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ESTADO DE SERG1PE 

ASSEMBLE[A LEGISLATIVA 

CONTRATO No  008/2021 

Termo de Contrato de Fornecimento de Materiais de 

Consumo que entre si fazem a Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe e a Firma Máximo Comercio e 

Distribuição EIRELI-EPP 

Pelo presente instrurnento particular de Contrato de 

Fornecimento de Material de Consumo, que entre si fazem por esta e na meihor forma de direito, a 

• Assernbléia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. n o  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 Firma Máximo Comercio e Distribuição EIRELI-EPP, estabelecida na TV Santo 

Antonio, no  51, bairro Santo Antonio, inscrita no C.N.P.J. sob no 24.343.530/0001-09, Lnscriçäo 

Estadual no 27.154.574-7. denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Wendell Tavares 

Mendes, Sócio administrador, residente na Avenida Gentil Tavares da Mota n o  45, bairro Getülio 

Vargas, nesta Capital , portador do CPF no 834.275.895-87 e R.G n o  1387237 SSP/SE, na forma 
da Lei Federal no 10.520, de 17 dejulho 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 Complernentares nos  123/2006 e 147/2014 e Lei Federal no 8.078. de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), observadas as alteraçoes posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais, e corn base na LICITAcAO No 004/2021 - PRECAO 
NO 004/2021 tern justos e contratado por este e na meihor forma de direito, o que adiante segue 
rnediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

• 	 CLAUSULA PRIMEIRA 
0 presente ajuste objetiva a aquisicâo, corn fornecimento sob demanda, de 

rnateriais de copa e cozinha para compor OS estoques do Almoxarifado da contratante, durante o 
exercicio de 2021, conforme especificaçoes e quantitativos constantes no Anexo I do ato 
convocatório. 

\ / 	 CLAUSULA SEC UNDA - DISCRIMINAçAO DOS SERVIOS 
2.1.0 fornecirnento a que se refere a cláusula anterior, objeto deste contrato 

compreenderá o fornecimento sob dernanda e parcelado de ate: 

ITEM! T 	DESCRIçAO TECNICA UNID 	QUAN 	VALOR VALOR 

COD. T 	UNIT TOTAL 

IGESP  

1. LEITE EM Pb INTEGRAL INS- caixa 	240 	R5264,0 RS 

396.584-8 TANTANEO (rico em cálcio, fer- 63.360,0 

ro e vitaminas C,A e D, embalado 

em latas de alumInio ou flandres,  

A. Ltcjis 

l-O3. 

-kU.Ui .rCZ 
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isenta de ferrugem, nào amassa- 

das, nAo vioiadas. A embalagem 

de 400 gramas, deverá conter os 

dados de identificaço, procedén- 

cia, informacöes nutricionais, nE- 

mero de lote, quantidade do pro- 

duto, nEmero do registro no Mi- 

nistério 	da 	AgriculturalSlF/Dl- 

POA e carimbo de inspecäo do 

SIF. Caixas corn 24 unidades.Vaii- 

dade minima de 12 meses). 

Marca: ltambé  

2. CAFE EM P6 (Puro, torrado e I 	quilo 2400 	R$13.80 R$33.120 

262.794-9 moIdo de ia qualidade, corn selo 

ABIC. tipo de embalagem alto vá- 

cuo, em pacotes de 250 gramas.- 

Validade minima de 12 meses) 

Marc a: Puro 

2.2. A CONTRATANTE NAO se obriga a requisitar, durante a vigência do contrato, todo o 

quantitativo indicado neste contralo, Jicando us pedidos de entrega de material limitada c} eftiiva 

necessidade de consumo, sob exame da Administra(âo. ml circunstáncia NAO gera pam a 

Contratada qualquer direito a pagamenlo ou a ressarcimenlo pelos produtos ndo requisitados. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VICENCIA 

