber e outras legislacoes pertinentes
f) Envase recente corn data nAo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de entrega na
CONTRATANTE.
2.2.2. Agua mineral deverá apresentar as seguintes caracterIsticas:
a) Agua Mineral Fluoretada e nAo fluoreatada (corn gas e sem gas respectivamente), Fracamente Radioativa
e Hipoterrnal na Fonte;
b) PH a 25°C - em nIveis entre 5,00 e 7,00 (cinco e sete), cornprovados no rótulo da embalagem;
c) Atendirnento a todos os requisitos previsto neste instrumento, edital de licitaçao e normas oriundas da
Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária - ANVISA e demais órgAo oficiais de controle.
2.3. 0 PH é o sIrnbolo para a grandeza fisico-quImica potencial hidrogénio ou potencial de hidrogênio
iônico, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma soluçao aquosa. As águas minerais naturais
corn PH próximos de 0 (zero), indicarn urn aurnento da acidez, enquanto que valores em torno de 7,0 (sete)
são considerados como urna água neutra, o que colabora muito corn o sabor, leveza e maciez.
2.4. As embalagens de água deverão conter rótulo corn a apresentacão da marca, classificaçAo, fonte de
procedéncia, prazo de validade, data de envase, caracterIsticas fIsico-quI rnicas, composição quIrn,j
l, portaria de lavra, nürnero e data do ültimo laudo expedido, nümero de registro no Ministr)6 da
prováve
Saüde - MS, conteüdo e dados do concessionário e dernais informacoes exigidas na legislaçao em vigo /
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2.5. Os vasilhames retornáveis devem trazer de forma indelével e legIvel a data lirnite de 03 (trés) anos de
sua vida &il, especif'icada na forma "Data de Fabricação" e "Prazo de Validade", expressos; segundo a
escrita usual: mês/ano, conforme estabelece a Portaria DNPM no 387, de 19 de setembro de 2008, corn nova
redaçao dada pela Portaria DNPM no 128, de 25 de marco de 2011.
2.6. Os vasilhames serAo entregues sem amassamentos, rachaduras, remendos ou deforrnaçôes internas e
externas.
2.7 0 fornecimento deverá se pautar nas regras da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária,
especificamente as Resoluçôes RDC n o 173/2006, que dispôe sobre lista de verificação de boas práticas para
industrializaçao e comercializaçao de água mineral natural.

2.8 A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais (limpos e sem avarias) no prazo máximo de
3(três)dias após o recebimento da requisicão de fornecimento emitida pela Contratante.
2.9. A Contratada no momento da entrega nAo poderá tranSpOrtar Os materials junto corn outras
cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária da água mineral (NBR 14.638 - requisitos
para distribuiçâo).
2.1 0.Os produtos devero ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado da Contratante, localizado
na ma de Maruim nS 41/47, Prédio Anexo da Contratante;
2.10.1. A entrega dos materials deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo corn a
necessidade de consumo e condiçoes de armazenamento da Contratante e sempre que solicitada
pela Coordenadoria de Material e Patrimônio;
2.10.2. A Contratada ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado,
sendo que o ato do recebimento nAo importara na sua aceitacâo;
2.10.3. Independentemente da aceitaco, a Contratada garantirá a qualidade de cada item,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito;
2.10.4. A Contratada deverá entrar em contato corn a Coordenadoria de Material e Patrimônio, no
horário das Was 13 horas, corn antecedência minima de 01 (urn) dia ütil, para marcar a data e
horário da entrega dos materiais;
2.10. Os copos descartáveis deverAo atender aNBR14.865:2012.
CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA
3.1. 0 fornecimento, objeto deste Contrato, terá vigência a partir da assinatura do presente ate 31 de
dezembro de 2020.
PARAGRAFO UNICO: Poderá a CONTRATANTE acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais ora

licitados, a depender de sua necessidade näo 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 OUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1. Indicar a CONTRATA o dia e o local em que deverAo ser entregues os materia;
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4.2. Solicitar a CONTRATADA a água mineral por meio de telefone ou e-mail;
4.3. Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso de empregados, prepostos ou representantes cia
CONTRATADA as dependéncias cia CONTRATANTE;
4.4. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacão dos materiais entregues, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
4.5. Verificar a manutenco pela CONTRATADA das condicOes de habilitaçAo exigidas neste Contrato;

