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ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO No 23/2020

Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de Consumo
que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe e a COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

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 Prirneiro Secretário
Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital e do outro, a COMERCIAL
IDAL DE ALIMENTOS EIRELI, estabelecida na Rua Vereador JoAo Calazans, no 115, Casa 02, bairro
Treze de Juiho, CEP 49065-370 AracajulSergipe, inscrita no CNPJ no 32.353.943/0001-94, Inscrição
Estadual no 27.163.158-9, denominada CONTRATADA, representada pela Sra. Leide Daiane Santos
Souza, portador da Carteira de Identidade no 1.424.818 SSP/SE e CPF no 005.959.825-57, na forma da Lei
Federal no 10.520, de 17 de juiho de 2002, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares no 123/06 alterada pelas Leis Complementares
147/2014 e 155/2016 em sua atual redaçao (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte) e Decreto Federal no 8.538/2015, pela Lei Estadual no 6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual),
alterada pela. Lei no 7.996/2015 e regulamentado pelo Ato no 22.950, de 26 de fevereiro de 2018
e,subsidiariamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteraçoes posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais e nas condicOes e exigéncias estabelecidas no Edital, e corn base
na LICITAcAO No 008/2020 - PREGAO No 008/2020, tern justo e contratado por este e na meihor forma
de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condicöes seguintes:

CLAUSULA PRIMEfflA - DO OBJIETO
1.1. 0 presente ajuste objetiva aquisição corn fornecimento mensal e parcelado garrafes de policarbonato
transparente ou plástico tipo pet de 20 litros, corn invólucro, selo fiscal e lacre de segurança (Lote 02) e copo
descartável para água e café (Lote 03), para a Contratante durante o ano de 2020, conforme especificaçOes e
quantitativos constantes no Anexo I do ato convocatório.
CLAUSULA SEGIINDA - DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

2.1. 0 lote 02 e 03 são cotas reservas, conforme artigo 48, inciso III da Lei Complementar n 123/2006,
alterado pela Lei Complementar no 147/2014;

ITEMJ
COD.IGESP

2.1

I
(

IPA!

LOTE H
DESCRIcAO TECNICA
UNID

QUANT

Agua mineral sem gas, 20

300

Garrafà

VALOR
UNIT

R$

4,15

VALOR
TOTAL
1.245, 0

p.
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405.058-4

litros
Marca: Monte Claro
VALOR MENSAL ESTIMADO
VALOR ANUAL ESTIMADO

ITEM]
COD.IGESP
3.1
32072-2
3.2
373.207-0

o
R$ 1.245900
R$ 11.205900

LOTE ifi
UNID
TECNICA
DESCRIcAO
Copo descartável para. água
200 ml
Marca: Maratá
Copo descartável para café 80
ml
Marca: Maratá