0 fornecirnento, objeto deste Contrato, terá vigência a partir da assinatura do 
presente ate 31 de dezembro de 2021, SOB DEMANDA E DE FORMA PARCELADA, no 
seguinte endereço, Rua Maruim, n°' 41/47 - Bairro Centro - CE?. 49.010-160, AracajulSergipe, nos 
dias iteis das 08:00 as 12:00 horas. 
PARAGRAFO UNICO: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir as quantidades dos materiais 

ora contratados, a depender de sua necessidade no devendo exceder o limite estipulado em lei. 
(observando-se o disposto nos incisos Jell e §10  do artigo 65 da Lei 8.666/93 e a Lei n° 9.648/98). 

4 	CLAUSULA QUARTA VALOR DO FORNECIMENTO 
LJ 	 Pelo perfeito fornecimenmo contratado sob demanda, após a apresentaçäo da 

Nota Fiscal,'fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Recursos Materials, será pago a 
Contratada rnensalmente, perfazendo total global de ate R$ 96A80,00(noventa e seis mu, 
quatrocentos e oitenta reais),já 1flC1USOS todas as taxas e impostos. 

CLAUSULA QUINTA - 0BRIGAçOEs DA CONTRATADD 

coNDlçoEs DE ENTREGA E RECEDIMENTO 

A. 
FoHia 
Rubric:a 
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5.1. São obrigacOes da Contratante: 

5.1.1. Proceder a verificação dos alimentos entregues, objetivando constatar a conformidade destes 

corn as especificaçOes constantes deste Termo de Referência e na Iicitação, para posterior emissão 

do aceite. 

5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos que a CONTRATADA entregar em desconformi-

dade corn as especificacOes constantes do item 2.2. deste Termo e na Iicitação. 

5.1.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias a boa e fiel execuçäo do objeto deste Termo, 

bern como permitir o acesso as instalaçôcs, quando solicitado pela contratada ou por seus eniprega-

dos quando da entrega dos alimentos. 

1p 	5.1.4. Prestar as informaçOes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 

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

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

cimento dos alimentos, fixando prazo para a sua correcão. 

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

dos alirnentos. 

5.1.7. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de forma que 

sejam mantidas as condiçOes de habilitaçâo exigidas na licitacao. 

5.1.8. Efetuar o pagamento devido pelo fornecirnento dos alimentos a contratada, desde que cumpri-

das todas as formalidades e exigéncias deste Termo e da Iicitação. 

5.2. Sao obrigaçOes da Contratada: 

5.2.1, Efetuar a entrega dos alimentos em perfeito estado, de acordo corn as especificaçOes constan-

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

bimento da Nota de Empenho ernitida pela Contratante. 

5.2.2. Fornecer o alimenro especificado na proposta, devendo este se de boa qualidade e de excelen-

te aceitaçao no mercado, fabricado de acordo corn as normas técnicas em vigor e corn a lcgislaçAo 

pertinente; 

5.2.3. Conter no rótulo dos alirnemos entregues as seguintes informaçoes: caracterIsticas, marca, 

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

alimento de origcrn estrangeira as informaçOes deverão estar em lingua portuguesa, conforme pres-

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

5.2.4. Entregar os alimentos corn prazo de validade de no minimo de 01 (um) ano, a partir da emis-

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

nesses casos, não deverá ser inferior a 1/4 (trés quartos) daquele estipulado peio fabricante. 

5.2.5. Substituir os alimentos fornecidos em desacordo corn a proposta de precos e as especificaçoes 

constantes do objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues corn defeitos ou imperfeico s, 

cabendo a contratada providenciar a reposicão, em no rnáxirno 05 (cinco) dias, sern Onus par a 

Contratante. 

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

clarecimentos solicitados e acatando as reclarnaçOes formuladas. 

