ESTADO DE SERGIPE
EMBLEIA
LEGISLATIVA DE SERGIPE
ASS
CONTRATO N° 010 /2021
Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de
Consumo que entre si fazem a Assembleia Leg-islativa do
Estado de Sergipe e a Firma Maximo Comercio e
Distribuição EIRELI-EPP
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento de
Material de Consumo que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito a contratante
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C.G.C. n° 13.170.840/0001-44,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado
Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos
brasileiros, residentes nesta Capital e do outro, a Empresa Máximo Comercio e Distribuição
El RELI-EPP, estabelecida na 'FV Santo Antônio, n° 51, bairro Santo Antônio, inscrita no C.N.P.J.
sob n" 24.343.530/0001-09, Inscrição Estadual n° 27.154.574-7, denominada CONTRATADA,
representada pelo Sr. Wendell Tavares Mendes, Sócio administrador, residente na Avenida Gentil
Tavares da Mota n" 45, bairro Getúlio Vargas, nesta Capital , portador do CPF 834.275.895-87
e R.G n° 1387237 SSP/SE , na forma da Lei Federal ri° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e pelas Leis
Complementares n° 123/06 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual
redação (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n°
8.538/2015, pela Lei Estadual IV 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, subsidiariamente
pela Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993, observadas às alterações posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais e nas condições e exigências estabelecidas no Edital, e cam base na
LICITAÇÃO
005/2021 - PREGÃO N° 005/2021, processo administrativo 00213-60021,
autorizado pelo ato 23.325 no dia 21 de janeiro de 2021, com publicação no DOE no dia 03 de
fevereiro de 2021, página 13, edição n.28599,têm justo e contratado por este e na melhor forma de
direito,o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -- DO OBJETO
1.1. 0 presente ajuste objetiva aquisição com fornecimento sob demanda e mensal de copo
descartável para água e café para a Corn' atame durante o ano de 2021, conforme especificações e
quantitativos constantes no Anexo I do ato convocatório.
CLÁUSULA SEGUNDA—DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1, Fornecimento de copos descartáveis para água café, respectivamente, conforme Condições,
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- quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para a Contratante. durante - 0 - exercício de •
202 . conforme quantitativús abaixo:

"ITEM/
COD.IGES

DESCRIÇÁO TÉCNICA
NBR 1486512012

OBJETO
UN II)

•• Copo I)cscarta ti p ágOa , C cnto
200rn1
32072-2
NI.A RCA: Maratá
CopO Descartável p1 café 80M1 1 Cento
MARCA: Ultra
373207-0
VALOR GLOBAL:

(KANT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

4800 :

Z54_21

R520.208.00

2400

R$4.07

R59.768.00
RS29.976,0(

2.2. DAS EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO — ESPECIFICAÇÕES DOS
COPOS DESCARTÁVEIS
2.2.1 Copo para áQua confeccionado em poliestireno,: atóxicO, reforçado corn frisos laterais, com
capacidade para 200 iml, na cor branca ou transparente incolor em conformidade com a NBR 14865
da ABNT, empacotes corn I 00 unidades
2.2.2 Copo para cafe confeccionado erri poliestireno, atóxicó reforçado corn frisos laterals com
capacidade para 80m1 na cor branca Oil transparente incolor em conformidade corn a NBR 14865:
da .,N13N-f. em pacotes corn100 unidades.
2.2.3 O copo deverá ser muito resistente e possuir rigidez para não permitir a delOrmação corn o uso

•e deve apresentar equilíbrio estável quando colocado sôbre superfície horizontal
2.2.4 Os copos devem trazer gravado emrelevo, com características visíveis e de forma i indeléveL
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante capacidade do copo e símbolo de
identificação do material para reciclagem, conforme a NBR 13230.
2.2.5. A Contratante NÃO se obriga a requisitar. durante a vigência do contrato, todo o quantitativo
indicado neste contrato, ficando os pedidos de entrega de material limitada a efetiva necessidade de
consumo. sob exame da Administração. Tat: circunstância NÃO gera para a Contratada qualquer
direito a pagamento ou a ressarcimento pelos produtos não requisitados"
CLÁUSULA TERCEIRA:— DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
3;1: Em conformídade corn ; os artigos:73 a 76 da Lei 8666/93, com alterações. mediante recibo. os
produtos objeto do presente :Termo da licitação e do ilium) Contrato. Serão recebidos da seguinte
forMa:
:
Provisoriamente. assim que forem entregues os materiais, para eleito de posterior verificação
da conformidade com as especifícações exigidas neste Term() de Referência bem corno corn as
especificações constantes dg proposta apresentada pela contratada;

