ESTADODE SERGIPE.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CONTRATO Nº17/2022

Contrato de Fornecimento de Materiais que entre si
celebram, de um lado, a Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe e, do outro, a Empresa O
MERCADÃO COMÉRCIOE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS EIRELI, em decorrência do Pregão
Presencial nº 004/2022

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, situada na
“Avenida Ivo do Prado,s/nº, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE,com

CGC. nº 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente, o Deputado

Luciano Bispo de Lima; e pelo Primeiro Secretário, o Deputado Jeferson Andrade; e, do
outro, a O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, Av.
Engenheiro Gentil Tuvares da Mota, nº 51, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP nº 49061020, inscrita no C.N.P.J. sob nº 03.823.107/0001-28, denominada CONTRATADA,neste ato

representada pelo Sr. Wendson Antônio Tavares Mendes,inscrito no CPF nº 028.752.185-06,
decorrente do Processo Administrativo nº 005095/2022 - LICITAÇÃO Nº 004/2022 —
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,
devidamente autorizado pelo Ato da Mesa Diretora nº 23.521 de 08/03/2022, publicado no
D.O.E, nº 28.868 de 11/03/2022,regido pelas disposições contidas na Lei Federal nº 10.520,

de 17 de julho de 2002,regulamentado neste Poder pelo Ato nº 22.950,de 26 de fevereiro de
2018, pelas Leis Complementares nº 123/06 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e
155/2016 em sua atual redação (Estatuto Nacional da Microempresa c da Empresa de
Pequeno Porte) c Decreto Federal nº 8.538/2015, pela Lei Estadual nº 8.747/20, pela Lei

Federal nº 13.709/2018, Lei Federal nº 8,078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadasàs

alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas cláusulas e
condições do ato convocatório, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito,

o queadiante se segue. mediante as cláusulas e condiçães seguintes:

CLÁUSULA
PRIMEIRA
— DO OBJETO
1,

8666/03)

1.1, Fornecimento, sob demanda, de Leite (lote 1), para compor os estoques e atender as.
necessidades das copas desia CONTRATANTE, durante o exercício de 2022, conforme
especificações mínimas, quantitativos e demais condições previstas neste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA

ESPECIFICAÇÃO DO

OBJETO (art.Lei

/

241. O objeto está minudentemeate descrito noTermo de Referência da Licitação (Anexo/l do

Edital do Pregão Presencial nº 004/2022)

/
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—
DE EXECUÇÃO
E RECEBIMENTO(art.55, IV,da

3.1. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.LL. O prazo máximo de entrega dos materiais é de 03 (três) dias, contados do recebimento
darequisição de fornecimento emitida pela CONTRATANTE;
31.2 Os produtos deverão ser entregues, sob demanda, no Almoxarifado desta
CONTRATANTE,localizado ne rua de Maruim nº” 41/47, Prédio Anexoda Poder Legislativo
Estadual;
3.13, A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com a
necessidade de consumo e condições de armazenamento desta CONTRATANTE e sempre
que solicitada pla Coordenadoria de Material e Patrimônio;
3.1.4, A CONTRATADAficará obrigadaa trocar, a suas expensas, o material que vior a ser
recusado,sendo queo ato do recebimento nãoimportará na sua aceitação;
3.1.5. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade de cada item,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito;
3.1.6. A CONTRATADA deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Material é
Patrimônio e Almoxarifado, no horário das 7 as 13 horas, com antecedência mínima de 01
(um) dia útil, para marcar data é horário da entregados materiais;
3.2. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

32.1, O recebimento dos materiais dar-se-á de acordo com os artigos 73 e 74, da Lei
8.666/93, com alterações posteriores:

3.22. O recebimento provisório será feito no momento da entrega, compreendendo, dentre
outras, as seguintes verificações:

3.2.2.1. Osmateriais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com
indicação da marca/modelo na embalagem e ou no Próprio material, com data de validade
visível, bem como das demais características que possibilitem a correta identificação do

material;

3.2.2.2. condições da embalagem e/ou do material;

3.2.2.3.

quantidade entregue emconformidade com requisição;

3.2.2.4.apresentação do documento fiscal em conformidade com a legislaçãofiscal vigente;
3.2.3. A data de validade do material deve ser de no mínimo de Ol(um) ano, contadaa partir

da emissão do documento fiscal; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo

fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a %(três quartos) daquele estipulado pelo
fabricante;
3.2.4. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório,
mediante termo no verso da NotaFiscal;
3.2.5, O atestado derecebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar,
não configura o recebimento definitivo do material;

3.

