
Item 25 - Cópias das Atas de registro de
preços vigentes no exercício.

Rua Joaquim Sampaio, 279 - Nossa Senhora das Graças - CEP: 56000-000 - Salgueiro - PE - Fone: (87) 3871
7070.
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TERMON.°003-1/2015

SALGUEIRO
Pri-U'\[j ro A*uf <C«p fl /

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFA2EM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA
MONICA R. DE MELLO FARIA ME, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA MONICA R. OE MELLO FARIA ME pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Prof. Nilce Tereslnha
Zanettl, 929 - Jardim Paulista ,cidade de Campina G. do Sul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.353.208/0001-97, a
seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de
fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.«003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátll, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. OPRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissãode Autorização úolomôtímento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro Instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de fornia diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergêncfa entre as especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e nalegislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
1.7. O descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com asobrigações por ele
assumidas, todas ascondições dehabilitação e qualiffcaçao exigidas nalicitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições depreços, para que o Registro seja atualizado.

2.DOPF

2.1,0 prazo de vigência da presentWa será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
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3. DOVALOR

«^^^^^J,0^^0.^2t0 «Y1!?810 ôde R$ 31.036.44 (trinta eum m» trinta eseis reais equarenta eauatio

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.DASCOWMÇÕE8EFORMASDEPAOAMENTO

^mK^^x^
6.DASOBR1GAÇ06S DO FORNECEDOR

aÈmffifSSiiSZS0U?!ÍL,l£lSMe " *" ««"PHmenio de sua poposta. pracesso de PREGÃO

6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregarosprodutos dentro do prazo de validade-

pwvkfenciátoeinMlsqiw
vez«nos mesmos nãotêm nenhum vinculo empregando com aaJ^'IXBatt™W*mmpm^,ma

7. DAS OBRIGAÇÕES DO COOTATANTE.
7.1 .pagaropreço apresentado constante nesta ata de registro de preços;
7.2.receber os produtos, dando condições para asua instalação;

li* reSüfa ín8teteíao* ""^*<• apresente qualquer falha no seu funcionamento;
rfÍ?^l!SÍ5tad8 f^J^S^1** **»"* w «W***> <*» produtos que apresentem quaisquerdefeitos, independentemente desses defeitos seremdefárjriwouemítecomJrKkte
7.6.parmjr que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
tt8ca!izaçao do tooalde realizac^kxtos serviçoa;
7.7.notHtear, por escrito, àCONTRATADA, a<x»rréneta ce eventosis imperfe^
fixando prazo para asuacofrecto,<x^ ^'
7.8. alem de outras previstas no termo de referenda que fe peite do proces^^
ôdecorrente apresente ata de registro de preços. ^^

8. DO AJUSTE

8.1. integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2Ô14
para Registro de Preçoo.

SaBXsPBIAUDADK^Nv
í.1 -PoderáaAdministração, àerantída aprevia defesa, aplicarádetentora de adjudicação as seguintes penalidades;
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9.3-muftaspoaníári».nas8eguihte8proporçoe8: HtwWíagwBcrao-

-nipotese que caracteriza, conforme ocaso, inexecucao total ou parcial do aiuste; ««»««>
*4-Aaprewnteç«oa^ embora nâo eadaonr
ursa-'bwraw^*«^ —^^tt^aasasta.1:
as-Nwtermoscojwfagrafoydo anwto casoaoBcadaanâa
quando for o cas*^^ ^ «í^ouainaa,

"^.ensejaroMÉMb da execução de seu objeto, não mantiveTa proposta, falhar oXuo*naS5£b
2j*2S?íSr "^ou oomalBr *•"* ^^ t*****0*saranttóa aprtWfc d8te9a'm ap,Ica^*
9.6.1- advertência,'

^ilSP^!"0 temP°rarta de Participação em licitação eimpedimento de contratar com aArtnlnistraeao, peto prazo
oe ate 5{cinco) anos;e r

9.6.3 - declaração de inldoneidade para Bcter e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou ate q^o seja promovida a reabilitação, na forma da te), perante a própria
autoridade aueanifaou a mnsitrfmto r r

10.DARESCISÃO
10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arrotao^s nos artiaos 77 e78 da Ui Federal 8666/93 e
suas alterações.suasalterações.

110.00 FORO

11.1. Pica eleito o foro da Comarca de Salguelro/PÊ para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem Justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de ifluaiteorJuntamente com as
testemunhas abaixonomeadas de direito.

Salguelro/PE, 09de março de 2015.

MARCBNESUBÔRJODEaA
PREFEITO
Contratante

\Xu*> «• U\XÁ,
MONtCAR. DE MELLOFARIA ME

EMPRESA CONTRATADA
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SALGUEIRO
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ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

MONICA R. DEMELLO FARIAME

CNPJ: 17.353.208/0001-97

Rua Prof. NilceTeresinha Zanetti, 929-JardimPaulista
Campina G. do Sul/PR

Fone: (41) 3672-3979

E-mall: lojamolokoplus@gmalt.com

Secretaria de Educação Proj. atividade n° 1099/2073 Elemento: 3.3.3.9030
ITEM

r> 1

.-v

ESPECIFICAÇÃO

Vaiai de Letras em EVA 26 placas. Conjunto com 26 placas contendo as4
formas de grafia destacâvels. medindo 21x21cm. Acompanha ilhos para
prender 83placasemforma de varal.

Baú Criativo (1000 peças) Composição: Contém 1000 peças üpo Lego.
Dimensões do baúdaplástico: 52x35x38cm

Tapete Alfanumôflco com 36 Pecas - Tapete emborrechado colorido
composto por 36peças contendo letras e números. Cada placa mede
aproximadamente 30x30cme8mmde espessura Tapete coJorido,
lavava!, atôxico, onda a criança brinca encaixando as tetras e números.
Pode ser usado como decoração, para abafar o som e amortecer o
Impacto. Desenvolva a coordenação motora, organização espada} e
corporal, linguagem e comunicação.

ESTANTE COM GAVETAS - Gabinete Plóstico(12 UNIDADES).
Dimensões: 139x34x83 cm.Idade Inicial: 2 Idade Ffnak 12é um mobüàrfo
moderno para acomodar osbrinquedos em saia deaula. Afunção desta
estante ôdeajudar as crianças a recolherem seus próprios brinquedos,
Incentivando o senso de organização de cada uma delas.Pràtiça e fácil
alcance e montagem.Produzkía em plástico Injetado de aita resistência,
qualidade e acabamento.Medida: 139x34x83 cm.

Piscina de Bolinhas Luxo (2000 bolinhas - Grande) Composição: Em
bagum com rede e suporte estrutural com2000 bolinhas coloridas de
plástico. Totalmente desmontavel. Dimensões: 200x200x40om.

CentopeJa 1,80M em Bagunzito -Tem por objetivo, a criança passar
engatinhando por dentro dele. Nesta trajetória a criança vivência várias
experiências tais como: destreza e ritmo, noção de espaço, enfrentar o
medo do escuro, solidão e libertação. Desenvolve: DesiniNçâo dos
receios, estimula os desafios. Coordenação motora ampla, tipos de
marcha, rastejamento. Desenvolvimento de sua linguagem. Composição:
Centopôla outúnel de BagunzHo tubular, sanfonado. Medindo 1.800M de
comprimento e 50cmde diâmetro.

CARRO MECÂNICO Cam> em plástico resistente, cores variadas e
movido à pilha. O motorista ô um palhaço. Possui som e luz e traz 08
réplicas de ferramentas mecânicas com oomparijmento para armazená-
laa. O capo abre para que o motor seja desmontado. Ao soltar os
parafusos das rodas elas desprendem-se. A manlvela gira fazendo a
morolnhamover-se.PersonaBzado com adesivo de personagens Infantis.
Possui argola frontal para-emarfár cordaoe^auxj|lar aacrianças emvários
movimentos. Acessórios: 2brocas, 1 martelo, 1atavaInglesa, 1furadeira,
1 chave PhJjpsT 1 barra para parafusar, 9 parafusos, 2 pregos.
Dimensões: 28 x 12,5x 14,6cm

MARCA QTDE

UGUG

FUNOAMBÍTAL

B&A

FRESO

Mania Brinq.

MolokoPius

Líder

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

VALOR

UNITÁRIO

RS 65.00

RS 180,00

R$ 139,50

R$ 1.698,00

R$ 2.799,00

RS 290,00

R$ 215,00

502

VALOR TOTAL

RS 585,00

R$ 1.620,00

R$ 1.255.50

R$ 15.282,00

R$ 5,598,00

RS 580,00

R$ 430,00

r



10

11

12

.

13

14

15

gwça .vestido confeccionado m ataodao ^omoossWad» <*»«»«
*»* boneca Mndo sapalos^to^Si^f^

j|™JB2*'0 «'•«««to 150 a16ümmOnDunfe»&tía48 860«n,

^^^^Kto,8&0 ma«8™ C&curiartncfa 38 a40 cm.
SSÍiS??2?A<Í!!Í!íP0W0fn vfflvuIa .«nWolutifiicatfoosutetíluI^:^^a146 gr.DIâmfltro 100 a106mm. Omunferenota 3?a34Z
^JSLeSS!í^fS, ^váf^.Peso:50a55g/.Díâmeírol^a60mm.Cfnxrrfere«Ja18a18cm.Setodohneím w»,WttaHBTO

SUBTOTAL

PMfnha

Sflme

Secretaria de Educaçgo Prol, atividade n* 1099 Elemento: aa on «

ESPECIFICAÇÃOITEM

37

.^\

««TOÇoor tMste. coro 04 degraus, tesa fanjaparamaJorseouranca
^«teemaÈ^cataoeaitó^
Í^Z^^TJ^30 •***••* rtomcfttado,seguro, com normas da ABNT poda ficar exposto ao sole ao mau (empa
Ideal para criançasdei a3anos ^^ **

MARCA

UGUG

10

10

20

QTDE

503

R5 181,07 RI 1.618,70

(9 80.00

Unidade RI 33,35

Unidade RI 20,48

RI 30,70

Unidade R$ 12j65

Unidade

UnWade

I»

VALOR
UNITÁRIO

RI 780.00

RI 800,00

R$

RS 183,84

R$ 245,60

253,00

VALORTOTAL

RI 1340.00

r



48

^\

CONJ. TRAPEZIO PROFESSOR ABS -Composto de Mesa eCadeira Mo*,
com tampo esob tampo em resina plástica ABS SSSmoiSuíS
ET1f?*""? m,nima de 4mm'bordas ££w$!m dlSOjm. estnihira. «n tubo de aço industrial de80x40mm Jmm^SmTcom
prolongamento dos pés em tubo 50x25mm, com sapatos emZSZ
Cadeira com assento eoencosto em Resina Plástica de Alto Impacto Injetado
com abas laterais e curvatura na parte anterior e posterior. Encosto com
ZS2ZTPS&42x24nm6Mu» •»*»•* vÜÍSá
2LSS? , Ti Pé8 em ««bo ce aço 50x25mm chapa 1.5 comrevestimento em ponpropfleno na mesma cor dos componenteTnxados por
reWtes galvanEados, para proteção da pintura. Estrutura soldada pelo sisteme
üní *5 .reil8tônda' tra,amento •* ferruginoso epintura eletrostálica abase de epóxi dó na cor branca. Mesa medindo ltahfiinsa

VALOR TOTAL

DESK 200

504

Unidade R$ 870,00 R$ 174.000,00

R$ 1.373.910,00
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TERMO N.° 001/2015

SALGUEIRO
Prefeitura Munirinni

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM DE
UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL* DE
SALGUEIRO, EDE OUTRO ACM BEZERRA
GONDIM ME, NOS TERMOS ECONDIÇÕES
QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

Sá, RG ic 1.504.454, SSP-PE. CPF soboSmíuníT^'V Prefeit0' Dr- trones Libófio de
aas empresas vencedoras do certame: CM BEBuSt^SSÜ^^^S PR0MI™TE COMPRADORA,
João Vera de Siqueira, 2072 - N Sra An»r«*£ ^'««E Pessoa urldlca de direito privado, sito aRua

Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8666ffl3 dT?T ni i,,S i^ '̂.acwdam e auslam «""ar opresente
condições do Edital de PREGÃO PRESENOAL n•wnS!?£i"í !^i8^ P6rtinente' a8sim "»*"
da Contratada epelas cláusulas aseguSsSas Mnio^l^T d0.P.reÇOS' ^,efmos da TOPartes. 8U,r «""P1®8338• definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das

1.00 OBJETO

™^jL^rZrS?S^f™* MANUTEN^ 8UP»* E
r^^r^^^ Munlclpal de Educaçao'nas
0E PIKÇOS^^^ «s—es da ATA DE REGISTRO
de acordo comaemissão deAuSde FoS"','6""'""^m" neCessidades <"> COMPRADOR

efetuado, s*âo ^ as •*•*•*•• pré-fixadas eo fornecimentolegislação vigente. w*™™* sanções previstas nesta ata, no edital de que édecorrente ena
meí^6505 re9ÍStrad0S S6râ0 #**»** afrontados, pelo menos Wmestraimente, com os pratícados no
utítot dfolí rn^H^o0^^ «"*****> aArmar contratações com ofornecedor, ficando facultada al^ZC^r aqU,S,Çâ0' aSS69Urada "eSta hlpótese aPreferônc,a d0 beneficiârfo do regTsfr^m
PR^ • *"—' a— tecida no edita, de
líe^S T^'9™°resiStro de PreÇ°s eem ^PaWdade com as obrigações por19 TvPMncnno r T f50?8 da hab"ltação eReação exigidas na licitação. ^ P
mfctata^^ 8 °rmar a° MüniCÍpÍ0 d8 Salgueiro' a***» momento- «" « Pautesregistrados sofram diminuições de preços, para que oRegistro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

toá^hS^8^3010 deSte.COntrat0 éde R$ 9'918'00 ínove m" novecento« e*•*• reais), no qual se incluito>ro tributoincidehte bem como, transportes etodas as demais despesas porventura realizadas.
'££toSS^^ f^sofrerâo reajuste dürante asua v|8êncla- sa,vo Para «»* °equiiiorío econômicc-fi\ianceiro decorrente de fato superveniente edevidamente fundamentado.