A. Lgsk3tva/CPL 
FOha n°. 
Rubrica  
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5.2.7. Comunicar antecipadarnente a data e o horãrio da entrega dos materiais, näo sendo aceito o 

produto que estiver em desacordo corn as especificaçôes constantes deste instrumento, nem quais-

quer pleitos de faturamento extraordinãrios sob o pretexto de conclusäo da entrega do objeto 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-

car quando da entrega dos alirnentos. 

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

tratante, ou ainda a terceiros, na execuco do fornecimento objeto da 1icitaco, no sendo exciulda, 

ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalizaco ou acompanhamento pela 

Contratante. 

5.2.11, Ressarcir a Contratante o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacão ou inter-

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

tratante ou ainda por caso fortuito ou força major, circunstâncias devidarnente comunicadas a Con-

tratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorréncia. 

5.2.12. Manter, durante todo o perlodo de vigência do contrato, todas as condiçOes de habilitaço e 

qualificacäo exigidas neste Ten -no e na licitaçào, quando da realizaçào do pagamento pela Contra- 

tante, comunicando, irnediatamente a superveniência de fato impeditiva da manutenco dessa con-

diçào, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçOes. 

5.2.13. Cumprir outras obrigaçoes previstas no COdigo de Proteco e Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compatIveis corn o regime de direito pi.Thlico. 

CLAUSULA SEXTA - FONTES DE RECURSOS E D0TAcA0 
ORAMENTARIA 

6.1. As despesas oriundas do objeto deste contrato, conforme consta dos autos, ohedecerão As 

despesas oriundas do objeto desta Iicitacäo, conforme consta dos autos, obedeceräo Punço —Sub 
Função- Programa de Governo - Projeto ou Atividade: 01101.01.031.0026.0276- Coordenaçào da 
Aco Legislativa; Categora Econômica - Grupo de Despesa —Modalidade de Aplicaçào: 3.3.90.00 
- Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes - AplicaçOes Diretas Elemento de Despesa e 

Item de Gasto: 3.3.90.30.07 - Géneros de Alimentaçao, e foi procedida a reserva do recurso 
orçamentdrio para custed-la. 

CLAUSULA SETIMA - DA GESTAO, FISCALIzAçA0 E CONTRO-
LE 

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

toria Administrativa. perm itida a assisténcia de terceiros, corn auto ridade pat  exercer, comorre-

sentante da Administraçäo da Contratante, toda e qualquer ação de orientaçào geral, acompanl/a-

mento e flscalizaço da execuçào contratual, como tambérn a conferéncia da quantidade, qualiade, 

peso, validade c a integralidade da embalagem, para posterior atesto da Nota Fiscal. 	7=' 
A. LEqisUva/CL 

Ruhrca 



ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

7.2. A fiscalizaçAo de que trata este item, não exclui nem rcduz a responsabilidade da contratada 

pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, resultante de acão ou omissão, culposa ou dolosa, 

de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

7.3. A atestação de conformidade do fornecimento do obeto deste Termo cabe a fiscalização do 

contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

7.4. A FIscALIzAçAo compete, entre outras atribuiçoes: 

I. Encarninhar a Diretoria Administrativa, documento que relacione as ocorrências quc impliquem 

em multas a serem aplicadas as empresas vencedoras. 

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

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

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrëncias relacionadas corn a entrega dos alimentos, 

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

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

indisponibilidade dos materiais especificados no item 2.2 deste Termo. 

7.4.1.1. A acAo da FISCALIZAcAO não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuai s. 

7.5. Ao gestor do contrato compete: 

7.5.1 o auxIlio na revisão das cláusulas contratuais; 
7.5.2 o acompanhamento da qualidade, econornia e rninimização de riscos na execucAo contratual; 

7.5.3 a aplicação de penalidades ao contratado; 

7.5.4 a rescisão do contrato nos casos previstos e confecçao de aditivos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Corn fundarnento 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 ate 5 (cinco) anos, garantida a am-
pla defesa, scm prejuIzo das corninacöes legais e multa a licitante e a adjudicatäria que: 

8,1.1. não retirar ou nAo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta; 

8.1.9. corneter fraude fiscal. 