O recebimento definitivo deverá scr efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da

data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:
3.2.6.1. correspondência de marca do material com es indicados na Nota de Empenho ou
proposta da CONTRATADA;
3.2.6.2, compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas no contratoê |
constantes na proposta da CONTRATADA;
/
»N,
3.2.6.3. conformidade do documentofiscal quanto à identificação do comprador, Ass ptbleia

4
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Legislativa do Estado de Sergipe, descrição do material entregue, quantidade, preços unitário
etotal;
3.2.7. Caso seja verificada alguma falha no fomecimento será feito registro formal e
informadoà empresa CONTRATADA, para que proceda « substituição no prazo de OS(cinco)
dias corridos.
,
328. O recebimento definitivo do material objeto deste Contrato não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados
quando da sua normal utilização pela CONTRATANTE, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8078/90);

3.2.9. Se houver erro nanota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o

recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a
CONTRATADAinterromper a execução do contrato até o saneamento das irregularidades;
3.2.10, Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento
suspenso por culpa da CONTRATADA,nãoincidirá sobre a CONTRATANTEqualquer ônus,
inclusive financeiro;
3.2.11. A CONTRATANTE poderá, à qualquer tempo, recusar o fornecimento, no todo ou em
parte, semprequenão atender no estipulado no Termo de Referência, neste Contrato ou aos
padrões técnicos de qualidade exigíveis.
3.2.12. O representante da CONTRATANTEanoiará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a entrega dos materiais de que trata o objeto, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA- OBRIGAÇÕES DA

CONTRATANTE (art. 55, inciso VIL da Lej nº
8666/93)

4.1, Cabe à CONTRATANTE:
4.1.1. Proceder à verificação dos alimentos entregues, objetivando constatar a conformidade
destes com as especificações constantes no Termo de Referência, na licitação e na proposta da

CONTRATADA, para posterior emissão do aceite,
4.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos que a CONTRATADA entregar em
desconformidade com as especificações

constantes no item 2.2. do Termo de Referência, na
licitação é na proposta da CONTRATADA.
41.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa c fiel execução objeto deste
Contrato, bem como permitir o acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA
oupor seus empregados quando da entrega dos alimentos.
4.1.4, Prestar asinformações esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATADA,e que digam
tespeito à nalureza do objeto do Termo de Referência é
deste Contrato.
4.1.5. Notificar a CONTRATADA,por escrito, a acorrência de eventua
curso do fornecimento dos alimentos, fixando prazo para a sua correção. is imperfeições no
4.1.6. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a
tregados alimentos.
4.1.7. Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto contratado, de forma
que sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na citação
7”
4+1.8, Efetuar o pagamen
to devido pelo fornecimento dos alimentos a CONTRATADA (desde

”

É

/
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que cumpridas todas as formalidades e exigências do Termo de Referência, da licitação e
o
deste Contrato.
42. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADAperante terceiros, ainda que vinculados à execução do objetodo presente
Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da

CONTRATADA, desens empregados,prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA
QUINTA -ncisoDASVilOBRIGAÇÕES
E
KI da Lei DAsó

8.666/93)

pete à CONTRATADA:
5.1.1. Efetuar entrega dos alimentos em perfeito estado, de acordo comas especificações
constantes no Termo de Referência, na licitação e neste Contrato, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho emitida pela
CONTRATANTE
5.1.2. Fornecer o alimento especificado na proposta, devendo este ser de boa qualidade e de
excelente aceitação no mercado, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e com
a legislação pertinente.
81.3. Conter no rótulo dos alimentos entreguesas seguintes informações: características,
marca, qualidade, quantidade, composição, duta de fabricação e de validade para uso. Quando
se tratar de alimento de origem estrangeira as informações deverão estar em lingua
portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa do
Consumidor.
5.1.4. Entregar os alimentos comprazo de validade de no mínimo de 01 (um) ano, a partir da
emissão do documento fiscal, exceto para os alimentos com prazo inferior estipulado pelo
fabricante, nesses casos, não deverá ser inferior a *A (três quartos) daquele estipulado pelo
fabricante,
5.15. Substituir os alimentos fomecidos em desacordo com a proposta de preços e as
especificações constantes no Termo de Referência, na licitação e neste Contrato, ou que
porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições, cabendo à CONTRATADA
providenciur a reposição, em nomáximo OS(cinco) dias, sem ônuspara 4 CONTRATANTE.
5.1.6. Sujeitarse à ampla e irrestrita fiscalização por pare da Administração da
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações
formuladas
5.1.7. Comunicar antecipadamente a data e o horário da entrega dos materiais, não sendo
aecito & produto que estiver em desacordo com as especificações
do Termo de
Referência, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sobconstantes
o pretextode conclusão
da entrega do objeto contratado.
5.1.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências desta
CONTRATANTE.
5.1.9, Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente é por esorito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da entrega dos alimentos
/
5.1.10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da céntratação,à1.
/
as