505



s~S

/~\

44:iDm^CURSOSORÇamentArios

«oeraçoes de recursos financeiros pelo órgão

6:iD0SSr5frVENDEDOR

^^-P--"a^ae»gWanoed,.doPre9aodelld '"*'*——
".Reparar, corrigi, remover recons, • ^ *"""'̂ ** * "**» «a

SbEÍJEI „ ^ '̂ 8""*•'"'-*«-«-«obrea

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.DO AJUSTE
8.1. Integra também a presente ata a prodaota
303/2014paraReglstro de Preços °STA COnstante do •*•» da «Wto PRESENCIAL n.»
9. DAS PENALIDADES

penaliJaoT aAdm"'iS,raÇâ0' 9aranMa a<«* *** ^ ádetentora de adjudicação as seguintes

entregue dentro do praz. oS*«^i£íí2.|,í dBd8 "J?*0' ralculada sobní °"*» * material nto
Poderá acritério da k^S^m^^SlSS^ ** °máXim0 *" dias' ««* °«uee*ias conseqüências previstasTem lei eneTbXSf ' ct""i9urand0-8e a•"«•»#> t* do ajuste.

**dD orecebimertto deflnZ toõtSe Z «^t6^8 da enlre9a se da no """"""o em «I» *ajuste; A n,pôtese <<ue «"aderea, conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial ^

506



^"\

/~\

«-«„. , 507

W- Nos termos do parágrafo 3» do art oe da Adm,n,stração, se cabíveis os

^fd8?^^^ ••
9.6^ -declaração de inidoneídade oara iw»a 8*fcnntal*ÇS°. pelo
-^^^^
10-DARESC.SÀO a'. Plante aprópria

nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93
11.00 FORO

™asE,s^
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*j SALGUEIRO
ura Municipal

ANEX0I-D0SVAL0^EMARCAS REGADAS
Empresa: C.M.BEZERRAGONDIM
CNPJ: 12.639.623/0001-98
Endereço: Rua João Vera? rf» ei
Nsa.SraAparecida.Sr,t,Ue,ra'2077

JeEdu^roj^dade:2070.
^--^JgPECIFlCÃçÃg"

[Joelho Lem PVC ri^an
LJoeihoLemPVCriftinn

[joeHiosLyRde25mir
[Milu I<uid.iiei.ias com 10 Pecas Da"rT

P«la0isacnode3p

ItJíVT' 01 Pazinha * ferro TRAMONTINA,

Bbrlt^^ e«
[LuvaURemPVCde2Sm^
LLuvalisaemPVCde25mm
[Mangueira com 30mts
mu uiiluiado com válvula para pia"

24

|Canaletas da 2,20 com adesivo
Chave defenda estrela M
Dobradiças de 03 polegadas
Enxada com cabo de madeira
£smajte sintético 3,6 Lcores diversas

|/errolh\m6dio com formato redondo r
[Teladegknheiro

FORTLEV

FORTLEV

PERFILNOR

DUDA

FORTLEV7

HERC

AMERITRON

RAYMA

FORTLEV

3M_
ILUMI

GE

ILUMI

ILUMI

PULVITEC

DURIN

[TRAMONTINA
SILVANA^
RAMADA

IQUINE

SILVANA

SILVANA

UNID.

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

TJNID

UNID

UNID"
UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

CARTELA

UNID

100

30

30

200

50

40

30

20

10

20

10

20

100

V.UNIT. | y.TQ^T
_R$ 287,001 R|S74.0£

R$0.45 RS45^
,K$2,50 Rfgm'
_R$1,30] R$ 39,001

R$150,00 R$750,00

R$0,50

R$6,50

R$4,30

R$ 175,00

R$4,30

R$25,00

R$195,00

R$430,001

R$875,00

t
R$4,10 R$ 820,00
R$6,40( R$320.00
R$5,10| R$204.00
R$ 2,50 f R$75.00
R$4,40 R$ 88,001

-

R$4,40 R$44,00

R$4,90| R$ 98.001
R$ 25,001 R$1Q0,00
R$49,00 R$ 490.001
R$8,50l R$170,00
R$3,90| R$390.00
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ÍSaL^^0^^ 1QU1NE
SUB-TOTAL

CERAM_
HIPERCOR

20

^S^r^^í^•"«.-»
T|Jta ^esmate sintético" Ãi£l

LgBgna.CORbfan«. ra'° derl

arPr-^|
LgiPWia.CORrosa del

SUB-TOT/

TOTAL

135

GALÃO 5

138

(QUINE GALÃO 5

509

_R$ü,33l R$33nmj
_R$^00(^1.4(X)>0^
R$45.00) R$900,00,

R$9.433,00

;49,00 R$ 245,001

;48.00 r$240,í

R$485,00

R$9.918,00
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO N.a 002/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO. QUE ENTRE SI FAZEM DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL* DE
SALGUEIRO. E DE OUTRO A EMPRESA
CONSTUACIO COMERCIO LTDA, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

Sá. RG n» 1.504.454, SSP-PE, CPF sobTS«!fln?«T2T?""."SPfefeil0' *• Marcones Ub6ri0 *eas empresas vencedoras do ^ âSnKÔüSS?^?* PR0MITENTE COMPRADORA,
ato aRUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO 2M M£,*5 5C? ^TDA P8*03 uridica de d™«> Pnvado,
sob n- CNPJ: 41242827M01-M ,, ,2*L~ , J^o^3'adade de ^Suelro/PE, inscrita no CNPJ/MF
opresente Termo/™°* ^WTM?^,?I2E^ «"*»***» «™
como pelas condições do Edital deTOGÂOPREsSí»,ntK° * =893 el8ais,açâo Per8nente'assl1»da proposta da Contratada e petedáifsute aS . 3tmu^a^^ *> P™Ços, pelos termos
responsabilidades das partes SeS""r expressas' de,inidoras *>» direitos, obrigações e

1. DO OBJETO

H!SK£""""^^ *^S55i.*""•"^ ****d9 Educaç80'nas
DEPReISs!i^RrGtóTSNC,ALT^OM d^T •ü?*'" C°nS'anteS da ATA DE *««*>de acordo com aemissão•S^Síb*C°ntadade «""" nscessida<*®*COMPRADOR
paíoeJfÍos0tofStSo?aríf ÜT*^ dBf^"0 " " nec8ssWad8s * COMPRADOR, de forma

efetuado, serã) apSas àC^ffiS^ ^ *S ^P^03*068 Pré"fixad^ eofornecimentolegislação vigente C0NTRA™A sanções previstas nesta ata, no edital de que édecorrente ena
me5;cadoPreÇ°S W8*B*" "* periodicamente ^^dos, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
utoclode1ÍS£S8^0°^a admlnistraÇâ0 afim™ contratações com ofornecedor, ficando facultada a
iSdeSp aqU,S'Çâ0' a8Se9Urada n6Sta hlpÔtese apreferenc,a do bene™° do refiro em
PRH^ • •«—' • -a estabe^da no edita, de
eie^ssSd^ ThW* °re9istr0 de pre*°s eem compatibilidade com as obrigações por
fq TISJSSÍn un(?ÍÇÕfS de hablírtaçâ0 e<lu*3ção exigidas na licitação. B* ^
mm^SSSSiSSÍl 3mf0rmar 30 MuniCÍpI° de Sal9üelro' aqua,(luer momen,°' caso os Prod"tosregisrao^efan^minuições de preços, para que oRegistro seja atualizado.
/OO PRAZO \
.1.0 prazo de vigência (^presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DOVALOR
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3.1.O valor global estimado deste contrato éde Rt s* ,v>»,, „ .

4'lDASdRECURS°S ORÇAMENTÁRIOS
d^~R*^^^^^
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

PREGÃO^S de sua proposta constante no processo de
de registro de preços. P 9'8tro da Preços-no ^e "3o contrariar quaisquer cláusulas desta ata
^.regar os produtos na torma e*gUa no e« do Pregão de que édeconente apresente ato de regfctro de

admira
contratuais ou legais aque eVüvers^ia SeUS Prep0Sl0S' •*P"**««I» de outras cominações
£ft5r^^ «soa,, «bu^as, de seguro de acates.
empregados, uma vez que os m^rnlTêTneThumr^3,8,0 '*f8""® "» serviços execulados P°' "<"
6.7.A fiscalização da CONTRATWrl n^«2TÍT í?? "T*88'"110 « aContratante.
qualidade dos serviços E"â° 8X"™> aConlra,ada de 8ua ** •exclusiva responsabilidade sobre a

ob^zt^r^tsr;^sar0??r,s"*"* n° «-• *•» -queédecorrente apresente atT Contratada ficará sujeita àmulta estabelecida no edital lidtatório de

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

preços apresentada; P6Ct,Va «"W* da «tar conforme aproposta de

74 aE^^ m6Í0 d6 G0mÍSSâ0 ••P***** dignada para este fim;

78 ?£fnenrferir?°bje,to d0 contrat0'consoante as aposições estabelecidas;7.6. Efetuar opagamento na forma convencionada na CUUSULA TERCEIRA
8. DO AJUSTE

3oU?Cr^L7p^s18 ata aPR0P0STA °°ns,ante * «*de PREGÂ0 PRESENCIAL "•
9. DASPENALIDADES
9.1 - Poderí
penalidades:91 'dadef aAdmini8traçâ0' 9arantida aPrévia *** aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes
^Jhoif,enSâ° temporfria d0 direit0 de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 03 (três) anoscaso^jai^usaem assinar aAta de Registro de Preços no prazo estabelecido l '

-multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

iíSflhi^âl^^0811^ ?°br? °Va,°r t0tal da Nota de Empenh0'nos casos de recusa da detentora damf^Aril L X 23CeíMa'at0 que w**™2* odescumprimento total da obrigação assumida;
'™"?^^^^^^ P» djade •»«•} Pulada sobre ovalor do material não

contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáròpade 30 dias, após oque
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Kíssssaf.a^e•* -*••*• a•—* «-«»**
^toTe»^
atestado orecebimento definitivo S|l Z^™,.t! ^ * 8nlreaa Se da no momenl° em O» *ajuste; nlpolese ^ «**"». conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do

^nSe^^^
argumentos apresentados ravoravelme"te a«"P"» Quando da decisão da Administração, se cabíveis os

do contraio, ZmST^S^ """'f' ?° manBver apra')osta',alhar ou "«"(lar na execução
aplicadas asS^çSsCs tod8 "^ """"^ 9aranUda a""** defesa' S8r
9.6.1-advertência;

P^azVd^ d8 PartClPaÇa° ^ ,ÍCflaÇâ0 6,mpedim8nt° de "** ™adistração, pelo
mo\l^ Xíff 6?**"? aAdm,nistraÇâ0 Púb,ica' e^° P^arem os
au^Sade ^ ató *" ^ Pr0m0V,da 9reabi,l,açâ0' na taa da ,eí- «»*«• aP^pria
10. DARESCISÃO

e°suas°a^ ^^ "* reSClndÍd° "aS hípÓteSeS arroladas nos arli90S 77 e78 da Lei Federal «666/93
11. DO FORO

-lortB^ í0"13^ de Salgueiro/PE para dirimir ^Wr pendências oriundas do presentecontrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

™m aeE.flLeStaKem t8!* econtratadas as Part8s firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor. juntamente
com astestemunhas abaixo nomeadas de direito. «, jumanwn«

CWOTACÍOCÕMERC
EMPRESA CONTRATADA
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*'} SALGUEIRO

ANEXO I- DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS
CONSTRUÁCIO COMÉRCIO LTDA
ME

CNPJ: 41.242.827/0001-99
Rua Maria Nogueira Sampaio, 209 -
Centro

Salgueiro/PE
Fone: 3871-1042

Secretaria de Educação Proi. Atividad
ITEM ESPEClFífíAriin

e: 2070 - Elemento: 3.3.90.30
MADf*A ••»•••» _ _

2 Bacia sanitária branca (adulto)
nJAKUA

LUZARTE

UNIU.