Cento

400

VALOR
UNIT
R$
2,77

Cento

200

2,96

QUANT

VALOR MENSAL
VALOR ANUAL

VALOR
TOTAL
R$
1.108,00
592,00

R$ 1.700,00
R$ 15.300,00

2.2. DAS EXIGENCL4S E cONDIcOES DE FORNECIMENTO PARA 0 LOTE 02
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 Producao Mineral-DNPM e Agéncia
Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa;
b) Registrada na Agéncia nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, atender a Portaria 421/97 do Ministério
da Saüde e a Resoluçao 12/97 da ComissAo Nacional de Normas e Padrôes para Alirnentos-CNNPA;
c) Atender as caracterIsticas microbiológicas estabelecidas em Regularnento Técnico especIfico, respeitando
os limites máximos permitidos de substâncias quimicas que representam risco a saüde, conforme ResolucAo
RDC n° 274 de 25.03.2005 daANVISA;
d) Atender aos padroes bacteriológicos de potabilidade, conforme laudo de Orgão oficial ou outra instituiçao
autorizada;
e) Atender, ainda, aos Regulamentos Técnicos especIficos de caracterIsticas macroscópicas e microscópicas
de rotulagem de alimentos embalados, no que couber e outras Iegislacoes pertinentes
f) Envase recente corn data não 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 não fluoreatada (corn gas e sern gas respectivarnente), Fracamente Radioativa
e Hipotermal na Fonte;
b) PH a 25°C - em nIveis entre 5,00 e 7,00 (chico e sete), comprovados no rótulo da embalagem;
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c) Atendimento a todos os requisitos previsto neste instrumento, edital de licitaçäo e normas oriundas da
Agéncia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e demais órgão oficiais de controle.
2.3. 0 PH é o sImbolo para a grandeza fisico-qulmica potencial hidrogénio ou potencial de hidrogênio
s Aguas minerais naturais
iônico, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solucAo aquosa. A
corn PH próxirnos de 0 (zero), indicarn urn aumento da acidez, enquanto que valores em torno de 7,0 (sete)
são considerados corno uma água neutra, o que colabora muito corn o sabor, leveza e rnaciez.
2.4. As embalagens de água deverão conter rótulo corn a apresentacão da marca, classificacao, fonte de
procedência, prazo de validade, data de envase, caracterIsticas fIsico-quImicas, cornposicao quIrnica
provável, portaria de lavra, nümero e data do ültimo laudo expedido, nürnero de registro no Ministério da
Saüde - MS, conteüdo e dados do concessionário e dernais informacOes exigidas na legislacao em vigor.
2.5. Os vasilhames retornáveis devern trazer de forma indelével e legIvel a data limite de 03 (trés) anos de
sua vida ütil, especificada na forma "Data de FabricaçAo" e "Prazo de Validade", expressos; segundo a
escrita usual: rnês/ano, con -forme estabelece a Portaria DNPM n° 387, de 19 de setembro de 2008, corn nova
redaçao dada pela Portaria DNPM n° 128, de 25 de marco de 2011.
2.6. Os vasilharnes serão entregues sem amassamentos, rachaduras, rernendos ou deformacOes internas e
externas.

2.7 0 fornecimento deverá se pautar nas regras da ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitária,
especificamente as Resolucoes RDC n° 173/2006, que dispöe sobre lista de verificacao de boas práticas para
industrializacão e comercializacAo de água mineral natural.

2.8 A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais (limpos e scm 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 näo poderá transportar os materiais junto corn outras
cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária da água mineral (NBR 14.638 - requisitos
para distribuiçAo).
2. 1O.Os produtos deverão ser entregues, mensalmente, no Almoxarifado da Contratante, localizado
na ma de Maruim n`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 condiçôes 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 importará na sua aceitacão;
2.10.3. Independentemente da aceitaçào, 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 Patrimôi6, no
horário das 07as 13 horas, corn antecedência minima de 01 (urn) dia ütil, para marcarA data
horário da entrega dos rnateriais;
7
2.10. Os copos descartáveis deverAo atender aNBR14.865:2012.
CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA
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3.1. 0 fomecimento, objeto deste Contrato, terá vigência a partir da assinatura do presente ate 31 de
dezembro de 2020.

PARAGRAFO ITNICO: Poderá a CONTRATANTE acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais ora
licitados, a depender de sua necessidade nao 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 n° 9.648/98).
CLAUSULA OUARTA - OB1UGACOES DA CONTRATANTE
4.1. Indicar a CONTRATADA o dia e o local em que deverão ser entregues os materiais;
4.2. Solicitar a CONTRATADA a água mineral por meio de telefone ou e-mail;
4.3. Assegurar, respeitadas as nonnas internas, o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
CONTRATADA as dependências da CONTRATANTE;
4.4. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizaçao dos materiais entregues, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
4.5. Verificar a manutençAo pela CONTRATADA das condiçOes de habilitaçao exigidas neste Contrato;
4.6. Prestar as informacoes e esclarecimentos 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 ocorrência de eventuais imperfeicOes ou irregularidades
encontradas no curso da execução do objeto, fixando prazo, se necessário, para a sua correção;
4.8. Proceder
produtos;

a

conferéncia da Nota fiscallfatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecirnento dos

4.9. Efetuar o pagamento após conferéncia da Nota fiscallfatura, atestando no corpo da mesma o
fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias dispostas neste
Contrato.

CLAUSULA OUINTA - 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, sera' pago a CONTRATADA ate o quinto (51) dia
ütil do mês subsequente, a quantia mensal de ate R$ 2.945,00 (dois mu, novecentos e quarenta e cinco reais),
perfazendo urn total global de ate R$ 26.505,00 (vinte e seis mil, quinhentos e cinco reais).