(

é
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não sendo excluída, ou mesmoreduzida,a responsabilidade pelofato de haver fiscalização ou
acompanhamento pela CONTRATANTE.
SLI. Ressareit à CONTRATANTE. 0 equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção do fornecimento dos alimentos adquiridos, exceto quando isso

ocorrer por exigência desta CONTRATANTE ouainda por casofortuito ou força maior,

circunstâncias devidamente comunicadas à CONTRATANTE noprazo de 48 (quarenta oito

horas), apósa sua ocorrência.

.

5.1.12. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e na licitação, quando da
reelização do pagamento pela CONTRATANTE, comunicando, imediatamente a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores.

5.1,13. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor

(Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direitopúblico.

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA, DA GARANTIA, DA
FISCALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6-1. VIGÊNCIA (art. 55, IVda Lei nº 8.666/93): o presente Contrato vigorará da data da
sua assinatura/emissão da nota de empenhoaté o dia 31 de dezembro de 2023,
6.2. DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93): A Ascalização do contrato será da
Coorden

adoria Material e Patrimônio e do Almoxarifado, sob a gestão de Diretoria
Administrativa, permitida a assistência de terceiros, com autorida
de para exercer, como
Tepresentante da Administração desta CONTRATANTE, toda e qualquer
de orientação
geral, acompanhamento fiscalização da execução contratual, como tambémaçãoa conferên
cia da
quantidade, qualidade,
peso, validade e integralidade da embalagem, para posterior atesto

da
Nota Fiscal.
6.2.1. A fiscalização de que trata este item não exclui e nem
reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados à CONT RATANTE
oua terceiros. resultante de ação

ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
$.22. A atestação de conformidade do fomecimento do objeto deste Contrato cabe a
fiscalização do contrato oua outro servidor
designadopara essefim.

6.2.3. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

É Encaminhar à Diretoria Administrativa, documento que relacione as ocurrências que
HI. Verificar a conformidade da execução do objeto com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequad
os para garantir a qualidade desejada dos alimentos
impliquem em multas à serem aplicadas à CONTRATADA,
HI Anotar, em

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos
alimentos, determinan
do o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados.
IV. Acompanhar é atestar o recebimento Gefinitivo dos materiais, indicando as oconrências'de
judisponibilidade dos materinis especificado no item 2.2 do Termo de Referência.
$2.4- 4 ação da FISCALIZAÇÃOnão cxones ra
à CONTRATADAde suas responsapílidades
contratuais

6.2.5, Ao GESTORdo contrato compete:
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.
no
6.2.5.1, o auxílio na revisão das cláusulas contratuais,
o
execuçã
na
62:52. 0 acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos
contratual;
.
o
des ao contratado;
penalida
de
o
6.2.5.3. a aplicaçã
6.2.5.4,a rescisão do contrato nos casos previstos e confecção de aditivos.

er poderá
8.666/93): Este instrumento
€
ão CONTRATUAL
(art. 65 da Lel nº ? 8.666/93)
63. ALTERAÇÃO
8.666/93,
nº
Lei
da
65
artigo
no
ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados
.