4.6. Prestar as informaçöes e esciarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, e que digam respeito a natureza do objeto deste Contrato;
4.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeicöes ou irregularidades
encontradas no curso da execução do objeto, fixando prazo, se necessário, pam a sua correção;
4.8. Proceder
produtos;

a

conferéncia da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos

4.9. Efetuar o pagamento após conferência da Nota fiscalJfatura, atestando no corpo da mesma o
fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias dispostas neste
Contrato.
CLAUSULA QUINTA - VALOR DO FORNECIMENTO
5.1. Pelo perfeito fornecimento do objeto deste Contrato, após a apresentação da Nota Fiscal/fatura,
devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materiais e Patrirnônio e observado o cumprimento da
Resoluçao TCE/SE n.° 208, de 06 de dezembro de 2001, será pago a CONTRATADA ate o quinto (50) dia
ütil do més subsequente, a quantia mensal de ate R$ 14.8 17,50 (quatorze mu, oitocentos e dezessete reais e
cinquenta centavos), perfazendo urn total global de ate R$ 133.357,50 (cento e trinta e trés mu, trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
CLAUSIJLA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Curnprir fielmente o Contrato, de modo que os produtos, objeto deste Contrato, sejam entregues nos
prazos e nas especificacOes requeridas pela CONTRATANTE;
6.2. Fornecer o produto objeto deste Contrato, fracionadamente e de forma continuada, dentro das
especificacOes contidas neste Contrato, em perfeitas condiçOes de consumo, no local indicado pela
CONTRATANTE, sern que isso implique em acréscimo nos preços dos produtos especificados na proposta
da CONTRATADA, devendo os mesrnos serem recebidos e conferidos pelo setor competente, que atestará a
regularidade da entrega;
6.3. Substituir as suas expensas no todo ou em parte o produto fornecido no qual se verificar vIcios,
ou incorreçöes, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
6.4. Garantir a qua!idade dos produtos fornecidos conformando-se as exigências legais de
composicão e classificacAo de águas minerais;
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6.5. Efetuar a imediata correçAo das deficiências apontadas pela CONTRATANTE corn relação aos garrafes
de água mineral fornecidos;
6.6. Assumir total responsabilidade pelo transporte, a entrega no local determinado, o recolhimento, além de
se responsabilizar pelas reposicôes em decorrência de eventuais danos que puderem ocorrer corn os
vasilhames, inclusive durante a utilizacAo nas areas da CONTRATANTE, sem que isso implique em custo
adicional;
6.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso

as dependéncias da CONTRATANTE;

6.8. Dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade verificada
quando da entrega dos produtos;
6.9. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizaçao por parte da CONTRATANTE, prestando todos
esciarecimentos solicitados e acatando as reclamacOes formuladas;