UNID

QTDE

10

V.UNIT.

R$60,00

V. TOTAL

R$800,00

4
Bóia, empvc, torneira
Intercambiável com prolongador

_ para caixa de descaroa.
ASTRA UNID 30 R$3.95 R$118.50

6 Caixa d'água 2.000 Lde
Polietileno FORTLEV UNID 2 R$740,00 R$1.480.00

7 uaixacagua 5.000 Lde
Polietileno "FORTLEV UNID 2 R$1.530,00 R$3.060,00

8
Caixa de descarga simples
completa parabacia sanitária
infantil

ASTRA UNID 100 R$29,00 R$2.900.00

9 Caixa de descarga, em louça,
acoplada.38.5x67 cm. CELITE UNID 5 R$140.00 R$700.00

10 Canoem PVC de 100varacom
06mts KRONA VARA 10 R$34.00 R$340,00

11 cano em PVCde 40 vara com06
mts KRONA VARA 20 R$ 13,95 R$279.00

12 Cano emPVC de 50vara com 06
mts KRONA VARA 15 R$21,80 R$327,00

13 Cano emPVC de 75vara com 06
mts KRONA VARA 10 R$35,00 R$350,00

14 Canosem PVC de 25mm vara
com 06 mts KRONA VARA 15 R$ 10.30 R$154.50

15

Conjunto para descarga, para
fechamento dedescarga
acoplada, empvccomhastede
metal

ASTRA UNID 10 R$47,00 R$470,00

17 Joelho Lem PVCde 50 KRONA UNID 50 R$1,00 R$50,00
16 Joelho Lem PVCde 75 KRONA UNID 30 R$2,20 R$66.00
20 Joelho lisoem PVC de 20mm KRONA UNID 50 R$0.19 R$9,50
21 Joelho liso em PVCde 25mm KRONA UNID 30 R$0.27 R$8.10
22 Joelhos L/R de 20mm -KRONA UNID 50 R$0.70 R$35,00
25 Luva L/Rem PVCde 20mm KRONA UNID 50 R$0.48 R$24.00
27 Luva lisa em PVCde 20mm KRONA UNID 50 R$0,37 R$ 18,50
31 TL/RemPVCde20mm KRONA UNID 50 R$1,30 R$65,00
32 TL/RemPVCde25mm KRONA UNID 50 R$1,60 R$60,00
33 TlisoemPVCde20mm KRONA UNID 50 R$0,34 R$ 17.00

35
Torneira cromada parapiade
mão ICO UNID 30 R$36.80 R$1.104,00

J*
Torneira, plástica, medindo 3/4",
pàrajardim. DURIN UNID 50 R$ 1,89 R$94,50

/ 38 Torneias para filtros HERC UNID 40 | R$2,20 R$88,00
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39 Válvula deretenção, 11/2" PVC DURIN UNID 25 R$35.00 R$875,00

40
Abracadeira para lâmpada
fluorescente em aço galvanizado
para lâmpada.

SM UNID 300 R$0,60 R$180,00

42 Bomba (fágua monofásica
1cv/25mm externo FAMAC

SM

UNID 5 R$750.00 R$3.750.00
44 Bocal

UNID 20 R$1.54 R$30,80
45 Cabo 2x2,5mm peça de 100

metros SIL PEÇA 2 R$ 190.00 R$380,00

46 uaDO3x2,5mmpeçade100
metros SIL PEÇA 3 R$348,00 R$ 1.044,00

48

Caixa trifásica completa (1 caixa
trifásica, 02 tubos eletroduto 1.14,
01 curva eletroduto 1.1/, 180°, 02
curvas eletroduto 1.VÍ 90°. 02
luvas eletroduto 1.14 alumínio, 02
arruelas eletroduto 1.% alumínio,
01 djuntor trifásico 60 amperes,
01 haste deaterramento 1,20, um
conector para haste, 01 caixa
para haste, 01 rack de um polo,
01 parafuso roscável 5/16 x 15«n)

TAF UNID 5 R$230,00 R$1.150.00

49 Curva em PVCde 100 KRONA UNID 10 R$9,00 R$90,00
50 Curva em PVC de 40 KRONA UNID 30 R$2,23 R$66.90
52 Curvaem PVCde 75 KRONA UNID 10 R$8.35 R$83,50
53 Díjuntor de 30w monofásico FAME UNID 15 R$ 16.91 R$253,65
54 Dijuntor de 40 w monofásico FAME UNID 15 R$ 19,51 R$292,65

55
Dijuntor tripolar de 60w
monofásico FAME UNID 10 R$68,34 R$ 683,40

56 Extenção elétrica com 10metros ILUMI UNID 40 R$ 17.50 R$700,00
58 Interruptor de 01 (uma) sessão ROMAZZI UNID 50 R$3,00 R$ 150,00
59 Interruptor de02(duas) sessões ROMAZZI UNID 50 R$5,00 R$250,00

61 Lâmpada compacta fluorescente
inteqrada15 watts. TASCHIBRA UNID 50 R$7.30 R$365,00

62 Lâmpada compacta fluorescente
inteqrada 20 watts. TASCHIBRA UNID 50 R$8,30 R$415,00

63 Lâmpada compacta fluorescente
integrada 23watts. TASCHIBRA UNID 50 R$10,00 R$500,00

64 Lâmpada econômica eletrônica 18
W- nacional TASCHIBRA UNID 150 R$7.95 R$1.192,50

65 Lâmpada econômica eletrônica 20
W- nacional TASCHIBRA UNID 150 R$8.40 R$ 1.260.00

67 Lâmpada fluorescente de 40w TASCHIBRA UNID 300 R$4.90 R$1.470.00
68 Luva L/R em PVC de 20mm KRONA UNID 30 R$0,64 R$ 19.20

69

Reator eletrônico, patida
instantânea fator de potência
0,95, para lâmpada fluorescente
2x32 watts, fator de potência 0.95,
220 volts, freqüência 60hz.
Material confomie NBR 5114.
5172.14417e14418.

INTRAL UNID 50 R$22,90 R$1.145,00

70
Reator para lâmpada de 20w
eletrônico

INTRAL UNID 100 R$ 13.45 R$1.345,00

71
Reator para lâmpada de 40w
eletrônico

- INTRAL UNID 200 R$ 18.50 R$3.700,00

<<""
Start flourescente de 40 W -
Nacional

INTRAL UNID 200 R$0,90 R$ 180,00

RefletdNpompletos de400, bocal
E-40 \ TASCHIBRA UNID 20 R$ 127,00 R$2.540,00
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Suporte para lâmpada
^orescenteHXjrpo em plástico
PBT (polibutileno de tereftalato)
contatos em latão, base G23

74 |suPorle de encaixe de lâmpada
em aço inox, tensão: 250v
corrente 2A, temperatura.T140,'
para lâmpada fluorescente PL
5,7,9 e11w eluminárias em geral
02 pinos '

Canaletas de 2,20 com adesivo
Carro de mão (pneu com câmara)
Chave defenda estrela P

Cimento saco com 50Kg
Conjunto de afixar e parafusar
com 177 peças
Dobradiças de03polegadas

95 IEnxada com cabo de madeira
jjü Escada de ferro com 07deorans

Esmalte sintético 3,6 Lcores
diversas

:? Fechaduras para protas externas
Ferrolho grande com formato
redondo 4*

99

104

Ferroiho pequeno com formato
redondo

Fita veda rosca. 18 mm X20 m
Furadeíra de impacto profissional
6BS, 13RE com maleta +jogo de
brocas para concreto epedra.

105 Sacodegessode40kg
106 Mangueira para butijão
107 Martelos TAM G

108 Martelos TAM P

109

111

112

Pá reta com cabo demadeira
tamanho G

Porta cadeado lamanho médio 4
Porta demadeira 2,10x80
prensada em imbuia

Porta sabonete, cor branca, em
ABS, reservatório capacidade
para 800 ml, com fechadura e
•para^fixação, botão de
acionamento para emissão do
sabonete
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E£T£°^parasabonete \mto,capacidadepara900ml
sistemadeaberturaporchave

^rf^ar9l,raX22Cfnde
S^Panhaparafusose

JSjg^"*'nslalaçâo.garantia
Km0°°mCab°*made]ra~Í4
n'«nacomirava5mXl6mm ICorpoABSAmaroi0.Bfasf0ff
'elhasamiantouniversalcom6 Iondasfyoxi^

íLuvasdecourotamanhoM
[LuvasdecourotamanhnP
Parafusocombuxan010para laflxarvasossani^r?»

[Parafusocombuxan»nn
Parafusocombuxan»19

Wtílàdecerâmicaparafiltrodê barro
[ygmjz(galãode3.6mil

SUB-TOTAL

ASTRA

TRAMONTINA

TRAMONTINA

ETERNIT

SÍT
SM

SM

Tüx"

UNID

UNID

UNID

PARES

PARES

UNID

uníd"
UNID

UNID

GÃLÃÕ

^^^^^^^.Bm^u^

30
R$49,00R$1.470.00

R$12.38

R$12,18

R$39,501

R$7,3Í

R$0.60j

R$5,00

R$53.00

R$74.28

R$243.601

R$790.001

_R$109.65
_R$102.00

R$60.00

R$10.201

R$18.001

R$500,001

R$530,00,
R$53.234,83

ITEM
ESPECIFICAÇÃO

Tintaesmaltesintético.AítõT
Dnlho,EmbaJagem3,6Litros
RendimentoDe40a50m1'
DiluiçãoProdutoprontoparauso'
7nVecessário'u,líizarSolvente
1030até10%.parapincelerolo
deespuma.CORamarelo
cartepilar.
lintaesmaltesintético,Alio-"
brilho,EmbaIagem3.6Litros
RendimentoDe40a50m1'
DiluiçãoProdutoprantoparauso'
Senecessário,utilizarSolvente
1030atô10%.parapincelerolo

umaCORlaranja
Rolodelãsintéticaindicada
especialmenteparatintasepóxi
podendoporém,serutilizadasnas
demaistintasidealparapinturade
superfícieslisaspossuindo23nm
Roloparapinturalãespecialanli
respingocomcabo.Rolodelã

|especialantirespingoparapintura
com15cmideaisparasuperfícies
lisas.Sãoresistentesepossuem
maiorconcentraçãodelã,
proporcionandomaiorrendimento
aoseutrabalho.Peso74flç
Trinchamédiaesmalteeóleo
Caboamareloemplástico
estanhada.Cerdapreta
Trinchapequenaesmalte„.
~~Lamareloemplástico.Virola:

""''Cerdapreta

_MARCA|UNID.Iw£VUNIT.|V.TOTAL

130
LUXGALÃO

137
LUXGALÃO

140
ATLASUNID

141
ATLASUNID

ATLASUNID

ATLASUNID

SolventeNOSQ.latacom05litros(QUINE

SÜB-TOTAL
LATA

10

15

R$48.00R$240.00

R$48.00R$240,00

R$9.80R$98,00

R$9.40R$94.00

3,25R$65.00

R$1.80

R$43,00

R$36,00

R$645.00

R$1.418,00
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 001/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE
SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JORGE
LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES
QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio,
279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504-454, SSP-PE, CPF/MF
220.518.054 -15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e JORGE LUIZ DUARTEDE OLIVEIRA pessoa jurídica de
direito privado, sito a Rua Maria America de Sá Sampaio.266 cidade de Salgueiro - PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.911.640/0001-
70, neste ato representada por Jorge Luiz Duarte de Oliveira, RG n.° 4.735.257 SSP-PE e CPF n.° 882.200.284-91 a seguir
denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n°8.666/93, de 21
de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 004/2014 para
Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dosdireitos, obrigações
e responsabilidadesdas partes.

1. DO OBJETO

1.1.Registro de preçopara eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos (som)
para atenderdiversas atividades da administração municipal.
1.2. O VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 004/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de
Autorização de Fornecimento.
1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de
ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos
serãorejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo,
divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste
edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com ospraticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros
meios deaquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade decondições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor à multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
004/2014 para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram
diminuições de preços, para queo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses a contar da data de suaassinatura.