.
desde que devidamente comprovados;
s contratuais, os acréscimos
condiçõe
mesmas
nas
6.3.1, A Contratada fica obrigada a aceitar,
e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto noart. 65, 81º da Lei nº
8.666/93, calculadosobre o valor inicial atualizado do contrato;
6.3.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordocelebrados entre as partes, conforme o
art. 65, 82º,1, da lej nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E DO

inciso

71. Pela perfeita e integral execução deste Conuato, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor global de R$91.200,00 (noventa e um mil é duzentos reais),
discriminado da seguinte forma:
IIEM/

CoD.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

UNID

IGESP
|
ot
LEITE EM PÓ INTEGRAL CAIXA
396.584-8 INSTANTÂNEO

QUANT

240

VALOR

VALOR

UNIT

R$
| 380,00

TOTAL

|

R$
97.200,00

7.2. O pugamento será efetuado mensalmente, sob demanda, de acordo com a quantidade

fornecida, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, mediante a apresentação no protocolo
desta CONTRATANTEda documentação hábit à quitação:

T— Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio e

do Almoxarifado e encaminhada à Diretoria de Orçamento e Finanças;
H= Cumprimento da Resolução do TCE/SE 208, de 06 de dezembro e 2001
7.3. Não haverá reajuste de preço, exceto sc houver qualquer fato devidamente comprovado e
alheio à vontade das partes, que altere o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato,
o mesmopoderá ser revisto c restabelecido igual proporção, mediante requerimento da
parte interessada, mantida a mesma margem deemlucro
inicial da proposta.
7.4. Havendoatraso do pagamento, a percela atrasada será atualizada segundo a variação do
INPC,desde a data final do período de adimplemento,até a data doefetivo pagamento. Para
o efeito deste item, não serão computadososatrasosatribuiveis à contratada e os decorrentes

da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação

da mercadoria. 7.5, Deacordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe,
aquielé que
participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de onttas unidades
da
federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre à alíquota intérma o |
interestadual
A
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7.6. A CONTRATANTEpoderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a
.
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,nos termos do Contrato
perfeita
a
para
necessários
indiretos
e
custosdiretos
os
todos
7.7. Nos preços já estão inclusos
consecução do fornecimento dos materiais objcto do presento Contrato, bemcomo todos os
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, transporte, materiais e acessórios de instalação, garantia e quaisquer
outros que incidam ou venham à incidir sobre o objeto do Contrato constante da proposta.
Não será permitido, portanto,que tais encargos sejam discriminados em separado;
7.8. A CONTRATANTE não se obriga a requisitar, durante à vigência do contrato, todo o
quantitativo indicado neste contrato, ficando os pedidos de entrega de material limitada à
efetiva necessidade de consumo, sob exame da Administração da CONTRATANTE. Tal
circunstância NÃO gera para à CONTRATADA qualquer direito a pagamento ou a

ressarcimento pelos produtos não requisitados.

DOTAÇÃOORÇ.
66/93)

ITÁRIA

(art. 55,

V,

L

8.1. As despesas decorrentes desta contratação correrãopor conta da seguinte dotação
orçamentária:
Função -Sub Função - Programa de Govemo - Projeto ou Atividade:
01101.01.031.0026.0276 - Gestão dos Serviços Administrativos e
vos; Categoria
Econômica Grupo de Despesa -Modalidade de Aplicação: 3.3.90.0Legislati
0
Despesas
Correntes
— Ouixas Despesas Correntes — Aplicações Diretas. Elemento de Despesa e Iiem de
Gusto:
3.3.90.30.07 — Gêneros de Alimentação foi procedida a reserva do recurso orçament
ário
para custeá-la
CLÁUSULANONA

SANÇ

S
ADMINISTRATIVAS(art. 55, inciso VIL, da Lej nºÕE
8.666/93)

9+1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666,de 1993 e da Lei nº 10,520,
de2002, à Contratadaque:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execuçãodo objeto;
9.1.3. Fraudar naexecuçãodo contrato;
9.1.4. Comportar-se de modo inidônco;
9.1.5, Cometer fraude fiscal;
9.1.6, Não mantiver a proposta.
9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitemacima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções
9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entend
idas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
9.3. Multa moratória de 1 % (Um) por cento) por dia de atraso injustificado sobre valo da
parcela inadimplida, até o limite de15 (quinze) dias;
93.1, multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contratoA
nocaso
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deinexecução total do objeto;
.
93.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de formaproporcional à obrigação inadimplida;
9.3.3, suspensão de licitar e impedimento de conuratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,pelo prazo de
até dois anos;

9.3.4. declacação de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
9.4, Também fica sujeitas às penalidades do art. 87, UI e IV daLei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
9.4.1. tenha softido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fiaude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. tenha praticado atosilícitos visando a fiustrar os objetivos dalicitação;
9.43, demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitospraticados.