".
ithw
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Definitivamente, após verificação do conformidade: : dos produtos com as referidas
especificações, :no prazo maxim° de :02 (dois) dias úteis, contado da lavratura do termo de
recebiniento provisório e consequente aceitaçãO, quando a nota fiscal será atestada e remetida: para
pagarnento.
3.2. Os recebiMentos, provisório e definitivo dos produtos, ficarão a cargo do Almoxarifado e
Coordenadoria:de Material e Patrimônio cabendo a estes o atesto da Nota Fiscal.
3.3. 0 atestado de recebimento provisório, registrado em canhoto de nota fiscal ou documento
similar, não configura :o recebimento definitivo dos produtos.
: 3.4. 0 recebimento definitivo, dos produtos,: objeto deste 'Fenno e : da licitação, não exclui
responsabilidade da contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua
(Lei p()
normal utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
8.078/90).
3.5. Os materiais fornecidos em desacordo com o estipulado neste Termo e na proposta da
:Contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente conforme o caso.
3.6. Se houver erro na nota : fiscal/fatura„ ou qualquer outra circunstância que desaprove o
recebimento definitivo. o mesmo ficará pendente : e o pagamento Susperiso, não podendo
:contratada interromper a execução do objeto ate o saneamento dos irregularidades.
3.7. Durante o período em que: o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso
: por culpa da Contratada. não incidirá sobre a Contratante qualquer ônus, inclusive financeiro.
3.8. 0 representante da Contratante anotará em registro próprio todas : as ocorrências relacionadas
com a entrega e: execução do objeto deste Termo e da licitação, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados,

CLÁUSULA QUARTA— OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Receber o objeto nol prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos:
4.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado. a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta. para fins de aceitação e recebimento
definitivo:
4.3. Comunicar . à Contratada, por escrito, sobre imperfeições. falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado. ou corrigido;
4.3.1.. 'Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
4.3.2. Efetuar :0 pagamento à. Contratada no valor correspondente ao -fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO FORNECIMENTO
5.1. Pelo perfeito fornecimento do objeto deste Contrato, após 4 apresentação da Nota Fiscal/fatura.
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devidamente atestada pela Coorderiadoria de Recursos Materiais e Patrimônio e observado o
cumprimento : da Resolução ICl/SF n." 208.: de : 06 de dezembro de 2001 será pago à
CONTRNFADA O paganiento sera efetuado. sob :demanda de acordo corn a quantidade fornecida.
dia Util do mês -subsequent.. mediante apresentação no protocolo da Contratante. da
até o
documentação: hábil à quitação perfazendo o total global de até R$29.976.00(vinte e novemil
noveeentos e setenta e seis reais).

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições conforme especilicações prazo e local
constantes no Edital e seus anexos., acompanhado da respectiva nota fiscal,
6.3: Responsabilizar-se pelos Vícios e danos decorrentes do objeto. de acordo com Os artigos 12, 13 e 17 a 27. do Codiao de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078. de 1990):
. 6.4. Substituir. reparar ou .corrigir, às suas .expensas,. no prazo fixado neste. 'Fenno de Referência. o
Objeto corn avarias ou defeitos:
6.5. Comunicar à Contratante,, no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega; Os motivos que impossibilitem O cumprimento dõ prazo previsto, com a devida
comprovação:
6.6. Mantel.. durante:toda a execução do contrato. em compatibilidade corn as obrigações assumidas.
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
6.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA—DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1 0 prazo máximo de entrega dos materiais é de 03 (três) dias, contados do recebimento da
requisição de fornecimento emitida pelo contratante do Estadode _Sergipe; .
7.2. Os produtos deverão ser entre2nes, quando solicitados. no :Almoxarifado da Contratante.
41/47.:Prédio Anexo do Poder
localizado na rua de iMaruim
7.2.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade
de consumo .e condições de armazenamento da Contratante e sempre que solicitada pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio;
7.3. •A(s) -- firma(s) licitante(s) -vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s), a trocar, a suas expensas. o
material que vier a ser recusado, sendo que.o ato..dorecebimento.não importará na .sua
7.4. Independentemente da aceitação. o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigandose a repor aquele que não atender as especificações:
7.5 A contratada deverá. entrar em contato corn a Coordenadoria .de Material e Patrimônio e o
Ahnoxarifado. no • horário das 7 as 1. 3 ihoras corn antecedência minima de 01 (um) dia -útil para
marcar a data e horário daentrega dos rnateriais:

CLÁUSULA OITAVA — DAS FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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8.1. As despesas obedecerão a seguinte orçamentária:
Função —Sub Função- Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276 Coordenação da Ação LeQislativa: Categoria Econômica — Grupo de Despesa —Modalidade de
Aplicação: 3.3.90.00 — Despesas Correntes — Outras Despesas Correntes — Aplicações Diretas:
Elemento e Item de gasto: 3.3.90.30.21 — Material de Copa e Cozinha e foi procedida a reserva do
recurso orçamentário para custeá-la.
CLÁUSULA NONA DO PAGAMENTO E REAJUSTE
9.1 0 pagamento será efetuado, sob demanda, de acordo com a; quantidade fornecida, até o 5'' dia
útil do mês subsequente, mediante apresentação no protocolo da Contratante. da documentação
: hábil à quitação:
- Nota fiscal/Fatura: devidamente atestada :pelo Almoxarifado e Coordenadoria de Material e
Patrimônio e encaminhada a Diretoria de Orçamento e Finanças;
11— Cumprimento da Resolução n" 208/2001 do Tribunal de Contas de Sergipe.
9.2 Não haverá reajuste de preço exceto se 'louver qualquer fato devidamente comprov'ado e alheio
à Vont4de das :Partes, qUe altere o equilíbrio econômico-financeiro inicial dó Contrato o mesmo
poderá ser revísto e restabelecido em igual proporção, Mediante requerimento da parte interessada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração :administrativa nos termos da Lei n° 8.666. de 1993 e da Lei n" 10.520. de
2002.a Contratada que:
10.11: Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação:
10.1.2. :Ensejar o retardamento da execução do objeto:
10.1.1 fraudar ha execução do contrato:
10.1.4. iC'omportar-se de modo inidâneo:
10.1.5.: Cometer fraude :fiscal:
10.1.6. Não mantiver a:proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no Stibitem icirnaficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por ialtas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos pLifa a ( ontraante.;
10.3. :Multa moratória: de 1
(Um) por cento) por dia de atraso injustificado sobre o Valor da
parcela inadimplida, ate o limite de 15 (quinze) dias;
10.3:1: multa compensatória de 20 % tyinte por cento) sobre a valor total do contrata no clso de
inexceução total do objeto;
10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subiteni
acima. :será aplicada do forma iproporcional à obi i2ação
10.3.3.: suspensão dc hcitar e impedimento de contratar corn o árgão en idade ou unidade
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administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de até dois
anos:
10:3.4. impediMento de licitar e contratar corn a 1jnião com o consequente descredenciamento no
'1C AFprazo de até cinco anos:
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administração Pública enquanto
perdurarem: QS motivos determinantes da punição ou até queiseja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou á penalidade, i que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízoseattsados;
10,4. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n" 8.666. de 1993. a Contratada
que:
10A.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar. por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tribtitos:
10 42 tenha praticado atos ilícitos visando á frustrar os obj.otivos!da licitação:
10.4.3. demonstre não possuir idoncidade para contratar corn a Administração em virtu& dc atos
ilieitos praticados.
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas •realizar-se-á erri processo administrativo
quo assegurará o contraditório e: a ampla defesa à Contratada, observando-Se o procediinento
previsto na Lei n" 8.666. de 1993, esubsidiariamente a Lei n" 9.784, de 1999.
10.6. A autoridade cornpetcnte nt aplicação das sanções, levará em conSideraçâo a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo dá pena.i hem corno o dano Causado à Administrtição,
observado o principio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
111. A Assembleia podera no rriómento da enttega ou a qualquer tempo recusar o objeto deste