3. DO VALOR
3.1.0 valor global estimado deste contrato éde R$ 14.000,00(quatorze mil reais), no qual se inclui todo otributo incidente bem como,
transportes e todas as demais despesasporventura realizadas.
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

.4.1. As despesas decorrentesjlD-eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIALwi:0 004/2014 paraTtegistro de Preços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAME
5.1. Os pagamentosdos produtos entregues se
acordo com empenho, com exceção de produ
efetuados de acordocom as liberações de recurs

fâo efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de
os relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
)sfinanceiros pelo órgão repassador.
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6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1. OVENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.°
004/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 004/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa
em assinar a Ata deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de
Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá a critério da Administração, não mais ser
recebido eaceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de
emissão do documento fiscal daempresa, a efetividade daentrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo -
hipótese que caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por sia penalidade,

/—N poderá contar favoravelmente à empresa quando dadecisão daAdministração, secabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666793, a muita, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, emconformidade com a legislação específica;
8.6 -Além das multas, à detentora daAta deRegistro dePreços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seuobjeto, não mantiver a proposta, falhar oufraudar na execução docontrato, comportasse de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;
8.6.2 • suspensão temporária de participação emlicitação e impedimento decontratar com a Administração, pelo prazo deaté5 (cinco)
anos; e

8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem osmotivos determinantes
dapunição ouatéque sejapromovida a reabilitação, naforma dalei, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nashipóteses arroladas nos artigos 77e 78da Lei Federal 8666/93 e suasalterações.

10. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas dopresente contrato, com exclusão de
qualquer outro pormaisprivilegiado que seja.

/~\ Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 14de Fevereiro dà 2014.

fORÓE LUIZTJUARTE DEOLIVEIRA
EMPRESA
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) SALGUEIRO
y Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO N° 001/2014

ANEXO - VALOR DA PROPOSTA

JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA
CNPJ: 11.911.640/0001-70

Endereço:Rua: Maria America de Sá Sampaio,266-Jardim Primavera -Salgueiro/PE
Fone: 87-8818-0643/9995-8000.

E-mail: jorgestanley@hotmail.com.br.

Gabinete do Prefeirto Proj. Atividade: 2012 - Elemento: 3.3.90.39

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Locação de som ativo, com potência de 3000 WATTS RMS
total, subgraves de800 watts RMS.caixas ativas de 350 watts
RMS, com mês analógica de 8canais pra retomo-SpütTOB"—
microfones para voz e instmmentoj^rrffio e 02 sem.fio, com
apoio técnico de som, 01 Hoade^ante 4horas, montagem e
desmontaqem de equipamentos. ^^^^^^^^

VALOR TOTAL /

UNID. QUANT V. UNITÁRIO

20 R$ 700,00
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 002/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE
SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CROSEMBERG S.PEREIRA PIROTECNIA-ME, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ n° 11 w 9^/nnni ia „»« Md .

SSlW:15' ?sTr denominada PROMITENTE COMPRADORA, eC.Rosemberg S.Perelra PlrotecnMUE! oessoá

mSffiMEuS^S^^â!1!S"Va' RG "-°1 jMM21 SSP"PE eCPF "•• ««UB222M3, aseguir denomnada1993ete«w!ran2™,?' , iUSfm fmaJ °preSentB T«M«OI!lrato. nos lermos da Lei n" 8.666/93, de 21 de julho de
Z™ StT ?, ' T í°? PdaS COn,íiÇões d0 Edilal da PREGA0 PRESENCIAL n.« 005/2014 para Registro de

1. DO OBJETO

!ÍSÍpDEPcpSr?A,COmfTBleft;afomecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
AjS^^omfSLS,. ' ^ C°nf0mi,dade ™3S neCeSSÍdad8S d° C0MPRAD0R de acordo com aemissão de
cL?aIEcNDE?°R efetüará T1"!93 d°S pr0dul0Sl de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
mSSZt V^ÍT, da [,esPectlva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de
ausência ou especificação de forma diversa naproposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos
serão rejeitados, obrigando-se ofornecedor asubstitui-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo
divergência entre as especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste
edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros
meios de aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1']:.? descurnPnment0 d°s prazos de entregas sujeitará ofornecedor à multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
005/2014 para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar oMunicípio de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram
diminuições depreços, para que oRegistro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato éde R$ 5.590,00(Cinco Mil, Quinhentos e Noventa Reais), no qual se inclui todo otributo
incidente bem como, transportes e todas asdemais despesas porventura realizadas
4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.° 005/2014 para Registro dePreços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORJ^S^E-PAIâAMENTO
5.1. Os pagamentos dosprOtÍLÍtos entregues sefào efetuados até o10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empenhp/com exceção de produtosvrelativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
efetuados de acordc^com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DO AJUSTE

8.DAS PENALIDADES

£-^^*^
em assinaraAla de Registro do Praços no p^etSS """k^Pel0"""^ de ate «***»anos. ««> No recusa
aaíT (•P8CU^^"«««SOlntes proporções:

ornado documento tiscS da •££^i^SíS^TXJT^^!*" '•''I»'*"'"»"* da <* «ahipótese ow, carscteta,, conforme ocaso. InJ^ZT^lZ^ ""***̂ 'k°reCeWmento **"»•"

8.5-NM tonado p^grafo 3»T^retp1rSl.doJ^%administrativo, será descontada do pagamento «SatmU££tíl?f,6??'am*."«'0P»«da após «gUar processo
Wdalment8.emcon(onnidadecomateg^e^dto N Admiiustraçâo ou ainda, quando for ocaso, cobrada
^toiatr^rr^
^//~tempor^^

9. DARESCISÃO

U.OMaMNri ser rescindido nas hipóteses arrotadas nos artigos 77 e78 da L^^^^
10. DOFORO

SwiStT"para"*qi,afe,uer penaênda8 •tad" °° preseni°conirato'«etóus8»da
SISeC°n,ra,adaS "»-»»•«• P™^a «" 02 (doas) *as d. igua. teor, Juntamente com as testemunhas abato

Salguelro/PE, 20de Fevereiro fle 2014.

CROSEMBERG S.PEREiRA PiROTECNIA-ME
EMPRESA
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L*J SALGUEIRO
WÔ0 Pre(eitura MunirinniMunicipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO No 002/2014

ANEXO -VALOR DA PROPOSTA

CRosembergS.PereiraPirotecnia.ME
CNPJ: 05.878.000/0002-93
Endereço: Rua: Carlos Gomes 437-fWro ,
FQne: 88-3511-5153 UaZe'r° d° Norte-CE

«. .iall: caririfogos@gmail.com.

Item Descrição
_Girândoladefooosrinmi<tt tiros

Total

UNID Quant.

Unid. 100

r\
•à &&

V.Unit

R$ 55,90

(f?)3SJd*M3

ofwe>£-&%

Total

R$ 5.590,00

R$5.590,00
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TERMO N.° 002/2015

2) SALGUEIRO

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DEOUTRO A EMPRESA GA2N INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na
Rua Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones
Libórlo de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE
COMPRADORA, e GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS pessoa
jurídica de direito privado.sito aAv. Jornalista Assis Chateubriand, n° 4685 cidade de Campina Grande -PB,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 77.941.490/01954)6, neste ato representada por JOSÉ ALFREDO DA SILVA, RG
n.°1.494.803 SSP-PE, e CPF n.°083.630.644-91 aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam
eajustam firmar opresente Termo de Compromisso de fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21
de julho de1993 elegislação pertinente, assim como pelas condições do Eoltal de PREGÃO PRESENCIAL
n.0ÍOÃ2014para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços para eventual efatura aquisição de Ar condicionado para refrigeração de ambientes
nas escolas da Rede Municipal de Ensino, nas quantidades eespecificações constantes no anexo IV, e
termo dereferência. *-*«•• nr«llJTnrt nc rocmc
12.0 PRESTADOR se compromete a fornecer osprodutos constantes da ATA DE REGISTRO u* ™*jVV*
do PREGÃO PRESENCIAL n.# 301/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de
acordo com aemissão de Autorização do fornecimento. ^utoatautc a
13 O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANit, ae
forma parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento
equivalente, independentemente deausência ou espedfkacto de forma diversa raproposte^
14. Os produtos deverão estar em conformidade com oanexo VI do presente edital. Apurada, <&™ W"er
tempo,divergôncia entre as especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA
sanções previstas neste edital e na legislação vigente. ^.^a ^ «
1.5. Os preços registrados serão pertodkamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado. / \ , . «^^^
16 Este registro dráéços não obriga a administração a firmar contratações com o ÇNftftm»
facultada a utilização de outros rnetos de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do
beneficiário do registro em igualdade o> condições.
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1.7.O descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a muita estabelecida no edital de
PREGÀOPRESENCIAL n.° 301/2014 paro Registro de Preços.
1.8. OPrestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em contpatibHidade com as
obrigações por eteassumidas, tote ascw
1.9.0 PRESTADOR fica obrigado ainformaroMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, para que oRegistro seja atualizado.

2. DOPRAZO
2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) mesesacontarda data de sua assinatura

3. DOVALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato óde R$ 89.570,00 (oitenta enove mt) quinhentos esetenta reais),
no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, insumos e todas as demais despesas porventura

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias
ccnstaJitesdoPro»ssodePRE

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetoad()satêo1()0dadomessut)sequenteaeritissãoda
Nota Fiscal emitida deacordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.°301/2014para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas
deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de que é
decorrente a presente ata de registro depreços;
6.3. entregarosprodutos noprazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregarosprodutos dentro do prazo de validade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de

s-\ que ôdecorrente a presente ata deregistro depreços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, àssuas expensas, no total ou em parto, no objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados

6.7.responder petas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contritoiiçõespfBVHtociáriasequ
seusempregados, uma vezque osmesmos não têm nenhum vinculo empregando com a Contratante;
6.8.responder, Integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, suaou dos seus propostos, independentemente de outras
commações contratuais oulegais aqueestiver sujeita;
6.9,nâo sublocar o objeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para

6.10.eJêm de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade
" iai

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATAI
7.1.pagar opreço^apresentado oonstanteWsta ata deregistro depreços;
7.2.feceberos prpdutos, dando (xmaTçõeslpara asua instalação;
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liTjfT ** ^f"*1*88 " *•» * "**"* <U» faz parte do processo de licitação, modalidade

a DO AJUSTE

M-Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.«

Ô-DAS PENALIDADES

9,1 ií!8"?8 Adm,nlstraÇâ0' SarantJda aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes
0.2- suspensão temporária do direito de tktore tecontrataramoMurtápio,
anos, caso haja recusa em assinaraAte de Registro de Preços no prazo estabelecido.
9.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções
9.3.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da
detentora da Ata de Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da

9.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não
entregue dentro do prazo contratuaJ,rtah^tese de atraso mjustif^
poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito, cortflp^rando-se a inexecução total do
ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
9.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não executado - observando-se que
independentemente da data de emissãodo dcxaimento fiscal ftempesa, aefea^
momento em que é atestado - hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou pardal do

9.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avançada para execução dos serviços, embora não
eKda por si a penaíidade^wderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se

íos.

9.5 - Nos termos do parágrafo 3° do art 66 e do parágrafo Io do art 87 da Lei 8.666/93, a muita, caso
aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela
Administração ou ainda, quando for o caso,cobrada Judicialmente, em corrformidade com a legislação
—t r

9.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida
para ocertame.ensejar o retardamento daexecução deseuobjeto, não mantivera proposta, falhar oufraudar
na execução docontrato, comportar-sedenxxtomidôneow

9.6.1-ac

9.6.2 •suspensão temporária)te participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração,
pelo pazcrdeaté5(cinco)
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9r^t^f° ?* il*k"?Wa<te P8» «<*"•econtratar com aAdmhWr^toPfiblIea, enquanto pertuiarem

10.DA RESCISÃO

110. DOFORO

Ll^l8^^!0^ ^-T*^^«^E Pa» *Wr quaisquer pendências oriundas do presenteoontrato,com exdusão de qualqueroutro pormais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor.
juntemsntecomastestemunhasabalxonomeadasdedirelto.

Salgueiro/PE, 15dejaneiro de2015.

GAZIN INDUSTRIA E
EMPRE

ELETRODOMÉSTICOS
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* j SALGUEIRO

ANEXO I - DAS MARCAS E PREÇOS REGISTRADOS

EMPRESA: GAZIN INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE MÓVEIS EELETRODOMÉSTICOS
CNPJ: 77.941.490/0195-06

AV. Jornalista Assis Chateubriand, 4685,Campina Grande-PB
EMAIL: alfredo0108@hotmall.com

PROJ. ATIV. 2073 ELEMENTO: 44.90.52

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UEO. OAJANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

Refrigeração de ambiente com
potência de 12.000 Btus, consumo
selo do procel "A", com unidade
interna evaporadora e unidade
externa condensadora fixada em
suporte metállco,com serviço de
Instalação Inclusa

. LO UND. 30 1423 42.690,00

2

Refrigeração de ambiente com
potência de 18.000 Btus, consumo
selo do procel "A", com unidade
interna evaporadora e unidade
externa condensadora fixada em
suporte metálico, com serviço de
instalação inclusa: *-v

8AIBUNG UND. 20 2.344 46.880,00

/ \ TOTAL 89.670,00

^
r—T^—•"*""— ^— — ->
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 003/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO AEMPRESA FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279
W?c?o n Pernambuc°. neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE CPF sob o n°
220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORÁ, eFORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA ME pessoa jurídica de direito
privado, sito aRua Publicitário Colombo Campos, 38, Imbiribeira, Reclfe/PE.CEP: 51.150-170, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06 224 292/0001-
22, neste ato representada por JOSÉ CLODOALDO ALVES DE SOUZA, RG n° 1.745.408 SSP/PE, e CPF 194.855.494-15, a seguir
denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de

lho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições; do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 14/2013 para Registro de
-vreços, pelos termos da proposta da Contratada e petas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de UTENSÍLIOS PROFISSIONAIS PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, para atender as eventuais e futuras
necessidades das diversas Secretarias eCoordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades e especificações constantes
do Termo de Referência.