8.2. Corn fundarnento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, scm prejuIzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prdvia e ampla de f sa 

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

w 
 

8.1.3. apresentar docurnentação falsa; 

8.1.4. ensejar o retardamento da execuço de sen objeto; 

8.1.5. não mantiver a proposta; 

8.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 	 A. L.gisticp 
8.1.7. comportar-se de modo inidôrieo; 	 Folha 
8.1.8. fizer declaração faisa; 	 Rubrica 	_____ 
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as seguintes penalidades: 

8.2.1. advertência por escrito; 

8.2.2. 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 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 obrigação as-

surnida; 

8.2.3. suspensão temporária do direito de participar de licitaçAo e impedimento de contratar corn a 

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

8.3. As sançôes de multa podero ser aplicadas a Contratadajuntamente corn a de advertência, sus-

pensão ternporãria para licitar e contratar corn a adrninistraçào da Contratante 

CLAUS ULA NONA - DO PAGAMENTO 

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

sentaco no protocolo da Contratante, da docurnentaçäo hãbii a quitaço; 

1- Nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e/ou res-

ponsável pelo Almoxarifado e encaminhada ao Departarnento Financeiro; 

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

9.2 No haverá reajuste de precos 

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, näo serão computados os atrasos atribulveis a contratada e os decorrentes da nio aprovagdo 

dos documentos de quitaço ou, ainda, da näo aceitaço da mercadoria. 

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

de licitaço neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federaco, recolherá o 

imposto correspondente d diferenca entre a aliquota interna e a interestadual. 

CLAUSULA DECIMA - DIsPoslcOEs GER4IS 

10.1 Este Contrato decorre da Licitaçio a° 002/2020 - Pregäo Presencial n° 002/2020 cujas 
condiçOes o integram para todos os fins legais. 
10.2. 0 fornecimento do objeto deste Termo deve ser executado diretamente pela contratada, não 

podendo ser transferido, subempreitado, cedido ou sublocado sew prévia e expressa anuência da 

Contratante. 	 / 
10.3. No interesse da Contratante, o objeto da contrataçAo poderã sofrer acréscimos ou supressOs. 

nos ten-nos do artigo 65, da Lei n° 8.666/93 e alteraçôes posteriores, corn a apresentaço das devis 

justificativas. 

10,4. Nenhum acréscirno ou supressäo poderá exceder o limite estahelecido em lei, exceto assu- 

A. Lestka'C\L 
Folba ri°  
Rubrica 
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pressöes resultantes de acordo entre as partes. 

10.5. Nos precos propostos estão inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais 

objeto do presente Termo e da IicitacAo, bern como todos os impostos, encargos trabaihistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocarnento de pessoal, transporte, garantia dos 

rnateriais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da 

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— FORO 

Flea eleito o foro da Cidade de Aracaju-Sergipe corn exclusâo de qualquer 

outro, para dirimir as questOes que possam surgir. 

E or estarem justos e contratados, assinarn o presente em 03 (três) vias de 

Z
c rejenc 1  s testernunhas 

a  

a 	o, para que produzam os demais efeitos decorrentes 

 // 
/1 	Aracju-de (TYO(J20 	de 2P2 L a  

eputado L 	o Bispo e Lima 	 DeputadotL Andrade 
ia Sec resi  'dente 	

8-34.275.

895-87io —Cntratante 

 Wendi, . 