Term no todo ou em partc,, sempre que não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões
técnicos de qualidade exi2iyeis:
11.2. No interesse da Contratante., o objeto da contratação podera sofrer acréscimos ou supressões.
nos termos do artigo 65. da Lei IV 8.666/93 e alterações posteriores, corn a apresentação das dcvidas
jtiStificativas.
11.3. Nenhum acréscimo Ou supréssão poderá (Aceder o: limite estabelecido em lei excel() as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
11.4. Nos preços propostos que vierem a fomecer já deverão estar inclusos todos os custos e
despesas necessárias à execução do objeto do presente Termo, hem corno,: todos Os: materiais.
impostos, encargos trabalhistas previdenciarios. fiscais, comerciais. taxas. fretes, seguros.
instalação, deslocamento de pessoal. transporte, mão de obra e quaisquer outros que incidam ou
venharn a incidir sobre o objeto licitado : constante. da proposta. Não será permitido portanto. que
tais encargos sejam discriminados em separado.
11.5 A Administração nil() responderá pot quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados:à execução do presente Termo de Contrail). bem como por qualquer
dano causado a tereeiros m decorrência de ato da Contratada_ de seus kímpregados prepostos ou
subordinados.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.
12A. A fiscalização do contrato será da Coordenadoria Material e Patrimônio e do Almoxarifaclo,
sob a gestão da Diretoria Administrativa ou por representante da Contratante devidamente
designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros, corn autoridale para exercer. corno
representante da Administração da Contratante,. toda c. qualquer ação de orientação gerad,
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, como tainbém a contCrência da qualidade
:
dos serviços, para posterior atesto da Nota Fiscal.

12.2. Ficam reservados à fiscalização:
19.9 .1. 0 direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não
previsto neste Termo e na licitação e tudo 0 mais que se relacione corn o objeto ora contratado.
desde que não acarrete ônus para a Contratante ou modificação da contratação.
Anotar. em registro.próprio, todas as ocorrências relacionadas corn a execução do Contrato.
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
12.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Contratante deverão ser solicitadas.
formalmente, pela Contratada ao gestor, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
12.4. A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e
controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados_ elementos,
explicações. esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas
atividades.
12.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade ánica, integral
e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da contratação. às implicações próximas e
remotas perante a Contratante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidades decorrentes da execução contratual
não implicará co-responsabilidade da
Contratante ou de seus prepostos, devendo, ainda a Contratada , sem prejuízo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato a Contratante dos prejuízos apurados e imputados a
falhas em suas atividades.
12.6. Durante o período de vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter preposto.
aceito pela Contratante. para representá-la sempre que for necessário.
12.7 Ao GESTOR do contrato compete:
12.7.1 o auxílio na revisão das cláusulas contratuais:
12.7.2 o acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratual:
12.7.3 a aplicação de penalidades ao contratado;
12.7.4 a rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA—VIGÊNCIA

13.1. 0 fornecimento, objeto deste Contrato. terá vigência a partir da assinatura do presente até
li de dezembro de:2021.
PARÁGRAFO ÚNICO:: Poderá a CONTRAIANTE acrescer ou suprimir as quantidades dos

materiais ora licitados, a depender de sua necessidade não devendo exceder o limite estipulado em /
lei. (observando-se o disposto nos incisos i: e 11 e §10 do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n"
9.648/98).
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da Cidade de Aracaju/Sergipe corn exclusão de qualquer outro, para dirimir
as questões que possam surgir.
E. por estarem justos e contratados assinam o presente em 03 (tres)
vias de igual teor, em presença das testemunhas, abaixo. para que produzam os demais efeitos
decorrentes deste ato...

•

de 2021.

Deputado Luciano Bispoide Lima
Presidente - Contratante:

f,
Deputado erkOn Andrade
a Seeyet rio —Contratante

Wendell T
MTdes.F:83í5.895-87
Maximo Comerc"oe Distribuição EIR.ELI-EPP
Contratada

411

TESTEMUNHAS:

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

owe',

DocUMent0 assinado dtdmente pot
,OLIANC)141P,J DE LIVIA
Cf F: 0,'318.55504
Cenumr..MABCOSR@ALSE.GOV.BR
Data 11/05202* 08 1924

011.071

: AVENIDA IVO DO PRADO S/N - CENTRO
^

i

•

••

_

GESTÃO:

CNPJ:
13.170.940/0001-44

CIDADE:

U.F.:

CEP:

ARACAJU

SE

49.010-050

..