1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 014/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ouespecificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre asespecificações pré-fixadas e ofornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e nalegislação
vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização deoutros meios

^•te aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida noedital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 014/2014
para Registrode Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, casoos produtos registrados sofram diminuições
de preços, paraqueo Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presenteata será de 12(doze) meses a contar da datade sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 126.098,00 (cento e vinte e seis mil e noventa e oito reais), no qual se inclui todo o
tributo incidente bemcomo, transportese todas as demais despesas pprventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 014/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORJ^frDETÃ^ATVrENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues sento efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho, com exeéção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pelo órião repassador. .



8. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DOAJUSTE

PreVÍaT t8mbém °Pre8ente"^ 3PR°P0STA COn8tanle d0 •*"» de PREGA0 PRESENCIAL n- 014/2014 para Registro de
8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades-

8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

1^
con^ dÍHa t aJra8°' ?,Culada sobre °va,or d0 material nao «* dentro do prazo
kSSZSS^^^!£^Í' f? mde 3° d,a8'após °que podera acritéri0 da Administração, não mais ser recebido e«vi H2?, inexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
documentoLei 6^1^^° !?'°r í m[M nâ0 entregue" observando-se que independentemente da data de emissão do
caSze ^^T^lll^i^t^ 6ntrega,Se dá n0 mom8nto em <*ue é•*** ° recebimento definitivo -hipótese quecaractenza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste-

^^^^À3!^ d° "?? 5nt?S da data avençada Para entre9a d0 mat6rla,•embora nâ° elida por si apenalidade, poderácontar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
^m7nicS,i^Tl 2parágrafo 3' do art 86 edo parágrafo 1» do art 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regular processo

foLo^iüfÍ!.8 mU,taSUà íetentora da Ata de Re9istro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
2í2rl*-T?0Í!eü 0bíet0J nâ° mantiver aproposta'faInar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inWôneoou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência; y
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
r!ul'J ^° dainIdon8Ídade Para W*r econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou ató que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perapte aprópria autoridade que aplicou apenalidade.
9. DARESCISÃO

9.1. Ópresente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladasnos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 11 demarço de 2014.

MARCONESLIBÓRIODESA
PREFEITO
Contratante

1122?:
ORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA ME

JOSÉCLODOALDO ALVES DE SOUZA
Representanteda Contratada



)SALGUEIRO
y Prefeitura Municipal

ANEXO 1- TERMO DE COMPROMISSO N° 003/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 14/2014

FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA ME

CNPJ: 06.224.292/0001-22

Rua Publicitário Colombo Campos, 38B1 - Imbiribeira -Recife/PE
CEP: 51.150-170

Fone:81 3471-1805

r\

CONJUNTO APLICADOR DE CERA TIPO FINISH
completo com: Balde aplicador c/ escorredor 50cm
C X 26 cm LX33 cm A, peso 2,900 kg ;
Escorredor Metálico 50cmCX10cmXL 10 cm
A, peso 0,760 kg ; Aplicador com Luva 35cm C
X5 cm LX7 cm A, peso 0,190 kg ; Cabo de
Alumínio 1,40 mXDiâmetro 22 mm, peso 390 Kg
. Com as seguintes características :0 balde do
conjunto é fabricado em Polipropileno com
capacidade de 25 litros e é fornecido com
escorredor para retirar o excesso de produto no
refil.

• Tampa para fechamento hermético que mantém a
cera utilizável por até dois dias.
• Refil aplicador ó fabricado com 100% poliéster
que proporciona a aplicação dos produtos de
maneira uniforme.
• É lavável e apresenta aita durabilidade.
• Possui 4 rodízios giratórios em PVC que
possibilitam seu fácildeslocamento.

KIT FUNCIONAL PARA LIMPEZA PROFISSIONAL
DE AMBIENTES, com as seguintes caracterisitcas:
Medidas: 116 cm comprimento x 57 cm largua x
100 cm altura, peso aproximado 18 k. Acompanha:
01 Carro Funcional + 01 (um) Balde Espremedor
Doblô 30 litros, d divisão para água limpa e água
suja + 01 (um) Conjunto Mop Líquido (01 Cabo em
Alumínio + 01 Haste + 01 Refil Mop Liquido 320 g)
+ 01 (uma) Placa de Sinalização Piso Molhado +01
(uma) Pá Coletora Pop +01 (um) Conjunto Mop Pó
(01 Cabo em Alumínio + 01 Armação + 01 Refil
Mop Pó 60 cm). No momento da compra, indica a
cor desejada do saco de poliéster: AMARELO,
AZUL, VERDE OU VERMELHO.

VALOR TOTAL

Unidade

Unidade

BRALIMPIA 54

BETTANIN 110

531

R$ 237,00 R$ 12.798,00

R$ 1.030,00 R$ 113.300,00

R$ 126.098,00



TERMO N.°003/2015

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO AEMPRESA
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-ME,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

^ O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
_ Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubório de Sá,

RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-ME pessoa jurídica de direito privado.sito a Rua 438,
n° 401 - Sala 01 - Morretes, cidade de Itapema/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.394.735/0001-59, a seguir
denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de
fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

IDO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portâtil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações confomie termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissãode Autorização do fornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de- acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma

s~s parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em confoimidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entre asespecificações pré-fixadas e oserviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas nesteedital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.
1.6. Este registro de preços nâo obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminujçôerdê~prêçOs>p^ara que oRegistro seja atualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo de^/igência da presente ata será d^ 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

A
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3. DOVALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato ede R$ 44.368,00 (quarenta equatro mil trezentos esessenta eoito reais),
no qual se inclui todo otributo incidente bem como, insumos etodas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do môs subseqüente a emissão da Nota
Fiscal emitida deacordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de que é decorrente a

6.3. entregar osprodutos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregarosprodutos dentro do prazo devalidade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente a presente ata deregistro depreços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, àssuas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que severificarem
vicios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenclárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vezqueos mesmos nãotêm nenhum vlncuto empregaticto com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas e danos que vier acausar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, suaou dos seus propostos, independentemente deoutras cominaçOes contratuais ou
legais a queestiver sujeita;
6.9.não subtocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sobqualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
6decorrente a presente ataderegistro depreços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1.pagaro preço apresentado constante nesta ataderegistro depreços;
7.2.receber osprodutos, dando condições para a suainstalação;
7.3. recusar os produtos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem defábrica ouem
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação doserviço que apresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notjficar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente dessesdefeitos serem de fábrica ouemdecorrência de manuseio dacontratada;
7.6.permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aoslocais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização dolocal derealização dos serviços;
7.7.notifJcar, por escrito, à CONTRATADA, aocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços,
fixando prazo para a suacorreção, com total ônus à CONTRATADA;
7.8. além deoutras previstas no termo dereferência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
ó decorrente a presente ataderegistro depreços.

8. DO AJUSTE
8.1. Integra também oprese^te-eontreto^a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
paraRegistrode Pr

9-DAS PENALIDADES
9.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicarádetentora de adjudicação as seguintes penalidades;
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l+% SALGUEIRO
fe»5^ Prefeitura Municipal

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

IRMAÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA-ME
CNPJ: 08.394.735/0001-59

Rua438, n° 401 - Sala 01 - Morretes
Itapema/SC
Fone: (47) 3268-4668

E-mail: comercialtresirmaos@terra.com.br
CEP: 88.220-000

Secretaria de Educação Proj. atividade n* 1099 Elemento: 4.4.90.52
<Pn

.fEM

21

v30

35

36

ESPECIFICAÇÃO

Caixa amplificada compacta - praticldade e
facilidade de ser transportada, sendo muito
utilizadas por professores, palestrantes etc.
Produto contém: - canais: 02 - entradas: 01 P10
low (guitar/mic) 01 P10 high (guitar/mic) 01
auxiliar P10 e 01 aux. RCA (tape, CD) -
equalização: graves e agudos - sistema
eletroacústicos: 01 alto-falante de 8" 01 tweeter
piezoeléctrico - potência máxima: 15 W -
alimentação: 110/220 V- saída aux. deforça: AC
- dimensões (mm): (H) 319 x (L)230 x (P) 157 -
Peso(Kg): 3,6 Garantia: 1 ano (90 dias, conforme
o Código de Defesa do Consumidor + 9 meses
direto como Fabricante).
Processador de alimentos Industrial. Produção
variável de acordo com o tipo do disco
(acompanha 6 discos). Dimensões (alt/larg/prof):
490x240x480mm. Embalagem (alt/larg/prof):
400x252x530mm. Peso liquido: 12kg. Motor: 1/3
CV. Tensão: bivolt. Freqüência: 60 Hz
TV LED super brilhante 42 polegadas, full HD
1920x1080p. cor predominante preta. Desing.
Slim. Formato da tela: widescreen, entrada para
PC, progressivescan, controle remoto, potência
de áudio 20w (10+10), rede semfio INTEGRADA,
navegador de internet viera, energy star ver. 6.1
(TBD) ou superior, peso máximo sem suporte
8,5kg. _^^_
Playground modular, acompanhado de
escorregador, jogo da velha, escalador,
escorregador curvo, túnel, escorregador em
onda, cestade basquete. MedidaSlfê áreàTj^m
x4.10mx3.09m.

ALOR TOTAL

MARCA

LLAúdio

LX360

Beccaro
PAB200

Panasonic
TC-

42AS610B

Xalingo
Modular

Advanced

QTDE Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

VALOR
UNITÁRIO

R$ 450,00

R$ 2.288,00

R$ 2.320,00

R$ 17.150,00

R$

534

VALOR TOTAL

R$ 4.050,00

R$ 2.288,1

R$ 20.880,00

R$ 17.150,00

44.368,00



/"N

9.3-rnultes pecuniárias, nasseauirrtesiroporco*- "'
*^!£&^tt£^*£*^"o-™casosderecusadadetentoradaAte9.3 2-moratória Sn w SwSiT q cara?tert28odescumpnmenlo total da obrigação assumida;

Administrado. 2 ^mSSmi^SSSSl«.'i?*"?Sí?"^°••P0"8* aeril«*'*previstas em leienesta£St <™«9«ran<to-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências

^poteaequecaracter^^^íZe^o^

quanooTorocaso,coDratejudiciaImefite,emw^^^

rarta^ da^^^**W V* apresentar documentação falsa exigida para o
^S'!!ÜJ ü618?ameíto* execuçâ0* •w°*^ »*> mantjver aproposta, falhar ou fraudar na execução do

9.6.1-advertência;

**"2S^^ * partiCÍpaçao em llcitaçâ0 eN*dhwito de contratar com aAdministração, peto prazo
mntt^^Sio. ÍS°nelÍÍde para.ilcítar econl,ahr com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os
SL ní^ da TÍ!0 ou até ** 8e*a Promovlda areabilitação, na forma da lei, perante aprópria
autoridade queaplicou a penalidade.

10.DA RESCISÃO
10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas
suasalterações.

hipóteses amoladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e

110. DOFORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer
contrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

pendências oriundas do presente

^s Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

&
$«*•*

ueirc#Er09^e março de2016.