Os

6.10. Manter durante todo o perlodo de vigéncia do Contrato, todas as condiçOes de habilitacão e
qualificacao exigidas, quando da realizacao do pagamento pela CONTRATANTE, comunicando
imediatamente a superveniéncia de fato impeditiva da manutençAo dessa condicao, nos ten -nos da Lei
8.666/93 e suas alteracôes;
6.11. Efetuar, quando solicitado pela CONTRATANTE, teste e dernais provas exigidas pelas normas técnicas
e oficiais, para efetiva utilizacão dos produtos scm quaisquer onus para CONTRATANTE;
6.12. NAo transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato, nem subcontratar qualquer dos
serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE;
6.13. Cumprir outras obrigaçoes previstas no Código de ProteçAo e Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/90)
que sejam compativeis corn o regime de Direito Püblico;
6.14. Responsabilizar-se por todas as obrigaçôes e encargos decorrentes das relaçOes de trabaiho corn os
profissionais contratados, previstos na legislacao pátria vigente, sejam de ãmbito trabaihista, previdenciário,
social, securitários, bern como as despesas relativas a frete/carreto, seguro, embalagens, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento ora contratado;
6.15. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em
razAo de ação ou omissAo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independenternente de outras
cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
6.16. Apresentar análise bacteriológica da água emitida no prazo máximo de 06 (seis) meses, em
conformidade corn a Resoluçào de Diretoria Colegiada - RDC no 274/2005 da Agência Nacional de
Vigilãncia Sanitária - ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Aguas Envasadas e Gelo,
ou outras em sua substituiçäo;
6.17. Adotar os critérios de seguranca e higiene previstos na legislaçAo vigente, tanto para seus empregado
quanto para a execução do fornecirnento;
6.18. Executar de forma continua, não sendo admitida sua interrupcão scm justa causa e prévia corn cacao
a CONTRATANTE;
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6.19. Prover condiçoes que possibilitem o atendirnento do fornecimento a partir da data da assinatura do
Contrato;
6.20. São Expressamente vedadas a CONTRATADA;
6.20.1. A veiculaçAo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRANTE;
6.20.2. A subcontratação para a execução do objeto deste Contrato, sern prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;
6.20.3. A contrataçAo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência
do Contrato;
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
DOS MATERIAlS
7.1. Em conformidade corn os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, corn alteraçôes, mediante recibo, os produtos
objeto deste Contrato, serAo recebidos da seguinte forma:
7.1.1. Provisoriamente, assim que forem entregues os materiais, para efeito de posterior verificacAo da
conformidade corn as especiflcacoes exigidas neste Contrato, bern como, corn as especificacôes constantes
da proposta apresentada pela CONTRATADA;
7.1.2. Definitivamente, após verificaçao da conformidade dos produtos corn as referidas especificacOes, no
prazo rnáxirno de 02 (dois) dias üteis, contado da lavratura do terrno de recebimento provisório, è
consequente aceitação, quando a nota fiscal sera' atestada e remetida para pagamento.
7.2. Os recebirnentos, provisório e definitivo dos produtos, ficarAo a cargo do Almoxarifado ou a outro
servidor designado para esse fim, cabendo a este o atesto da Nota Fiscal.
7.3. 0 atestado de recebirnento provisório, registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, nAo
configura o recebimento definitivo dos produtos.
7.4. 0 recebirnento definitivo dos produtos, objeto deste Contrato, não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto aos vIcios ocultos, ou seja, so manifestados quando cia sua normal utilizacAo pela
Assembléia, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90).
7.5. Os materiais fornecidos em desacordo corn o estipulado no Contrato seräo rejeitados, parcialrnente ou
totairnente, conforme o caso.

7.6. Se houver erro na nota fiscallfatura, ou qualquer outra circunstáncia que desaprove o recebimento
definitivo, o mesrno ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a CONTRATADA interromper a
execucão do objeto ate o sanearnento das irregularidades.
7.7. Durante o perIodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa
da CONTRATADA, não incidirá sobre a CONTRATANTE qualquer onus, inclusive financeiro.
7
7.8. 0 representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacion%das corn )
a entrega e execucão do objeto deste Contrato, deterrninando o que for necessário a regularizaçA as faltas /
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ou defeitos observados.
CLAUSULA OITAVA - DAS FONTES DE RECIIRSOS E
DOTACAO ORCAMENTA1UA
8.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos, obedecerão: Função - Sub
FunçAo - Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - CoordenaçAo da Acão
Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de Aplicacao: 3.3.90.00 - Despesas
Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicacOes Diretas e foi procedida a reserva do recurso
orcamentário para custeá-la.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
9.1.0 pagamento sera' efetuado mensalmente, ate o 5° (quinto) dia ütil do mês subsequente, mediante
apresentaçäo no protocolo da CONTRATANTE, da documentaçAo hábil a quitacAo:
I - Nota fiscallFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e/ou Résponsável
do Almoxarifado e encaminhada ao Departamento Financeiro;
II— Cumprimento da Resolucão do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
9.2 . NAo haverá reajuste de preco, exceto se houver qualquer fato devidamente comprovado e alheio a
vontade das partes, que altere o equilIbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, o mesmo poderá ser
revisto e restabelecido em igual proporção, 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 variação do INPC, desde a
data final do perlodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, nAo serAo
computados os atrasos atribuIveis a contratada e os decorrentes da não aprovaçAo dos documentos de
quitacao ou, ainda, da nao aceitação da mercadoria;
9.4. De acordo corn o art. 1 85 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de
licitacAo 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 - DAS SANCOES ADMIIISTRAT1VAS
10.1. Corn fundamento no artigo 70 da Lei n° 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar corn a
UniAo, Estados, Distrito Federal ou MunicIpios pelo prazo de 5 (cinco) anos, garantida a arnpla defesa, sem
prejuIzo das cominaçôes legais e multa a licitante e a adjudicatária que:
10.1.1. Não retirar ou näo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de val/ade de s
proposta;
10.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Contrato;
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10.1.3. Apresentar documentacäo falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução deste Contrato;
10.1.5. Näo mantiver a proposta;
10.1.6. Falhar ou Fraudar na entrega do Contrato;
10.1.7. Comporta-se de modo inidôneo;
10.1.8. Fizer declaracâo falsa;
10.1.9. Cometer fraude fiscal;
10.2. Corn fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigaçao, sern prejuIzo das responsabilidades civil ou criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as
seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue corn atraso,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por perlodo
superior a 15 (quinze) dias;
c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecuçAo total da obrigaçao assumida;
10.2.3. Suspensão temporário do direito particular de licitação e irnpedimento de contratar corn a
CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
10.3. As sancôes de multa poderao ser aplicadas a CONTRATADA acompanhada de advertência, suspensAo
temporária para licitar e contratar corn a CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
CLAUSULA DECIMA PRIME1RA - DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes os acréscimos ou supressOes de ate
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do artigo 65, § 1 1, da Lei no
8.666/93 e alteracOes.
11.2. Este Confrato decoe do Processo de Licitação no 008/2020 - Pregào Presencial no 008/202øj
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condicOes o integram para todos os fins legais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
FISCALIZACAO.