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATA
6.1. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que os produtos, objeto deste Contrato, sejam
prazos e nas especificacOes requeridas pela CONTRATANTE;
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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, scm que isso implique em acréscimo nos precos dos produtos especificados na proposta
da CONTRATADA, devendo os mesmos 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, defeitos
ou incorreçOes, no prazo de máxirno de 24 (vinte e quatro) horas;
6.4. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos conforrnando-se as exigências legais de higiene,
composicão e classificacao de aguas minerais;
6.5. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE corn relaçao aos garrafôes
de água mineral fornecidos;
6.6. Assumir total responsabilidade pelo transporte, a entrega no local determinado, o recoihimento, além de
se responsabilizar pelas reposicOes em decorréncia de eventuais danos que puderem ocorrer com os
vasilhames, inclusive durante a utilizaçao 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 ciéncia a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade verificada
quando da entrega dos produtos;
6.9. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esciarecirnentos solicitados e acatando as reclamaçOes formuladas;
6.10. Manter durante todo o perIodo de vigéncia do Contrato, todas as condiçoes de habilitaçao e
qualificaçao exigidas, quando da realizaçAo do pagamento pela CONTRATANTE, comunicando
imediatamente a superveniência de fato impeditiva da manutençäo dessa condiçAo, nos termos da Lei
8.666/93 e suas alteracOes;
6.11. Efetuar, quando solicitado pela CONTRATANTE, teste e demais provas exigidas pelas normas técnicas
e oficiais, para efetiva utilizaçao 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 scm prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE;
6.13. Cumprir outras obrigacOes previstas no Código de Proteçao e Defesa do Consumidor (Lei n°8.078/90)
que sejam compatIveis corn o regime de Direito Pñblico;
6.14. Responsabilizar-se por todas as obrigaçöes e encargos decorrentes das relaçOes de trabaiho corn os
profissionais contratados, previstos na legislacAo pátria vigente, sejam de ámbito trabaihista, previdenciário,
social, securitários, bern como as despesas relativas a frete/carreto, seguro, embalagens, taxas, impostos
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 terceiro/em
itras
razão de acão ou omissAo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
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cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
6.16. Apresentar análise bacteriolOgica da água emitida no prazo máximo de 06 (seis) meses, em

conformidade corn a ResoluçAo de Diretoria Colegiada - RDC no 274/2005 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Aguas Envasadas e Gelo,
ou outras em sua substituiçào;
6.17. Adotar os critérios de segurança e higiene previstos na legislacão vigente, tanto para seus empregados,
quanto para a execução do fornecimento;
6.18. Executar de forma continua, nAo sendo admitida sua interrupção sern justa causa e prévia cornunicaçAo
a CONTRATANTE;
6.19. Prover condiçoes que possibilitern o atendimento 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 autorizacão da
CONTRANTE;
6.20.2. A subcontrataçäo para a execução do objeto deste Contrato, sern prévia e expressa anuéncia da
CONTRATANTE;

6.20.3. A contrataçAo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
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 alteraçoes, mediante recibo, os produtos
objeto deste Contrato, serão recebidos da seguinte forma:
7.1.1. Provisoriarnente, assirn que forem entregues os rnateriais, para efeito de posterior verificação da
conforrnidade corn as especificacoes exigidas neste Contrato, bern como, corn as especificaçoes constantes
da proposta apresentada pela CONTRATADA;
7.1.2. Definitivamente, após verificaçAo da conformidade dos produtos corn as referidas especificaçOes, no
prazo máximo de 02 (dois) dias üteis, contado da lavratura do termo de recebirnento provisório, e
consequente aceitação, quando a nota fiscal sera' atestada e remetida para pagamento.
7.2. Os recebimentos, 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 recebimento provisório, registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, nAo
configura o recebimento deflnitivo dos produtos.
7.4. 0 recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Contrato, não exclui a responsabi1ida ' da
CONTRATADA quanto aos vIcios ocultos, ou seja, so manifestados quando da sua normal uti1izapela
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Assembléia, nos terrnos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90).