IRMÃOS BOHREf&LÉÍRO ELETRÔNICOS LTDA-ME
EMPRESA CONTRATADA
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TERMO N.°003-A/2015

l+\ SALGUEIRO
feüjiy Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DESALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA
OS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE

COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA OS INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME pessoa jurídica de direito privado.sito a Rua
Rua Elisa Leal Wanderley, 41 - Ipsep, cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.372.103/0001-04, a seguir
denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de
fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dosdireitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão de Autorização do fornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entre as especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro depreços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo de vigêncje^da presente ata será de iX(doze) meses acontar da data de sua assinatura.
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3. DO VALOR

3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 25.004,34 (vinte ecinco mil quatro reais e trinta equatro centavos), no
qual seinclui todo otributo incidente bem como, insumos e todas asdemais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados ató o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota
Fiscal emitida de acordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de queé decorrente a
presente atade registro de preços;
6.3. entregar os produtos noprazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar os produtos dentro doprazo de validade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente a presente ata de registro de preços;
6.6. refazer, corrigir ousubstituir, às suas expensas, no total ou em parte, no objeto docontrato em que se verificarem
vícios, defeitos ouincorreções resultantes dasuaexecução, no prazo de05(cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aosserviços executados por seusempregados, uma
vezqueos mesmos nãotêmnenhum vinculo empregaticio com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas e danos quevier a causar à CONTRATANTE oua terceiros emrazão de ação
ouomissão, dolosa ouculposa, sua ou dos seus propostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a queestiver sujeita;
6.9.não sublocar o objeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem parapessoas
físicas, sobqualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas notermo de referência quefazparte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1 .pagar o preço apresentado constante nesta atade registro de preços;
7.2.receberos produtos, dando condições para a sua instalação;
7.3. recusar os produtos queapresentem qualquer defeito, Independentemente desses defeitos serem defábrica ouem
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação doserviço queapresente qualquer falha no seufuncionamento;
7.5.notificar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente desses defeitos seremde fábrica ouem decorrência de manuseio da contratada;
7.6.permitir queos funcionários da CONTRATADA tenham acessoaos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização dolocal de realização dosserviços;
7.7.notrficar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência deeventuais imperfeições nocurso de execução dos serviços,
fixando prazo paraa sua correção, com total ônusà CONTRATADA;
7.8. além deoutras previstas notermo de referência que faz parte doprocesso de licitação, modalidade pregão deque
ó decorrente a presente ata de registro de preços.

8. DO AJUSTE
8.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registro de Preces

9-DAS PENALIDADES
9.1 -Poderá/a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades;
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9.2 - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até05 (cinco) anos,
caso haja recusa emassinar aAta de Registro dePreços no prazo estabelecido.
9.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
9.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata
de Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
9.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue
dentro do prazo contratual, nahipótese de atraso injustificado, até o máximo de30dias, após o que poderá acritério da
Administração, não mais serrecebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências
previstas em lei e nestacláusula;
9.3.3 - de até30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não executado - observando-se queindependentemente
da data deemissão dodocumento fiscal daempresa, aefetividade daexecução se dá no momento emque é atestado
- hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste;
9.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avançada para execução dos serviços, embora não elida por
si a penalidade.poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
9.5 - Nos termos do parágrafo 3o doart. 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda,
quando for o caso.cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
9.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o
certame.ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-sede modo inidôneo oucometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, seraplicadas as
seguintes sanções legais:
9.6.1-advertência;
9.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até5(cinco) anos; e
9.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade queaplicou a penalidade.

10. DA RESCISÃO
10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e
suasalterações.

110. DO FORO
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02(duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

e março de 2015.

OS INDÚSTRIA ^COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME
EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

OS INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ:03.372.103/0001-04

Escritório de Vendas -Rua Elisa Leal Wanderiey, 41 - Ipsep
Recife/PE

Fone: (81) 3471-1669

E-mail: oslicitacao@hotmail.com

539

Secretaria de Educação Prol. atividade n° 1099Elemento: 4.4.90.52

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTDE Unidade
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

d
KIT de microfone profissional(maleta com 03 unidades) freqüência de resposta
60HZ-KHZ impedância 600 OHMS .sensibilidade 76 DP+ DP, houslng ABS com
injeção de cororiginal cabo4,3, comconectorde 1/4

Waldman 2 Unidade R$ 241,67 R$ 483,34

23

Lavadora de Alta Pressão com no mínimo 1740 Libras. Possuir alça prática e
rodas grandes e largas facilitando o transporte, além de espaço para
armazenamento de acessório protegido por uma rede, Canhão de Espuma de
série, Espaço para armazenamento de acessórios protegido com uma rede,
Pistola com engate rápido e mangueira, Tubelra, Canhão de espuma. Voltagem:
220v e garantia dofabricante contra defeitos defabricação: 12meses.

Karcher 1 Unidade R$ 659,00 RS 659,00

24

Projetorde 2600 ANSI lumens tecnologia LCD distância máxima 0,9-0,9 correção
trapézio +/- 30graus zoom 3500 horas de duração da lâmpada, controle remoto,
resolução mínima de 1280X800 pixels, relação de aspecto 16:10; taxa de
contraste mínima 3000.1 entrada USB e VGA, consumo máximo de 300 W,
potência mínima da lâmpada 195w, peso máximo 2,5 kg, garantia de 12meses,
acessórios inclusos (cabo deenergia, cabo VGA e gula dousuário)

Epson 1 Unidade R$ 2.646,00 R$ 2.646,00

25

Batedeira 5 velocidades, acompanhada de tigela de 3,2 litros, 300w de potência,
espiral, gancho, base antlderrapante, cabo elétrico giratório, flexível e com 1,2
metros de comprimento, espátula, ajustes de 5 velocidades, comfunção pulsare
movimento planetário. Garantia do Fabricante contra defeitos de fabricação: 12
meses.

Amo 1 Unidade R$ 552,00 RS 552,00

26

Home theater com Blu-Ray 3d, reproduz filmes e músicas com a qualidade FULL
HD e 850w de potência em 5.1 canais em formato satélite, WI-FI, bluetooth e
NFC, A.R.C. (áudio Retumchannel) visor LCD, visor alpha numérico, resolução de
leitor blu-ray: 1920x1080, mldla de reprodução: BD-R/RE, BD-Ilvre, DVD vídeo,
DVD - R/RW VR, DVD + R, DVD+RW, DVD Cancorder 8cm, DVD, SA-CD, CD-R,
BD-RE, BDAV/BDMV, BD/DVD, D/CD, progresslvescan, FullHd, preparado para
3D, memória para rádio, formatos de vídeo: Xvid, WMV9, AVCHD, MPEG-1,
MPEG-2. MPEG-4 (.mkv); formatos de áudioMP3, AAC, WMA9, LPCM; formatos
de foto: JPEG, Desligamento automático: Auto Stand By, censura de conteúdo
para crianças, Região: A4, Salda de áudio e vídeo: HDMI, conexões: USB (1),
Entrada Óptica de áudio (1), Entrada Analógica de Áudio (1), Ethernet (1),
Voltagem: 110V-240V V AC, Função Zoom, Subwoofer, Receiver Integrado ao
Blu-Ray player, N° de canais:5,1, Potência total RMS: 850w, Potência sobwoofer
RMS: 108W, potência caixas satôlltesBMSi-209WrJ^tônciacaixa central RMS:
108W, potência caixa frontal RMS^OÔW. Acessórios forhecldos: controle remoto,
manual, cabo HDMI e kit de cabos para conexão das caixasacústicas, Garantia
do fabricante contra defeitos^ae fabricação: 12 meses. \

Philips 2 Unidade
R$

2.321,00
R$ 4.642,00

\
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29
Painéis com fundo de cortiça compactos, TAM. 1,80x0,90 resistentes e
indeformávete. Nivelamento perfeito. Fixação dos documentos através de
ptoneses, cabdiho em alumínio anodlzado, cantos arredondados em pollproplleno.

Cortiarte 3 Unidade RS 622,00 R$ 1.666,00

31

Plastrfícadora A3, plastifica com ousem protetor, Dentro trabalha com 4 cilindros
de saicone para melhor acabamento, perfis de alumínio extrurado aquecidos,
Termostato bimetáifco de baixa variação térmica, velocidade de 500 mm/minuto,
bivolt 1ano de garantia. Protetor de uso opcional ate: 240 g/m1 (0,25mm), largura
de piastificacão: 31Gmm (12*) até A3, piastfficaçãopolaseal de 0,05 a0.10 (125 a
250 micras), Aceita papeis até 250 g/m* ou 0,30 mm de espessura, plastifica
poiaseal com papel sintético e deve possuir garantia de1ano defábrica

Gazela 1 Unidade
R$

1.590.00
R$ 1.590.00

32

Microcomputador com processador 3.4 Ghz, com 3megas de cash, núcleo duplo,
número dethreads: 4e litografia 22 nm ou superior, 4Gb memória ram ddr3-1333
Mhz, placa mãe deverá suportar até 32GB dememória ram e possuir 4 slots, HD
500 GB 7200 RPM, monitor led 19,5\ gabinete SFF (smallformfactor) com 04 usb
frontal e autofalante multimldiaembutido, o gabinete também deverá possuir
acesso 100% tool less (sem uso de parafusos recatllhados ouqualquer tipo de
adaptação) onde o aceso aogabinete, HD, memória RAm, Drives, Placas, PCI e
demais itens sem precisar do uso de qualquer ferramentas. Deverá possuir
sensor de Instrusão e fonte PFC ativa 80 plus, estabilizador 300 VAbivolt com a
norma NBR 14373:2006, deverá possuir garantia de 12meses.

HP 5 Unidade
R$

1.980,00
R$ 9.900.00

33

Multlprocessadorcom liqüidificador 500W, com 2 velocidades e pulsar, Motor de
500W para processar grandes quantidades e bater massas pesadas, inclui um
liqüidificador, alimentação: 5C0W, freqüência: 50-60 Hz, motorsem interferência
de rádio/tv universal, sistema de travamento de segurança para detecção da
tampa e da tigela com freio mecânico, capacidade dorecipiente (sem liquido) 21,
capacidade de ingredientes líquidos da tigela: 1.2L, capacidade de farinha da
tigela: 500g, capacidade de massa da tigela: 830g, capacidade de Ingredientes
líquidos doliqüidificador. 1L. Acompanha disco emulsfficadon para bater misturar
e emulsíftear. Faca emaço inoxidável, acessórios para picar empedaços médios,
acessório paia granular em pedaços médios, batedor, encaixe para fatiar em
pedaços médios, liqüidificador, 3 encaixes/discos. Garantia do fornecedor contra
defeitos de fabricação: 12meses.

WaStta 2 Unidade R$ 335,00 R$ 670.00

38 Expositor para triciclo, confeccionado emmetal, capacidade para12trictdos. Xallngo 4 Unidade R$ 499.00 R$ 1.996,00

VALOfjJOTAL - X R$ 25.004,34
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TERMO N.°003-B/201!

^SS
ATADEREGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA
KARIRI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
R.EQIPR.O.QAM.ENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio. 279, Estado.de Pernambuco, .neste ato.representada porseu Prefeito, Dr. Marcones .Libório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA KARIRI COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI pessoa jurídica de direito privado.sito a Av. Castelo
Branco, 489 - SantaTereza, cidade de Juazeiro do Norte/CE, inscrita noCNPJ/MF sob n° 19.454.860/0001-23, a seguir
denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de
fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.-9003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades daspartes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Pede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão de Autorizaçãodo fornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independenlemenlede ausência ou especificaçãode forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergéncia entre as especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade dr. -onrlições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Re.ais.tro d.e Preços.
1.8. OPrestador deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições dehabilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1. Oprazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
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3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato éde R$ 13.334,48 (treze mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e
oito centavos), no qual se inclui todo otributo incidente bem como, insumos e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrôo por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota
Fiscal emitida deacordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DOFORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os podutos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de que é decorrente a
presente atade registro de preços;
6.3. entregar osprodutos noprazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar as produtos dentro do prezo devalidade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do editai do pregão de que é
decorrente a presente ata deregistro de preços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, àssuas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciáriüs e quaisquer outras.que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez queos mesmos nãotêmnenhum vinculo empregatlcio com a Contratante;
6.8.responder. integralmente, por perdas e danos que vier acausar à CONTRATANTE ou a terceiros emrazão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a queestiver sujeita;
6.9.não sublocar o objeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sob qualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas notermo dereferência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
/~\ 7.1 .pagar o preço apresentado constante nesta ata deregistro de preços;

7.2.receber os produtos, dando condições para a suainstalação;
7.3. recusar os produtos queapresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem de fábrica ouem
decorrência da manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação doserviço queapresente qualquer falha noseu funcionamento;
7.5.notificar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente desses defeitos seremde fábrica ou em decorrência de manuseioda contratada;
7.6.permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização do local de realização dos serviços;
7.7.notificar por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência deeventuais imperfeições nocurso de execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA;
7.8. além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a prnsente atade registro de preços.

B. DO AJUSTE
8.1. Integra também o..Rresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registro de Preços/

9-DAS PENALIDADES

Gè
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9.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades;
9.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos,
caso haja recusa em assinar aAta de Registro de Preços no prazo estabelecido.
9.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
9.3.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata
de Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
9.3.2 -moratóia de 0.2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue
dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da
Administração não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências
previstas em Isi e nnsta cláusula;
9.3.3 -de ate 30% (trinta por cento) sobre ovalor do serviço não executado - observando-se que independentemente
da data de emissão do documento fiscal da empresa, aefetividade da execução sedá no momento em que éatestado
-hipótese que caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
9.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para execução dos serviços, embora não elida por
si a penaliríade.pnderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.