Maxn1tio C erbio e Distribuição EIRELI-EPP 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

LA 

A. LE:gis 

Fo 

Rubnca 
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Nnn,: JEFERSON LUIZ 06 ,ONDRADE Non- LIJGIANU BISPO DE LIMA 

C('F: 99'76610519 cpr 07731655or4 

P'CAFDOSGSRCE7I4 1,MAJLCOM Cooloto' MARCOORGAS .SF.GOV.BR 

GOVERNO DO ESTADO OE SfG .,Ia 	LAi'i.,'202 I 	r.tS,.,C Dole 26I03'2521 

DATA 1)0 EMPENHO: 	NUMEl0: 	 FOLHA: 

NOTA DE EMPENHO 24/05/2021 2021NE000398 	1/2 

UNIDADE GESTORA EMITENTE; UG; GESTAO: 	CNPJ: 

ASSEMOLEIA LEGISLATIVA 011011 00001 	13.170.84010001-44 

çODAUG: CIDADE. U.F.; 'CEP: 

I AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO ARACRJU i SE 	49.010-050 

CREDOR: RAZAO SOCIAL -MAXIMO COMERCIO S DISTRIBUICAO EIRELI - EPP CNPJ; 

NOME FANTASIA - MAXIMO 24.343.530/0001-09 

ENOEREç000CREDOR: JCIDADE: °  U.F 

TRAVESSA SANTO ANTONIO N. 51 iARACAJU SE 	49.060-730 

CODIGO U.O.: 	 PROGRAMA DE TRABALHO: NAT, DA DESPESA: 	I FONTE: I IMPORTANCIA: 

(11101 	 01.031.00213.0276.0000 13.3.90.30 	 0101000000 96.480,00 

IMPORTANCIA FOR EXTENSO: 

NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAlS 

FICFIA FINANCEIRA: 

2021.0 1 101 	00001 .0101000000.13000000.181 - DESPESAC CORRENTES - OUTRAS DESPESAS COP.RENTES 

MODAL1DA[)E 1)5 EMPENNO: 	TWO DE DESPESA: N° DA N.E. DE REFERENdA: 

2- ESTIMATIVO 	 I 	NORMAL 

LICITAçAO: 	 .. MOD 	b'IAO . 	 .- 

0110112021000059 	 9 -  PREGAO PRESENCIAL 002136/2021 

REFERENdA LEGAL 

LEI 10.520 DE 17107/2002 

CON VENIO 

CRONOGRAMA DE DESEMOLSO 

JANRRO: 	 ESREIRO 	 MARcO ABRHi 

0,00 	 0,00 0.00 0,00 

MAIO: 	 JUNHO: JULKO: AGOSTO: 

96.480,00/ 	 0.00 0,001 
,w_o__n 	 Oenenoynen,- 

SETEMBRO: 	 OUTUBRO: 	 NOV  _EM _BR O: DEZEMBRO: 

'.02I  
................................ 

ITENS DO EMPENHO 

ITEM 	 J 1: 	. 	 ':.' 	 . EsPEcu1cAcAo. :; 	:. 	 .. .::f 	QTD: 	
. oRMEcHTojRco UNITARIC PREO 

... 
LEITE EM PC - INTEGRAL C [NSTARTANEO,FOP.MULA 0051. 

VITAMS4,tS C. A ED, FIROFOSFATQ FERICO E 

30 	
FMIJLSIrILANTE IATA CON APROXIMADAMENTE 4000 

24000 CAI'IA 	 640000 63 . 360 . 00 

CAFE - GRADS UNIFORMES P'JDE,'JDO COPTER ATE 15 %I 

CE GRADS CONILLON ISENTO GE GRADS RE'OS- 

VENUES Cu FER1EI3TA000. 164", PURGE 'JEli,'RAL, 

RADIO TlFOARABICA,IIACQi1C/s3T/s1Jl-I0CLARU/ 

MO 'L(SGDO ESCURo . SiAMARGUR ,  ES) f-j p0510 ,,LfJlJ 

1ORRADO 8 MIJIDO NEC EXPPESIOCI.GOI)MA S S/BDR 
CARACTEP.!STICOS DO PRoGuTO. 200EI/DO SE  

)NTENSO CU MARCIANTE. CCII PONTO OS TORFIA GPO 

OCAFE MAIS PORTE5CUALIDADE OLGEAL DUAL OU 

ACIMA GE 6,9 POFITCIS /CAFE SUPERIOR NA ESCALA 

SENIO"JP.IA( 0 A 1nECONTENOD NO MA.'lI,'O '1(1, DO 

IMPUREZAL. UN[DADEACEITAVEL DO (N ATE 

2 	26': 794 	19030 	
r.OACCFJDIClQNADc, EM EMaPLAGEM AL)JMINIZADA. 