7.5. Os materiais fomecidos em desacordo corn o estipulado no Contrato serão rejeitados, parcialmente ou
totalmente, conforme o caso.
7.6. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o recebimento
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, nAo podendo a CONTRATADA interrornper a
execução do objeto ate o saneamento das irregularidades.
7.7. Durante o perlodo em que o recebirnento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa
da CONTRATADA, nAo incidirá sobre a CONTRATANTE qualquer onus, inclusive financeiro.
7.8. 0 representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas corn
a entrega e execução do objeto deste Contrato, determinando o que for necessário a regularizacao das faltas
ou defeitos observados.
CLAUSULA OITAVA - DAS FONTES DE RECURSOS E
DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato, conforme consta dos autos, obedeceräo: Função - Sub
Funçao - Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276 - Coordenacao da Ação
Legislativa; Categoria Econômica - Grupo de Despesa - Modalidade de AplicacAo: 3.3.90.00 - Despesas
Correntes - Outras Despesas Correntes - Aplicaçöes Diretas e foi procedida a reserva do recurso
orçamentário para custeá-1a.
CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
9.1.0 pagarnento sera' efetuado mensalmente, ate o 50 (quinto) diaiti1 do mês subsequente, mediante
apresentaçAo no protocolo da CONTRATANTE, da documentaçao hábil a quitação:
I - Nota fiscallFatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e/ou Responsável
do Almoxarifado e encaminhada ao Departamento Financeiro;
II — Cumprimento da Resoluçao do TCE/SE 208 de 06 de dezembro de 2001.
9.2 . Não haverá reajuste de preço, 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 proporçâo, 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 INPC, desde a
data final do perIodo de adimplemento, ate a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, nAo serAo
computados os afrasos atribulveis a contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de
quitacäo 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 partic'ar
licitaçao neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaçao, recolherá o ftn.posto
correspondente a diferença entre a alIquota interna e a interestadual.
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CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMDISTRATIVAS
10.1. Corn fundarnento no artigo 70 da Lei no 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar corn a
União, Estados, Distrito Federal ou MunicIpios pelo prazo de 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sern
prejuIzo das cominaçOes legais e multa a licitante e a adjudicatária que:
10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
10.1.2. Deixar de entregar docurnentacäo exigida neste Contrato;
10.1.3. Apresentar documentacão falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução deste Contrato;
10.1.5. Não 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 declaracAo 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, assirn considerado pela CONTRATANTE, inexecução parcial ou inexecuçAo total da
obrigacao, scm prejuIzo das responsabilidades civil ou criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as
seguintes penalidades:
10.2.1. Advertncia 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 incidência a 15 (quinze) dias;
b) 20% (vinte por cento) sobre a valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por perIocjo
superior a 15 (quinze) dias;
c) 30% (trinta por cento) sabre o valor adjudicado, em caso de inexecuçAo total da obrigacão assu ida;
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10.2.3. Suspensào ternporário do direito particular de licitacão e impedirnento de contratar corn a
CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
10.3. As sançOes de multa poderào ser aplicadas a CONTRATADA acompanhada de advertência., suspensão
temporária para licitar e contratar corn a CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes os acréscirnos ou supressOes de ate
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei no
8.666/93 e alteraçöes.
11.2. Este Contrato decorre do Processo de Licitacäo no 008/2020 - PregAo Presencial no 008/2020 cujas
condiçOes o integram para todos os fins legais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
FISCALIZACAO.

-

DA GESTAO E

12.1. A CONTRATADA assinará no prazo de 10 (dez) dias da homologaçao do resultado da licitaçAo para
prestaçao dos servicos especializados no objeto deste Contrato, o qual vigorará a partir da assinatura do
Contrato/emissäo 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 classificaçao, para assinar o contrato de igual prazo, e nas mesrnas
condiçOes propostas pelo 1 0 classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conform idade corn o
Edital, ou revogar a licitação independente da cornunicaçäo prevista no Art. 18 da Lei 8.666/93, em sua atual
redaçao;
12.3. 0 Contrato será assinado nos termos condiçOes e cláusulas constantes no Contrato, parte integrante do
Edital;
12.4. Se por rnotivo de força major, os serviços näo puderem ser contratados dentro do perlodo de 60
(sessenta) dias, prazo de validade das propostas, o Presidente e o 1° Secretário da CONTRATANTE poderá
solicitar a prorrogaçAo geral da validade referida;
12.5. Correrâo por conta do CONTRATANTE as despesas de publicaçâo 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
condicOes estabelecidas referentes a preços e forma de pagarnento;
12.7. A fiscalizacao do Contrato sera' da Coordenadoria Material e Patrimônio, sob a gestao da Diretoria
Administrativa ou por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, perm,frda a
assistência de terceiros, corn autoridade para exercer como representante da Administraçã desta
Uqdo
CONTRATANTE toda e qualquer açao de orientaçäo geral, acompanhamento e flscalizaçao
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contratual, como tambérn a conferéncia da qualidade dos serviços para posterior atesto da Nota Fiscal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju/Sergipe corn exclusão de qualquer outro, para dirimir as
questOes que possam surgir.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (tres) vias de
igual teor, em presenca das testemunhas abaixo, para que produzam os dernais efeitos decorrentes deste ato.