9.5 - Nas termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda,
quando for ocaso.cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
9.6 - Além das multas, à detentora da Ata deRegistro dePreços que apresentar documentação falsa exigida para o
certame.ensejar o retardamento daexecução deseu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar naexecução do
contrato, comporter-sede modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sanções legais:
9.6.1 - advertêncin:

9.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até 5(cinco) anos; e
9.6.3 • declaração do inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

10. DARESCISÃO

10.1. Opresente contrato poderá ser rescindido nashipóteses arroladas nosartigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e
suas alterações.

110. DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato,çorr» ovçhi-,ao dequalquer outro pormais priyjleajado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02(duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

SatgujBire/PErOS-de^narço de 2015.

KARIRI COMERCIO DE ARTIGOSINFANTIS EIRELI
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KAB.m rou^, ANEX°' ~DAS MARCAS EPREÇ°S REGISTRADOSKARIRI COMERCIO DiE ARTIGOS INFANTIS EIRELI
CNPJ: 19.454.860/0001-^

Av. Castelo Branco, 489 Santa Tereza
Juazeiro do Norte/CE

Fone: (88) 3512-2830

E-mail: cariri.comernalfoigmail.com

Secretaria de Educarão r-pj, atividade n° 1099/2073 Elemento: 3.3.3.90.3Q

ESPECIFICAÇÃOITEM

16

17

15

19

20

BALDE DE PRAIA - Balde de praia em plástico resistente, na cor preta, com
formato de pneu.. Inclui 3 pás e 1 peneira, em plástico, na cor
azul.. Dimensoos: 19 v 19 x 14 cm

BABY BOLID.E 0 bnnquedo è composto por 6pinos de boliche que imitam
animais selvagens e luar. bolas, ambos .os produtos s3o .coloridos e em vinil
atoxico. Cada aromai Iraz ilustrado na barriga um número de 1a 6. Acompanha
bolsa Iransparntc com rp& para acondicionar as peças.. Dimensões: 32x16 x20
cm

BOLASUIÇA .85 cm anli-burst ebomba para inflar.corprata.suporta ató 200 kg

BOLA SUÍÇA .% cm .cor verde suporta até 200 kg

BOLASUIÇA ,7.r. .-.n, .cm amaielasuporta até 200 kg

BOLASUIÇA .65 cm ,cnr azul suporta até 200 kg

BOLASUIÇA ,55 cm snndo 02 ünd-ewveffii8lha Tr02TinidTarra«nutífflta~«Ô"
200 kg

SUB -TOTAL

Secretaria de Educação Proj. atividade n° 1099 Elemento: 4.4.90.52
.'EM

39

40

ESPECIFICAÇÃO

Balança delta '"f.-ntil ideal para recreação de crianças de 01 a 02 anos, as bases e
os balanços são fabnr.adns em resina plástica polietileno com tratamento uva,
pode ficar exposta ao -.oi r. ao mau tempo. As cordas dos balanços são de nylon
macias e resistentes. Assento anatômico com encostos e barra de proteção para
bebê. Medidas do prod-.-.n LxCxk 2.00x2.20x2,15m.

Casinha encantada, rm'eccionado em plástico resistente polietileno com
tratamento UVA. oode ficar exposto ao sol e ao mau tempo, com portas tipo vai e
vem. Acessórios inle-nos: mesinha e banquinlios fixos, dimensões : (IxAxP)
123x127x128cpi. Jeso 350_00g ^

SUB -TOTAL

MARCA

Yelow

Lider

Bioshap

Liveup

Liveup

Liveup

—Fit—

Gener

MARCA

Xalingo

Xalingo

QTDE Unidade

15 Unidade

10 Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

QTDE Unidade

Unidade

Unidade

VALOR

UNITÁRIO

RS 56.00

RS 156,00

R$ 176,90

RS 290,00

RS 70,00

RS 70.00

RS 70,00

R$

VALOR

UNITÁRIO

R$ 1.730,00

R$ 2.009.99

544

VALOR TOTAL

RS 840,00

RS 1.560.00

RS 884,50

RS 1.450.1

RS 350,00

RS 350.00

R$ 420,00

5.854,50

VALOR TOTAL

RS 3.460,00

RS 4.019.98

7.479,98



TERMON.°003-C/2015

[Íl SALGUEIRO
^*ç0W Prefeitura Municipal

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado.sito a Rua José Facundo de
Lira, 78 A - Gato Preto, cidade de Souza/PB, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.427.407/0001-16, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de fornecimento, nos
termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátll, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissãode Autorização do fornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausênciaou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entreas especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas nesteedital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e emcompatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todasas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, paraqueo Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazode vigência da presente ata será d data de sua assinatura.
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3. DO VALOR

3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 177.526,00 (cento e setenta e setemil quinhentos e vinte e seis
reais), no qual seinclui todo otributo incidente bem como, Insumos e todas asdemais despesas porventura realizadas.

4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO ru°003/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota
Fiscal emitida deacordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de que é decorrente a
presente atade registro de preços;
6.3. entregar osprodutos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar osprodutos dentro do prazo de validade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, confomie os termos do edital do pregão de que é
decorrente a presente ata de registro depreços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias equaisquer outras que forem devidas ereferentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que osmesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vieracausaràCONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus propostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;
6.9.não sublocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas Jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sob qualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que fez parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

7.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1.pagaropreço apresentado constante nesta ata de registro de preços;
7.2.receberos produtos, dando condições para asua instalação;
7.3. recusar os produtos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem de fabrica ou em
decorrência demanuseio dacontratada;
7.4. recusar ainstalação do serviço que apresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notjficar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, Independentemente desses defeitos serem de fábrica ou em decorrência de manuseio da contratada;
7.6.permirJr que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização do local de realização dos serviços;
7.7.notificar, por escrito, àCONTRATADA, aocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, com total ônus àCONTRATADA;
7.8. além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

8. DO AJUSTE

8.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edita) de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registro de Preços.

9-DAS PENALIDADES
9.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora deNadjudicação as seguintes penalidades;
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9.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos,
caso haja recusa em assinar aAta de Registro de Preços no prazo estabelecido.
9.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
9.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata
de Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
9.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue
dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da
Administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências
previstas em lei e nestacláusula;
9.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do serviço não executado -observando-se que independentemente
da data de emissão do documento fiscal da empresa, aefetividade da execução se dá no momento em que éatestado
-hipótese que caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
9.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avançada para execução dos serviços, embora não eiida por
si a penalidade.pcderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
9.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 edo parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda,
quando for ocaso.cobrada judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
9.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o
certame,ensejar oretardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-sede modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida aprévia defesa, ser aplicadas as

9.6.1 • advertência;
9.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo
deaté5(dnco) anos; e
9.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

10. DARESCISÃO

10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 e
suasalterações.

110. DOFORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salguelro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem Justes econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, Juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadasde direito.

Salgueiro/PE, 09 demarço de2015.

CN.PJ.U.427.407/0001-16
INSCEST:16J70.465-4
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* ASALGUEIRO

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

GQS ELETROS EEQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.427.407/0001-16
Rua José Facundo de Lira, 78A- Gato Preto
Sousa/PB

Fone: (83) 3521-2361

E-mail: gqsequipamentos@gmail.com

Secretaria de Educação Proj. atividade n° 1099/2073 Elemento: 4.4.90.52
ITEM

S~\

53

56

^"N

ESPECIFICAÇÃO

Bibl.ocanto 0,9mm :: 18x10x14, totalmente confeccionado em chapa de aço de
baixo teor de carbono.com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa (anti-femjginoso e fosfatizante) epintura através de sistema eletrostático a
po com camada mínima de tinta de 70 micras.Chapa de aço n° 20 (090 mm)
dobrado em forma de V, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou
arestas cortantes.

Dimensões; Altura: 18 cm. Largura: 10 cm. Base: 14 cm
Armáno em aço 04 prateleiras professor confeccionado em chapa de aço com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruglnoso e
fosfatizante) epintura através de sistema eletrostático apó. com camada mínima
de tinta de 701 micras. Contendo:02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de
aço n 24 (0.60mm), 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e Inferior)
confeccionados em chapa de aço n° 24 (0,60mm). reforço superior interno
(esquadro) em chapa de aço n* 18 (1,20mm) fixado as laterais. Abase deverá ser
confecconada em chapa de aço galvanizado n° 18 (1.25mm) dobrada em forma de
u e 01 (um) rodapé também em chapa de aço galvanizado n° 18 (1,25mm) e

quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desnlvels.04 (quatro)
prateleiras fixadas através do encaixe tipo unha em passos de 125 mm
confeccionadas em chapa aço n° 24 (0.60mm) com dobras nas laterais quê
permitam o encaixe sem parafusos. 02 (duas) portas (esquerda - direita)
confeccionadas em chapa aço n° 24 (0.60mm), com dobras quádruplas, sendo que
cada porta deverá conter 03 (três) dobradiças Internas e02 (dois) batentes de
borracha. Aporta da esquerda possui 02 (dois) trincos: um na parte superior eoutro
na parte inferior. Aporta deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis
de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Área de entrada de no
mínimo 1640mm de altura x820mm de largura eárea Interna total de 1695mm de
altura x895 mm de largura x425 mm de profundldade.As portas deverão possuir
perfurações na parte frontal em forma de quadrados da 5x5mm que servem como
ventilação dos compartlmentos.Montagem através de rebites e prateleiras
encaixadas. Dimensões: Altura: 1,85 metros. Largura: 90 cm, ProfundjdadeflT
cm.

MARCA QTDE Unidade

Geneaço 2000 Unidade

Geneaço 100 Unidade

VALOR

UNITÁRIO

548

VALOR TOTAL

RS 5,50 R$ 11.000.00

R$ 839,00 R$ 83.900,00
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73

^N

Arquivos 04

laterais em chapa aço 060 mm oil**Zl "e carbono contendo: 02 (duas)
02 «band*^^
(um reforço superior•interno teaSuI^T WdOS?m ^P8 aco WOmm, 01
01 (uma) base «ÃcSWd22!?*?• f* *•» mm *•*> as laterais,
04 (quatro) pé?3S^^^
NaJprateiZXhãí!£?!^HfJÍffl,,l,lfl, d88nlv8te' 01pastas suspensas, cadgavefepolsu™ M̂ ^^ftBB9 9W,I"P"
confeccionado em chapa cETfliETi2 ( } í8"19 e 01 íum) *""*>
confeccionado em cZia if?!*í*8*? 02 (duas> Veiais gaveta
profundidade^^TOtt^í^^jr* dô **" d8abertura total da gavetaeüXSffiE2?"rj"1*a
puxar agaveta , 01 (um) reforço oantataL «m ^ÍÜE7*8 ^ P*™ *"•*
sentido longitudinal de 0 fuma) mKSÍL* *?* 0,60m'n "*** "°
dcbradíças Inten^TíStott W0""" ""« <«*>
para moveis de aço com rotacfiTd TtífiST? ní"!8, fechaáira üníve"»'
entrada de nomlniSwoSaifuraíáE " (dua8) chava8'Area *1695mm de altura x495 mm 2 ííítí ^J^^Nurae área Interna total de
possuem pJSjií MEM.-!: d9^^ ** P"*9
servem como veVtfflacao dosi£Z!L!l!^f quadrad08 * 5x5mm ^
Acabamento comIS, d?S •*•* d8 "»"•
fosfatizante)epintura*Z£*S£E^ *T WHwmtaw e

resfstrosembiitldos •pSeta2lS^^ela<,! •Con<,1I1<«« * S& »

549

100 Unidade 810,00 81.000,00
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°003-D/2015

QUeSiw SMiS0 DE FORNECIMENTO,QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO APREFEITURA

AGNUS COMÉRCIO DE MAQUINAS e
EQUIPAMENTOS LTDA, NOS TERMOS ECONDIÇÕES
cSrSBE0""™ outorgam E *

S^^^ ** - CNPJ n-11.361.243ra001.71. si,o na Rua
RG n» 1.504.454. SSP-S&'sob"TS&W?"*!? ^ fu "** Dr Marcoll8s úKe SáEMPRESA AGNUSCOMÉRCIO KUkXeS^SSlÍTS!^ PR0MITENTE COMPRADORA, •'
RuaNeusaAuroraDinlz, 133-fovUuEm^ESSSX l?A"Ü2?Jurfdica*dir8itoP*"**a
aseguir denominada PROMTBmtâMDEDOM ÜEÍ??*? ^ n° CNPJ/MF sob n° M.676.09l/uoói-94.