. 	

'" U 	HERMETICAMER1E FECHADAA VACUO. COM  DUP 	
2 . 400 . 00  OU1LO 	 3 8000 
 . 

31) 	00 

EMFIALAGEI.1. INDIVIDUAL (11PO 'IJCUUH0) CON 250 

RAXIAAS, CONTENDO IDEN1IFICACAO DO PRODUTO. 

IMARCA Do FABR[CAFCTE, NONE E ENDEREçO oo 	. 

?RODUTOR, DATA DC EAERICACAD S PRAZO WINING OF. 

12 MESES. CONTENDO IIJFOP.McO NUTRICICNAL CON; 

A QUANTIDADE MINIMA DE PROTEIN/s POP 

PORCAO..CUNTENDO CARAC rEI3'I311c33 0/-: ASPECTO. 

~; OR. ('GUI 	L AA[301-' PROPRICIS , I N 	1,1151) DUE 

SI AJOEL EON .A PORTARIAMS 	S'S / 1,I"'113'"5 OF 

2604'9°E 	MARCA'FU" 	. 	 . 

['013 -10 I2'Yoçl::. Oii.'OI,1202 	 Poop, polo scillc,laçSci ALEX RODRIGO 0501 I'/EIRA . 	 PeSO. Gpc1c64 ALEX ROORIGO DE OLI'."EIRA 



wa I 	GOVERNO DO ESTADO DE SERGII'E 
DATA DO 	 ENHO 

NOTA DE EMPENO 	
J 

H 	 2021NE000398 

oBsERvAcAo 
Cof11o,ne Contrail N I,C812021 nrra Io"enn eflic mar.00t mm rob rtmmr,rarrdem rio torte mm,rr poe cafe emil po uura,rle a aria do 2021. 

FOLHA: 

2/2 

• LOCALIDADE DE ENTREGA: 

- 	 TOTAL (R$) 	 96480.00 
lll[ I 	( C 	R rr)o SINALACIO GOVERIIADOR JOAO AIVES FILl-mO ARACAJU SE 

ORDENADOR(ES) DE DESPESA 

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE - 	 LUCIANO BISPO DL LIMA 

997.795.105-99 	 077.316.555-04 

Data do Geracdo. 26:0512021 	 Rasp. oeli solictlacdo ALEX RODRIGO 05 OLNEIRA 	 ReslJ. GeraGie ALEX ROORIGO 00 0Ll'EiRA 
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ESTADO DE SERGIPE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO No 008/2021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELLI - EPP 

OBJETO: AQuTsIcAo, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE MATERIAlS DE 

COPA B COZINHA PARA COMPOR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA 

CONTRATANTE, DURANTE 0 EXERCIICIO DE 2021, CONFORME EsPEcIFIcAcOEs E 

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I DO ATO CON VOCATORIO. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, ATE 0 DIA 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021. 

BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAçA0 ATUAL 

DATA DAASSINATURA: 24 DE MAIO DE 2021. 

ARACAJU, 10 DE JUNHO DE 2021 

JOSÉ ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES ALVES 



•iiiiiiimi 
W' 
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No 28.688 	1 2 

Aram 

0 

sexta-feira, 11 de Junho de 2021 Aracaju - Sergipe 

4490.51.00 Obras e lrrstalac4o 

Foote: 100111510 

P.J: 48/2021. Prazo de execucOo: 03(trOa rrreses) Valor Maxima 

Orçado pelo Municipio: R$ 481 .552,1l(quatrocentos e oltenta e 

urn mu, quinhentos e cinquerita e dais reais e onze centavos). 