Aracaju/SE, Q..O de crv\CA..D

Dep

COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LIRELI
CNPJ 32.353.943/0001-94

TESTEMIJN[IAS:

de 2020.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENN0

NUMERO:

20/0512020

2020NE000525

ASSEMBLE.IA LEGISLATIVA

1011011
1 CIDADE:

ENDEREGO DA UG:

-

ARACAJU

AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO

00001
U.F.:

CEP:

SE

49.010-050

CNPJ:

COMERCIAL IDAL GE ALJMENTOS EIREU

CREDOR RAZAO SOCIAL

32.353.94310001-94

NOME FANTASIA COMERCLAL IDAL GE AUMENTOS EIREIJ
ENDEREçO DO CREDOR:
RUA VEREADOR JOAD CALAZANS N. 115

CÔDIGO U.0.:

PROGRAA DE TRABALKO:

01101

01.031.0026.0276.0000

1/ 1

CNPJ:

GESTAO

UG:

UNIDADE GESTORA EMifENTE:

FOLHA:

J C1DADE:
NAT. DA DESPESA
j 3.3.90.30

CEP:

(U.F.:
SE

j ARACAJU

49.020-030
PORTANClA:

FONTE

9.138,30

110101DOOD00

IMPORTANC1A FOR EXTENSO:
NOVE MIL E CENTO E TRINTA E 0110 RE.AIS E TRINTA CENTAVOS
FICHA FINANCEIRA
2020.011011.00001.0101000000.33000000.673- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TIPO 0€ DESPESA,

MODALIDADE GE EMPENHO

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Nc DA N.E. DE REFERENCA

1-NORMAL

2- ESTIMATIVO
UCITAçAO:

MODALIDADE GA UCITAçAO:

0110112020000085

9- PREGAO PRESENOAL

NCIMERO DO PROTOCOLO:

REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 GE 17/07/2002
ONVMO;

[CRONOGRAMA GE DESEMBOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:
0,00

MAIO:

MARcO:

JUNHO:
423,30

SETEMBRO:

ABRIL:

0,00

0,00
JUL-HO:

1.245,00
OUTUBRO

1245,00

0,00
AGOSTO:

1.245,00

NOVEMBRO:

1245.00

MEMO:

1.245,00

1245,00

1145.00

JTENS DO EMPENHO

330074-9

JW
tM A5, MIFV
r
NA
FONTE.ACONDIC!ONADA EM GARRAFAO PLASTICO
ET0RNAVEL, COM TAMPA 00 PRESSAO, LACR.E S SELO
E SEGURANCA APEV1SA.CONTENDO 0019.5 A 20
LITROS..ACONDICIONADA EM GARRAFAO OS
3.3.90.30.07 POUPROPU.ENO'ARGEm TRANSpARENTE.DEACORDO
0M AS LEGSLAC0ES E8PEC1F1CAS S AS P0RTARAS
818/04 DO MINISTERJO DA SALJDE 387/08 DNPM S ROC
1A,NVSA N O 274/05 E 2705 . MARCkMONTE CLARO

2102,00

;

4,1500

9.138,30

0BSERVAçA0
Ca1oxrne Catre1c

NO

023/2023, con vênca de 20/08/20203 31/12/2020.