CNPJ:

CREDOR: RAZÃO SOCIAL -MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -EPP

i 24.343.53010001-09

NOME FANTASIA - MAXIMO

01101

1 49.060-730

SE

!ARACAJU

TRAVESSA SANTO ANTONIO N. 51

CEP:

U.F.:

CIDADE:

ENDEREÇO DO CREDOR:

_

PROGRAMA DE TRABALHO:

NAT. DA DESPESA:

I FONTE:

IMPORTÂNCIA:

01.031.0026.0276. 0000

1.3.90.30

.10101000000

29.976.00

CÓDIGO U.O.:

1 / 1

00001

: UG:
.....

•

2021NE000359

03/05/2021

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ENDEREÇO DA UG:

FOLHA:

DATA DO EMPENHO: NUMERO:

NOTA DE EMPENHO

1 UNIDADE GESTORA EMITENTE:

.

Deuimento assinado dig1:118-411,
:
Noma JEFERRON I JIZ DE AHDRA3E
cep 93179310559
000áto.RICARGIONGARCEZ@,0MAIL00M
.Data 0r,
C9 :I:" Y2

IMP-ORTÃNCIA POR EXTENSO:
VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
FICHA FINANCEIRA:
2021.01101 1.00001.010l00000033000000.761 - DESPESAS CORRENTES—OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MODALIDADE DE EMPENHO:

TIPO DE DESPESA:

2 • ESTIMATIVO

1 - NORMAL

LICITAÇÃO:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

0110112021000055

9 - PREGÃO PRESENCIAL

•N° DA N.E. DE REFERÊNCIA:

RODO PROTOCOLO:
002171/2021

REFERENCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002
CONVENIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
JANEIRO:

FEVEREIRO:

ABRIL:

0.00
MAIO:

0.001
JUNHO:

29.976.00
SETEMBRO:

0.00

l
'
AGOSTO:

00

0.00

0.

OUTUBRO:

DEZEMBRO:

0,00

0.00

0.00

0.00.

ITENS DO EMPENHO
ITEM C<H>IGO
DO ITEM
32072-2

37.1207-0

ITEM DE
GASTO
3.3.90.30.21

13.9930.21

ESPECIFICAÇÃO
I

COPO DESC,'ARTAVÉL.:- DE PÓLIESTIRENÓ,PARA
LIQUI006,C,OM CAPACIDADE DE 200ML - MARCA:MARATA

.
COPO DESCH RTAVEL - MATE RIA- PRIMA PLASO. COR:
BRANCA BEGE OU TRANSPARENTE.PARA
LIOUIDO.CAPACIDADE 80 ML - MARCA: ULTR A

WD

UNIDADE
EÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
FORNECMIENTOIPR

4.800,00

CENTO

4.2100

20.208.00

L400.00

CENTO

4.0700:

9.708.00

OBSERVAÇÃO
conforr, ,, Contrato N. 010/2021, para forneumenlo mensal e sob demanda de copos due Moela para aqua e café durante.o ano de 2021.
LOCALIDADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO S,TJ. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU - SE

29.976,00

TOTAL (R$)

ORDENADOR(ES) DE DESPESA
JEEERSON LUIZ DE ANDRADE

LUCIANO BISPO DE LIMA

997.795:105-59

077.316.555-04

Data da Geração, 84/052021

Rasp. pela solicaaçao. GILSON OLIVEIRA DE FREITAS

Reap. Geração. 0115014 OLIVEIRA DE rP.EIrAs

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N° 010/2021

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATADO: FIRMA MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA MENSAL DE COPO

DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ PARA CONTRATANTE DURANTE O ANO DE 2021.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO
DE 2021.
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
DATA DA ASSINATURA: 03 DE MAIO DE 2021.