Local: Praca CapitOo JoSe Tavares, - No  270, Contra - CEP: 

49514-000, Frei Paulo Estado do Sergipe 

Suporte Legal: Lei ri8.666193 e lei cornplernentar no 123/08. 

Obs. 0 Edital e ioforrnaçOes cornplementnres encontrarn-Se S 

disposiçSo dos interessados, na sale da ComissSo Permanente 

de Licitaçoes, sitaada a Rua Prapa CapitOo JoSo Tavares, N o  

270, Centro - CEP: 49514-000, Frei Paulo Estado de Sergipe, do 

segunda-feira a sexta-feira. ern dias de expediente, no hordria 

das 08:00 So 13:00 ha, atravds do situ: asw.freipauto.se.gov.br . 

FREI PAULO /SE, 10 de Juoho de 2021. 

1..",'l 	:95. ,n 

LAVE $ :EMPREA'S MAO$ 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO SERGIPE 

CONTRATADO: FIRMA MAXIMOCOMERCIOEDISTRIBUIcAO 

EIROLLI - EPP 

OBJETO:AOUISIçAO.COMFORNECIMENTO SOB OEMANDA, 

DO MATERIAlS DO COPA 0 COZINHA PARA COMPOR OS 

ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA CONTRATANTO, 

DURANTE 0 EXERC)CIO 00 2021, CONFORME ESPECIFI-

CACOES 0 QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I DO 

ATO CONVOCATORIO. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, ATE 0 

0/A 31 DO DEZEMBRO 052021. 

BASE LEGAL: LEI No 8.666193 EM SUA RODA9AO ATUAL 

DATA DAASSINATURA: 24 DE MAIO DE 2021. 

WILIAM TAVARES DO OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

I 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO CONTRATO N'00812021 

ARACAJU, 10 DE JUNHO DO 2021 

JOSE ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES ALVES 

DEFARTAMENTO JURIDICO 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLATIVA 

EXTRATO 00 CONTRATO No 09912021 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE SERGIPE 

CONTRATADO: 	FIRMA 	DIANJU 	DISTRIBUIDORA 

ATACADISTA EIRELLI-EPP 

0BJET0.AOuIsIcAO.c0MF0RNECIMENT0sOBDEMANDA, 

DE MATERIAlS DE COPA 0 COZINHA PARA COMPOR OS 

ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA CONTRATANTE, 

DURANTE 0 EXERCICIO DO 2021, CONFORME ESPECIFI-

CAcOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO 

ATO CON VOCATORIO. 

VIGENCIA: A PARTIR DA DATA DO SUAASSINATURA, ATE 0 

DIA 31 DE DEZEMBRO 002021. 

EASE LEGAL: LEI N 1 8.666,1193 EM SUA REDACAO ATUAL 

DATA DAASSINATURA: 24 DO MAID 002021. 

ARACAJU. 10 DO JUNHO DO 2021 

JOSE ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES ALVES 

DEPARTAMENTO JURDICO 

ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEJA LEGISLA11VA 

EXRATO DA AlA DE RECEPcAO DOS ENVELOPES 

PROPOSTA E HABIUTAçAO DA ucITAcAo No 007/2021 - 

PREGAO PRESENCIAL N'00712021 

Obeto: ConsataçSo de ompresa espedatzada pare a prestac90 de 

serdçosde d'mveiic, corn fornedrnentode chases, fectradura, sadeados, 

carirnbos oaf ins sob dernarida pare oslo Fader, no decorrer do exeitido 

do 2021. 

Favorecidos: PAULO JORGE DASILVA-ME 

Parecer. OJIAL no 15412021 

Homologagão: Pelo Presidents e 1 0  Sea'etdrio, em 10.10612021. 

,frsos/U, 10 do jun50 402021. 

Denise Vasconcalos G Bendocchi 

Pregoeira Oftcial daAL-SE 

PELIlly  
........ 