LOCAUDADE DE ENTREGA:
TOTAL (R$)

AVENIDA WO CO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JCO IJVES FIU4O. ARACAJU -

RESPOMSAVEL PELA EMISSAO:
ALEX ROORIGO GE OLIVEIRA

9.138,30

ASSINATURA DO ORDENADOR:

/1

ff0N LU GE
997.795.1 05

078.347.457-90

LUC1AN

Dew impres2

27/35/20.20

R.P. Lm8Ac:

ALEX RODRIGO 0€ OLIVEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMF'ENHO

P4UMERO:

2015/2O20

2020NE000526

FOLHA;

I/I

UNIDADE GESTORA EMITENTE:

UG:

GESTAO:

1 CNPJ:

ASSEMBLEIA LEGISLM1VA

011011

00001

113170.84010001.44

U.F.:

C:

SE

49.010-050

C1DADE:

EP4DEREO DA UG:
AVENIDA WO DO PRADO, S/N - CENTRO

1 ARACAJU

CNPJ:

CREDOR: RAZAO SOCIAL COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

32.353.943/0001-94

NOME FANTASIA COMERCJAL JDAL DE AUMENTOS EIREIJ

- U.F.:

I CIDADE:

ENDEREO DO CREDOR

ARACAJLI

RUA VEREADOR JOAO CALAZANS N. 115

CEP:
49.020-030

SE

CD$GO U.O.:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESk

FONTE:

IMPORTANCIA:

01101

01.021.0026.0278.0000

3.3.90.30

0101000000

12.478,00

IMPORTANCIA POR EXTENSO:
DOZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OiTO REAlS

FCHA FINANCEIRA:
2020,011011,00001.0101000000.33000000,673 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO:

TWO DE DESPESA:

2- ESTIMATIVO

1 - NORMAL

ucrrAcAo:

MODALIDADE DA UCITAçAO:

0110112020000085

9 - PREGAO PRESENCLAL

- N° DA N.E. DE REFERENCLA:
NUMERO DO PROTOCOLO:

REFERNCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 1710712002
CONVEMO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
JANEIRO:

MARcO:

FEVEREIRO:
0,00

MAIO:

JUNHO:

0,00
JLJLHO:

57800

[SETEMBRO:

ABRIL:

0,00
1.700,00

OUTUBRO:

0,00

AGOSTO:
1.70000

1 700 00

1.700,00

1.70000

NOVEMBRO:

1,700,00

1.700,00

ITEMS DO EMPENHO

'r' ?fVl_ - Urz rll.,Llro I lmtjwtPK
.IQU1DOS,CCM CAPACIDADE DE 200ML - MARC

rowvlw

1

2

32072-2

373207-0

3.3.90.30.21

"OP0 DESCARTAVEL - MATERLAPRIMA PLAST
BRANCA BEGE OU TRANSPARENTE.PARA
3.a90.3021 PQUIDO,CAPACIDADE 80 ML - MARCA:MMATA

1

2.936,00

1488.00

i

CENTO

2,7700

&1Q72

CENTO

2,9600

434528

OBSERVAçAO
Confonn a Contratø N°

3/2020, com vgénca de 20/06/2020 a 31/1212020.

LOCALIDADE DE ENTREGA
AVENLDA IVO DO PRADO, SIN. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. AR.ACAJLJ - SE

TOTAL (R$) 1

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
ALEX RODRGO

DE

I

078.347.467-90

Dats da Irn'ess:

27/0&2020

Rasp. frnprsso:

ALEX R0DRCO DE OLVEIRA

12.478,00

H
ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO No 23/2020

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATADO: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
OBJIETO: AQuIsIçAo COM FORNECIMENTO MENSAL E PARCELADO DE GARRAFOES
DE POLICARBONATO TRANSPARENTE OU PLASTICO TIPO PET 20 LITROS, COM
FNVOLUCRO, SELO FISCAL E LACRE DE SEGURANA (LOTE 02) E COPO
DESCARTAVEL PARA AGUA E CAFÉ (LOTE 03), PARA A CONTRATANTE DURANTE 0
ANO DE 2020, CONFORME EsPECIFICAçOEs E QUANTITATIVOS CONSTANTES 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 REDAçAO ATUAL.
DATA DAASSINATURA: 20 DE MAIO DE 2020
ARACAJU, 15 DE JUN HO DE 2020.
WILLIAM MEDEIROS JUNIOR

Zimbra

15/06/2020

Zi m bra

william.junior@al.se.leg.br

Extrato de Contrato 22, 23 2020

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

Seg, 15 dejun de 2020 12:16
02 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 publicacao.
Aft
William

- Extrato do Contrato 23 2020 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI.odt
21 KB
- Extrato do Contrato 222020 FIRMA AGUA INDUSTRIAL CAMRAI LTDA.odt
21 KB

*
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