-

DA GESTAO £

12.1. A CONTRATADA assinará no prazo de 10 (dez) dias da homologacAo do resultado da licitação para
prestação dos servicos especializados no objeto deste Contrato, o qual vigorará a partir da assinatura do
Contrato/emissão da nota de empenho a 31 de dezembro de 2020;
12.2. No caso de descumprimento do prazo estabelecido sera' facultada a CONTRATANTE convidar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para assinar o contrato de igual prazo, e nas mesmas
condiçOes propostas pelo 10 classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade corn o
Edital, ou revogar a licitacao independente da cornunicação prevista no Art. 18 da Lei 8.666/93, em sua ama!
redaçAo;
12.3. 0 Contrato sera' assinado nos termos condiçOes e cláusulas constantes no Contrato, parte integrante do
Edital;
12.4. Se por motivo de força major, os servicos nao puderem ser contratados dentro do periodo de 60
(sessenta) dias, prazo de validade das propostas, o Presidente e o 10 Secretário da CONTRATANTE poderá
solicitar a prorrogaçAo geral da validade referida;

12.5. Correrâo por conta do CONTRATANTE as despesas de publicação do Contrato, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA as despesas referentes a registros ou quaisquer outras, sejam de que
natureza forem, que incidam sobre o Contrato;
12.6. Fará parte integrante do Contrato a ser assinado corn a CONTRATADA a proposta corn todos as
condicöes estabelecidas referentes a precos e forma de pagamento;
12.7. A fiscalizacão do Contrato será da Coordenadoria Material e Patrimônio, sob a gestâo da Diretoria
Administrativa ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros, corn autoridade para exercer como representante da Adrninistraçao desta
CONTRATANTE toda e qualquer açAo de orientaçAo geral, acompanhamento e fisca!izaçao da execução
contratual, como tambérn a conferéncia da qua!idade dos serviços para posterior atesto da Nota Fiscal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Cidade de AracajulSergipe corn exclusAo de qualquer outro, para dirimir as
questOes que possarn surgir.

es) vias de
E, por estarem justos e contratados, assinarn o presente em 03
igual teor, em presenca das testernunhas abaixo, para que produzam os dernais efeitos decorrnes deste ato.
Aracaju/SE,3 de

de 2020.(

I
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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U

~
DeputadJ
1a

ARAI LTDA
7

TESTEMIINHAS:

fAndLe

Seerio —Contratante

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

MUMERO:

2020NE000524

FUNIDADE GESTORA EMITENTE:
ASSEMBLEJA LEGISLATVA

1iG:

GESTAO:

101 1011

00001

CIDADE:

ENDEREO DA UG:

IARACAJU

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

FOLHA:

DATA DO EMPE1HO

20/05/2020

I/I

[CNPJ:

I

13170.84010001-44

U.F.;

CEP:

SE

49.010-050

CREDOR RAZAO SOCIAL AGROINDUSTRAL CAMARAI LTDA
08.20038510001-17

NOME FANTASIA CAMARAJ
ENDEREQO DO CREDOR:
RODOVIA BR 101

CIDADE:

U.F.:

SAO CRISTOVAO

SE

CÔDIGO U.O.:

PROGRAMA DE TRABALHO:

MAT. DA DESPESA:

01101

01.031.0026.0276.0000

3.3.90.30

CEP:
.49.100-000
IMPORTANCIA:

FONTE:

1108.760,45

10101000000

IMPORTANCIA FOR EXTENSO:
CENTO E OtTO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAlS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA:
2020.011011.00001.0101000000.33000000.673 - OUTR.AS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODAUDADE DE EMPENHO:

TWO DE DESPESA:

2- ESTIMATIVO

I - NORMAL

ucrrAcAo:

MODALIDADE DA UCITAçAO:

0110112020000085

9- PREGAO PRESENCLAL

I

No DA N.E. DE REFERNCIA:

NUMERO DO PROTOCOLO:

REFERENdA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/0712002
CONVEMIO:

f

CRONOGRAMA DE DIESEMBOLSO
FEVEREIRO:

,JANEIRO:

0,00
JUNHO:

MAID:

0,00
JULHO:

OUTUBRO:
14.817,50

0,00
AGOSTO:

14.817,50

5.037,95
SETEMBRO:

ABRIL:

MARcO:

0,00

14.817,50

14.817,50

NOVEMBRO:

DEZEMBRO:

-

14.817,50

14.817,50

14.817,50

I

ITENSDOEMPENHO

-

IGUA MINERAL - NATURAL,-,FRACAMEN
405056-8

2

1

405057-6

3.3.90.30.07

3.3.90.30.07

RAD$OTh?A E

'1IP0TERMAL NA FONTE, SEM GAS, COM PH A 25°, EM
'J1VEIS ENTRE 5,00 A 7,00,EM EMBALASEM DESCARTAVELI
DE500ML.C/I2LJNIDADES-MARCA:LEV
GUA MNEETTtTRAL
EIö'iI?AE
HIPOTERMAL NA FONTE. COM GAS. COM PH A 25°, EM
'4VE1S ENTRE 5,00 A 7,00,EM EMBALAGEM DESCARTAvaI
PE 500ML Cl 12 UNIDADES - MARCA:LEV

PACOTE .12
UNIDADE

6.2200

91.30960

PACOTE .12
UNIDADE

9,5100

17.450,85

...
1.835,00

OBSERVAçA0
Conforms Cons-at

NO

322/2020, com viOncia de 20/05/2020 a 31112/2020.

LOCALJDADE DE ENTREGA:
AVENIDA 11/0 DO PRADO, S/N. PALAC/O GOVERNADOR JDAO ALVES FILHO. ARAC.AJU- SE

I

108.760,45

RA DO ORDENADOR:

RESPONSAVEL PELA EMISSA0:

ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA
078.347.467-90

TOTAL (R$)

a2L= -

12 DE

—

LUCIANO BIP9OE LIMA
077.555-04

Data da Impress8o:

27105/2020

Rasp. lmAo:

ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NUMERO:

2010512020

2020NE000524

UNIDADE GESTORA EMITENTE

UG:

GESTAO:

ASSEMBLEIALEGISLATIVA

011011

00001

CIDADE:

ENDEREO DA UG:
AVENIDA IVO DO PRADO, S/N

-

CENTRO

1ACU

FOLHA:

1/1

1 CNPJ:
13.170.540/0001-44

U.F.:

CEP:

SE

49010-050

CNPJ:

CREDOR RAZAO SOCIAL AGROINDUSTR1AL CAMARAI LTDA

06200.38510001-17

NOME FANTASIA CAMARAJ

f C1DADE:
SAD CRISTOVAO

ENDEREQO DO CREDOR;
RODOVIA BR 101
CODIGO U.0.:

I PROGRAMA DE TRABALHO:

01101

101.031.0026.0276.0000

NAT. DA DESPESk
1 3.3.90.30

fCEP:

U.F.:

49.100-000

SE

f FONTE:

IMPORTANCLA:
108.760,45

0101000000

IMPORTANCLA POR EXTENSO
CENTO E 0110 MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAlS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA:
2020.0110l1.00001.0101000000.33000000.673

-

OUTR.AS DESPESAS CORRENTES

MODAUDADE DE EMPENHO:

TWO DE DESPESk

2-ESTIMATIVO

1-NORMAL

ucrrAcAo:

MODALIDADE DA ucrTAcAo :

0110112020000085

9- PREGAO PRESENCIAL

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INC DA N.E. DE REFERENCIA
1NUMERO DO PROTOCOLO:

REFERENdA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/0712002
CONVENLO:

CRONOGRAMA DE DESEM8OLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:
0,00

-

ABRIL:

MARCO:

0,00

MAID:

0,00
JULHO:

JUNHO:
5.037,95

AGOSTO:

14.81750

SETEMBRO:

OUTUBRO:
14.817,50

0,00

14.817,50

NOVEMBRO:

14.817,50

DEZEMBRO:

14.817,50

14.817,50

14.817,50

[rIENS DO EMPENHO

I

405056-8

2

405057-6

A MINERAL -

3.3.90.30.07

NATURIL,-,FRACAMENTE RADIOTh?A E

TERMAL NA F0MTE SEM GAS, 0CM PH A 25°, EM
IS ENTRE 5.00 A 7,00,EM EMEALAGEM DESCAm-AVEIJ
r
EE OMLCII2UNIDADES- MARCA:LEV

14.680,00

PACOTE 12
UNIDADE

62200

91.309 ,60

1.835,00

PACOTE .12
UNIDADE

9,5100

17.450,85

GUA
HIPOTERUAL NA FONTE. COM GAS. COM PH A 25°, EM
11V8S
ENTRE 5,00 A 7,00,EM EMBALAGEM DESCARTAvEIJ
3.3.90.30.07
PE 500ML Cl 12 UNIDADES- MARCA:LEV
-

OBSERvAçAO
Conform* Contrato NO 02212020, corn vig6ncia de 20/05/2020 a 3111212020.

I

LOCAUDADE DE ENTREGA:

RESPONSAVEL PELA EMLSSAO:

I

TOTAL (R$)

AVENIDA P/0 DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERHADOR JOAO ALVES FILNO. ARACAJU- SE

108.760,45

ASSIN RA DO ORDENADOR:

ALEX RODRIGO 0€
078.347.467-90

1 o5

/

LUCIANO 8I
077.

Data da mpreas5o:

271052020

Rasp. Ln.Ao:

E LIMA
'555-04

ALEX RODRIGO CE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO No 22/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLELA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
--

CONTRATADO: AGROINDUSTRIAL CAMARA! LTDA
OBJETO: CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA AQuIsIcAo COM FORNECIMENTO
MENSAL E PARCELADO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DE 500 ML COM E SEM
GAS, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE,
COM INVOLUCRO, SELO FISCAL E LACRE DE SEGURANA PARA A CONTRATANTE
DURANTE 0 ANO DE 2020, CONFORME ESPECIFICAçOES E QUANTITATIVOS
CON STANTES NO ANEXO I DO ATO CON VOCATORIO.
VIGENCIA: A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DE
2020.
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 E A LEI N° 9.648/98 EM SUA REDAcAO ATUAL.
DATA DA ASSINATURA: 20 DE MALO DE 2020
ARACAJU, 15 DE JUNHO DE 2020.

WILLIAM MEDEIROS JUNIOR

De :William Medeiros Junior
<william.junior@al.se . leg. br >

Seg, 15 de jun de 2020 12:16
2 anexos

Assunto : Extrato de Contrato 22, 23 2020
Para : Valtencir Santos Andrade <valtencira@al.se.leg.br >
Segue em em anexo extrato de contrato para publicacão.

Aft
William

— Extrato do Contrato 23 2020 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI.odt
21 KB
— Extrato do Contrato 22 2020 FIRMA AGUA INDUSTRIAL CAMRAI LTDA.odt
21 KB

https://webmail2aI .se.Ieg.br/h/printmessage?id=c:28o&tz=Amerjca/Araguajna
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