9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como
o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

áU!
DES
XVIIE, da Lei nº 8.666/93)

SCI:

16,1. A inexccução total ouparcial do Contrato,

as penalidades constantes da cláusula
anterior, enscjurá à sua rescisão por ato unilaalémd
teral e escrito da Contratante, nos casos

enumerados nosincisos 1 a XII e XVII do art,
78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art,79 da

mesma Lei;

10.2, Quendoa rescisão ocorrer com base nosincisos

a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
sem que tenha havido culpa da Contratada, será estaXIIressa
rcida dos prejuizos vegulamente

semprovados, conforme preceitua o $ 2º do art. 79 do mesmo diploma legal;

10,3. Os casos de rescisão contratualserão formalme
nte motivados nosautos do processo,
assegurado

s o contraditório € a ampja defesa;

,
10.4. À rescisão deste Contrato implicará a reten
ção de créditos decorrentes da contratação,

até o limite das prejuízos cuusados à Contratante, bem comona assunção dos serviços
pele
Contintnato, na forma que a mesina determinar
CLÁUSULADÉCIMA PRIME!IRADIREITOS DO
CONTRATANTE NO CASO DERESCISÃ
O55, inciso
IX, daLei nº 8.666/93

)

e

11.1. Nabipétese de rescisão administrativa do presente Contrato,

Contratada reconhece, Jáíde
Já, odireito da Contratante de adotar, no que conber, as medidas àprevis
tas no artigo 8a Lei
nº 8666/93.

eEt

Á

ESTADODE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CLÁUSUI

É

UNDA

DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO

13,709/2018
121.

—

MPRIMENTO

DE DADOS - LEI N.

É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação,
.
sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
12.2. Aspartes sc comprometem a mantersigilo e confidencialidade de todasas informações
“em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis — repassados em decorrência da

execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras

empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento confrtual
123, Aspartes responderão administrativa e judicialmente caso causem danos patrimoniais,
dividuais ou coletivos, aos titulares do dados pessoais repassados em decorrência da
contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.

12.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, à CONTRATANTE,
representantes e prepostos da CONTRATADA,tais como o número do CPF e do RG, além de

para a execução do serviço objeto deste contrato, Lem acesso a dados pessoais dos
endereçoseletrônico residencial,

12.5, 4 CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de
Dados e se compromete à adequar todos os procedimentos internos au disposto nalegislação,
como intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.
12.6. A CONTRATADAfica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, cm até 24 (vinte e

quatro) horas, qualquer incidente de «cessos não autorizados aos dadas pessoais, siluações

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art, 48 da Lei
Geral de Proteção de Dados.

13.1, hazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital e seus
anexosc a proposta claborada pela CONTRATADA,constante na LICITAÇÃO Nº 004/2022
— PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, que 4 CONTRATADA expressamente declara
conhecer,ratificando neste alo sua aceitação integral,
13.2. As responsabilidades assumidas diretamente pela CONTRA
não poderão ser
transferidas a outrem,no todo ou emparte, subemoreitadas, cedidasTADA
ou sublocadas, som à
prévia c expressa anuência da CONTRATANTE.
JLÁUSULA

DÉCIMA QUARTA FORO (Art. 55, 82",

Lei nº 8.666/93)

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/Sergipe, comexpressa renúncia a qualquerGuiro, ,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões orjíndas do 4
presente Contrato.
ã

ESTADODE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

E, por estarem assim justas é acertadas, as partes contratantes firmam O presente instrumento
em (3 (três)vias de igual teor e forma para um só efeito, que seguem subscritas por 02 (duas)
testemunhas.
/
Deputado JEFERSON ANDRADE

1º Secretário Contratante

Aide
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Wendson Antônio Tavares Mendes
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ESTADODE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO CONTRATO Nº017/2022

CONTRATANTE: ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DESERGIPE.
CONTRATADO: O MERCADÃO COMÉRCIOE PRESTAÇÃODESERVIÇOS EIRELLI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DF EMPRESA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DF.
LEITE (LOTE 1, PARA COMPOR OS ESTOQUES E ATENDER AS NECESSIDADES DAS
COPAS DESTA CONTRATANTE.
BASE LEGAL: LB Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
VIGÊNCIA: PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
DATA DA ASSINATURA: 06 DE JUNHO DE2022.

ARACAJU,14 DE JUNHODE2022.

WILLIAM MEDEIROSJÚNIOR
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