ARACAJU, 10 DE MAIO DE 2021

ANA PAULA OLIVEIRA DE SANTANA

Zimbra: Extrato do Contrato 010/2021 - Firma Máximo Comércio e Distribuição EireIli EPP

10/05/2021

Ana Paula 01...e Santana

Buscar

mail Contatas Agenda
Fechar

Responder

Responder a todos

Tarefas
Encaminhar

Porta-arquivos

Preferências

Arquivar

Spam

Apagar

Extrato do Cont

Extrato do Contrato 010/2021 - Firma Máximo Comércio e Distribuição EireIli EPP
De:
Para:

Ana Paula Oliveira de Santana
Valtencir Santos Andrade

Ext. do Contrat...E DISTRIBUIÇÃO.odt (22,5 KB) Fazer download I Porta-arquivos Remover

Bom dia Val,
Segue em anexo extrato para publicação.
Sds,
Ana Paula
Responder - Responder a todos - Encaminhar - Mais ações

https://webmail2.al.se.leg.br/#6
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0 BJ ETO. AQUISIÇÃO COM FORNEC IMENTO SOB DEMANDA
DE PAPEL OFICIO (.216X330m/75g/rn,). NA COR BRANCA,
RESMA COM 600 FOLHAS, PARA CONTRATANTE DURANTE
O AN 0 DE 2021.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. ATE O
DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
BASE LEGAL: LEI N. 8.666.'93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
DATA DA ASSINATURA 03 DE MAIO DE 2021
ARACAJU. 10 DE MA10 DE 2021
ANA PAULAOLWEIRADE MINIMA
DEPARTAMENTO JURIDICO:

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO CONTRATO N°004/2021
CONTRATANTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SERGIPE
CONTRATADO: FIRMA MAXIIViOCOMERCIO EDISTRIBUIÇÃO
ERELI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO SOB
DEMANDA DE PAPEL A4 (210X297mrn/75012., NA COR
BRANCA, RESMA COM SOD FOLHAS), PARA CONTRATANTE.
DURANTE 0 ANO DE 2021.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. ATÉ O
DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
BASE LEGAL: LEi
666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
DATA DAASSINATURA: 03 DE MAIO DE 2021.

zent parta
o Jape],

ARACAJU, 10 DE MAIO DE 2021
ANA PAULA OLIVEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO JURÍDICO

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO CONTRATO 14° 010/2021
CONTRATANTE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SERGIPE
CONTRATADO: FIRMA MÁXIMO COMERGIO E DISTR !WOO
RELL I EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO COMFORNECIMENTO SOB DEMANDA
MENSAL DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFE
PARA CONTRATANTE DURANTE O ANO DE 2021.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA,ATÉ O
DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
BASE LEGAL: LEI N° 8 666193 CM SUA REDAÇÃO ATUAL
DATA DA ASSINATURA: 03 DE MAIO DE 2021.

GETÚLIO

, ESCREVE

LOURIVAL

ARACAJU. 10 DE MAIO DE 2021
ANA PAULA OLIVEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO JURÍDICO

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

J,

Meg'

f".!-C9)

AVISO DE REMARCAÇÃO DA LICITAÇÃO N. 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°009/2021
Em razão de não terem sido anexados os projetos, plantas,
memoriais descritivos. etc, documentos referentes ao Pregão ri"
009/2021 que objeliva a conlratação de empresa especializada
para execução de projetos elétricos de respaisabilidade técnica
do setor de Engenharia da ALESE. atraves do engenheiro
elebicIsta Rinaldo Solera CREA-SE n° 2603007874. projetos
aprovados pela ENERGISA. referentes a: adequação ria
entrada de fornecimento de energia elétricado imavei localizado
na Rua Maria Isabel Orrveira, bairro SanatórIo, local aonde estão
Instalados os transmissores da Tye FM Alese (Late 01) ereforma
na subestação. localizada no Anexo Administrativo deste Padre:,
na Rua Maruins n°47 (Lote 02), é como essa omissão prejudica
na elaboração das propostas. fica REMARCADO para o dia 25
de mega de 2021. às 08h30rn1n. na sala da Coordenadoria de
Licitações e Contratos, situada no Edificio Sede da ASserribleia
Legislativa do Estado de Sergipe, Ralado Governador 'João
Alves Filho"- 2° andar - Avenida No do Prado sin' - Centro Aracaju/SE, o recebimento dos envelopes contendo as
propostas de preços e a documentação de habilitação.
Aracaju/SE. 10 de traio de 2021.
Denise Vasconcelos G. Bendocchi
Prwnnwira Ofidal

Air

G1LFIANCISOO

&E,Dxsz

néhl-Pas-EsE
se

Er)IsE
Editora Diário Oficial