1. DO OBJETO

espedfeçíes conformete,™ dêTfcirtftaLn *2?° ,* !a,'TWPE' em <,uântídades' «*"« .
constantesnoanexolV.eZodeSncte ° P *""'̂ naS O""*"'» • especificações
PR2EG°Âo!lKcOl^SSSSti de»Z,LPnU,0S COnS'an,« da ATA DE REGISTR0 <* PREÇOS doemissão de Autorizando forSnto C°n,0m"dade "• as "««»**» *> CONTRATANTE de acorctocom a
^Ja^rolStnTo^el*^1S°0T," "^Í"3"98 d° ^^ANTE. **"™
ifKrrrr^^ ou outro ,n8Uumento equWen,e'
Patetas neste edital enaTgiSaçaoXnle ^^^ S9râ° 8pliCad°S àC0NTRA™>A «"^es
mtc^o.PreÇ°S ***** "* P"10"1"1™'9 «***•. No menos bimesfralmente. com os praticados no
*Scío^mZdêlt^ol^!^03"Tr"8'35898 "» °P"** ««"«o ***aIgualdatedecondifSe? «""alaçâo, assegurada nesta hipótese ápreferência do beneficiário do registro em

^M^TnuS^^T** "pres,ador amul,a "*»* "° «" de PRE6A0

S^K^ -^—• - os serviços
2. DOPRAZO

2.1.0 prazo de vigência da prosenje^ será de 12 (dozeWes acontar da data de sua assinatura.

A
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3. DOVALOR

iodoo mXS^^ fntrat0 éí8^1 -248'00 (mil duzen,os e<>uarenta*oit° centavos), no qual se incluitoao otnbuto incidente bem como, insumos etodas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

f&EEM^SXT0" "*efe,uad08 a,é °w dla d0 mês 8UbS9aüa"te aemis8ã° da N°te
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

ELÉTRONffiS^n^ rf8/' í"9»8'89 a° e*- cumPrimenl° *> s«a P^posta. processo de PREGÃO
fi ?hmJííi l^í para ?9ls,ro* Preç08'no l"8 nâ0 eonlwiar l^squer cláusulas deste instrumento;
SnSd^reSro^^ ^ °S W" 8"*^^ m̂ d° Pr"â0 d9 «U9 9dec0TOnte a

r>s 6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar os produtos dentro do prazo de validade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente apresente ata de registro de preços;
?ilrefaZ?';4COrrÍ9Ír ou 8Ub8lMulr'às suas exPensas.no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas aencargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdencianas equaisquer outras que forem devidas ereferentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que osmesmos não têm nenhum vinculo empregatlcio com aContratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar àCONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus propostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais aque estiver sujeita;
6.9.não sublocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
tísicas, sob qualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
ôdecorrente apresente ata de registro de preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1 .pagar opreço apresentado constante nesta ata de registro de preços;

/~\ 7.2receber os produtos, dando condições para asua instalação;
7.3. recusar os produtos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem de fábrica ou em
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar ainstalação do serviço que apresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notificar acontratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente desses defeitos serem de fábrica ou em decorrência de manuseio da contratada;
7.6.permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização do local de realização dos serviços;
7.7.notificar, por escrito, àCONTRATADA, aocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços,
fixando prazo para asua correção, com total ônus àCONTRATADA;
7.8. além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
édecorrente apresente ata de registro de preços. *

8. DOAJUSTE

8.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n^OSflOM
para Registro de Preços.

9- DAS PENALIDADES

9.1 -Poderá aAdministração, garanlída aprévia defesa.^aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades;
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dentro do prazo contratual na l*ítadKSJffii?O? f culada«""« ««tor do material nâo entregue
Adm.nistraçâo, nâo mais ser recebid"ao* «SEl* !? .'"**"de30dlas' «•*°"ueP**acrffdaprevistas em lei enesta cláusula; ' ^urando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqflêncS

MS5S3L-*»-^*iBawaaia:

seguintes sanções legais: • íiscal poderâo' 9arantlda aP^via defesa, ser aplicadas as
9.6.1-advertência;

de^S^
^^t^s^i*^^a^r0 «•** -*•* «•*•«• -autoridade que aplicou apenalidade. ' P mWlda a reabillta5âo. na forma da lei. perante a própria
10.DA RESCISÃO

lu°as SüT""""k "*" SW reSCÍndW° "aS hlp6te89s aTOladaa ™art^s 77 e78 da Lei Federal 856*93e
110. DO FORO

-^^^^ ^uer pendências oriundas do presente

.estemKSXadS^^
Salgueiro/PÊjQ^e^narco de 2015.

MARCONESLIBÓRIODES
PREFEITO

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA
EMPRESA CONTRATADA r—

114.676.091/0001-94|
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Neusa Aurora Díniz, 133

CEP88106-771 - Forquilhinhas

| SAOJOSÉ-SC _J
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SALGUEIRO

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

cTirsirü,NAsEEQu,pAMEOT°s™A
Rua Neusa Aurora Diniz, «3-Forquilhinhas
SãoJosé/SC

Fone: (48) 3039-2759

E-mail: agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

Secretaria de Educara Proi. alivia n» inoo c,^rnfn.^ 1̂ r
ESPECIFICAÇÃO

28 Quadro de cortiça c/ moldura em PVC 60X90 •praia

_VALORTOTAL

["14-676.091/0001-94 j
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS

EEQUIPAMENTOS LTDA
Rua Neusa Aurora Diniz, 133

SEP 88108-771 -Forquilhinhas
[_* SAOJOSÉ-SC |
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TERMO N.°003-E/2015

^SALGUEIRO
—iy Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO AEMPRESA
GT CAVALCANTE EIRELI, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA e

^ EMPRESA GT CAVALCANTE EIRELI pessoa jurídica de direito privado, sito aAv. Fernando Simões Barbosa, 4981| 03
Boa Viagem, cidade de Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.189.169/0001-09, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de fornecimento nos
termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1*1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, etermo de referência. - n[_ DRcrn<; dn
12 O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGIòiku ut KKtvuo uu
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão deAutorização do fornecimento. ^mtoatamtp Hp forma
13 O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANlt, de lorrna
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com oanexo VI do presente edital £^ ™W?

^ tempo.divergencia entre as especificações pré-fixadas aoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente. . ^atirados no1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados

traste registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações corno P»"**»* *£+£
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em
f^stmS dos prazos de execução sujeitará ao prestador amulta estabelecida no edita, de PREGÃO

SpS
ÍTSIp^ momenl0, caso os serviçosregistrad^s-stíframdlmTnuicões de preços, para que oRegistro seja atualizado.

fii vigência da p\sente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
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3. DO VALOR . .0
3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 665.97 (seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e seie
centavos), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como. insumos e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro dePreços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO ,.
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o10° dia do mês subsequente aemissão da Nota
Fiscal emitida de acordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR oocrAn
61 o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de kkh»au
ELETRÔNICO n.'003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços econdições exigidos no edital do Pregão de que édecorrente a
presente ata deregistro de preços;
6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar osprodutos dentro do prazo de validade; . p
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que e
decorrente a presente ata de registro de preços; „„„,„,„ am „..* «p vprificarem
6.6. refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partei no objeto do"^«S£St
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) d,ai^^^
6.7.responder pelas despesas relativas aencargos trabalhistas, de seguro de acidentes «^r^^^
previdenciárias equaisquer outras que forem devidas ereferentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que os mesmos não têm nenhum vinculo empregatlcio com aContratente;;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar àCONTRATANTE ou aterce rosem razacrui aV
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos. independentemente de outras cominações contratuais ou

Só" subl^rVooS|lto :do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas

é decorrente a presente ata de registro de preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1.pagar opreço apresentado constante nesta ata de registro de preços;
7.2.receber osprodutos, dando condições para asua instalação; AMt%B eoram ho tohrira ou emlt recusar os produtos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem de fábnca ou em
decorrência de manuseio dacontratada;
7.4. recusar ainstalação do serviço que apresente qualquer falha no seuJ"™»^* _ aDresentem quaisquer
75notificar acontratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos ^ue.f^f"^flqud,!,M
MM«J desses defeitos serem de fábrica ou em decorrência*~ .
76permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, oojeuvanao

?71S^^^

é decorrente a presente ata deregistro de preços.

tr5LoPoente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO EUTRÔN.CO n.«003«014
para Registro de Preços.

IftffiSPÍU

.J^
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9.2 - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos,
casohajarecusaem assinara Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.
9.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
9.3.1 •deaté 30% (trinta por cento) sobre o valor total daNota de Empenho, nos casos derecusa dadetentora da Ata
deRegistro de Preços em aceitá-la, atoque caracteriza odescumprimento total daobrigação assumida;
9.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia deatraso, calculada sobre ovalor do material não entregue
dentro do prazo contratual, nahipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após oque poderá a critério da
Administração, não mais serrecebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências
previstas em lei e nesta cláusula;
9.3.3 - deaté 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço não executado - observando-se que independentemente
da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da execução sedá no momento em que é atestado
- hipótese quecaracteriza, conforme o caso, inexecução total ouparcial doajuste;
9.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para execução dos serviços, embora não elida por
si a penalidade.poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
9.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 edo parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda,
quando for ocaso.cobrada judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
9.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o
certame.ensejar oretardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-sede modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida aprévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sanções legais:
9.6.1 - advertência; . . . nra„
9.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, peio prazo
de até 5(cinco) anos; e
96.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei. perante a propna
autoridade queaplicou a penalidade.

10*1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 e
suas alterações.

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato.com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes fbma opresente em 02 (duas) vias de igual teor. juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

ide 2015.

MARCONESLIBÓRIODE
PREFEITO

•^ Contratante

IRELI

TADA
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V) SALGUEIRO
kt.Jí

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

GT CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 15.189.169/0001-09

Av. Fernando Simões Barbosa, 498 Ij 03 Boa Viagem
Recife/PE

Fone: (81) 3039-4554

Secretaria de Educação Proj. atividade n° 1099 Elemento: 4.4.90.52

ITEM

34

ESPECIFICAÇÃO

Antena parabólica com monoponto, acompanhada de capa protetora
para LNBF, 1,50 de diâmetro, distancia focai de 510mm,frequencia de
operação de3,7 a 4,2, material do tubo em aço galvanizado, com 2'de
diâmetro do tubo, com 8 pétalas, limites de elevação de 20' a 90' e
receptor com controle remoto, com timer para desligar o receptor e a
tomada traseira em 30, 60, ou 90 minutos, entrada para sinal de
antena local, teclas de mudança de canal e liga ; desliga no painel,
controle remoto para todas as funções do receptor, sistema banda C
analógico, capacidade para ató 60 canais, sintonia de rádio-audio
variável, freqüência de entrada: 950 a 2050 MHz, áudio variável 5,2-7,
6MHz, salda de vídeo conector RCA e canal VHF 'A, programação
automática para todos os sistemas: LNBF monoponto/mulliponto,
chave coaxial, chave SW (+5/0V), polar rotor, consumo 10W ligado e
5,5 W em Stand By tensão de entrada automática 90-260VAC com
acessórios inclusos: Controle Remoto: 01 peça pilha (AAA) 2 peças e
garantia do fornecedor de 12 meses.

VALOR TOTAL

C

MARCA

Century

QTDE Unidade

Unidade

^

X

VALOR

UNITÁRIO

RS 665,97

RS
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VALOR TOTAL

RS 665,97
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TERMON.°003-F/2015

^SALGUEIRO
v Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO.
QUE ENTRE SIFAZEM. DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DESALGUEIRO. E DEOUTRO A EMPRESA
REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA ME. NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório deSá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA ME pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua do Guadalupe,
247 - Guadalupe, cidade de Olinda/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.004.395/0001-17, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de fornecimento, nos
termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades daspartes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão de Autorização dofornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente deausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entre as especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serãoaplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade decondições.
1.7. O descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições depreço^para que o Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ataseráde í! (doze) meses a contarda data de sua assinatura.
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3. DOVALOR

31. Ovalor global estimado deste contrato éde RS 73.667,50 (setenta etrês mil seiscentos esessenta esete reais e
cinqüenta centavos), no qual se Inclui todo otributo incidente bem como, insumos etodas as demais despesas porventura

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

â^d!fP^/^tS81^A(!?.^e^tua, despesa correrSo P» conta das D°feÇ<fes Orçamentárias constantes doProcesso de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão
Fiscal emitida de acordo com empenho.

efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços econdições exigidos no edital do Pregão de que é decorrente a
presente ataderegistro depreços;
6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregarosprodutos dentro do prazo devalidade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente a presente ata de registro de preços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vezque os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar àCONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus propostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a queestiver sujeita;
6.9.não subíocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sobqualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ataderegistro depreços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1.pagar opreço apresentado constante nesta ata deregistro depreços;
7.2.receber osprodutos, dando condições para asua instalação;
7.3. recusar osprodutos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem defábrica ou em
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação do serviço que apresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notificar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente desses defeitos seremde fábrica ouemdecorrência de manuseio da contratada;
7.6.permitir que os funcionários daCONTRATADA tenham acesso aos locais deexecução dos serviços, objetivando a
fiscalização dolocal de realização dosserviços;
7.7.notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência deeventuais imperfeições no curso deexecução dos serviços,
fixando prazo paraa sua correção, com total ônus à CONTRATADA;
7.8. além deoutras previstas no termo dereferência que faz parte do processo delicitação, modalidade pregão deque
é decorrente a presente ataderegistro depreços.

8. DO AJUSTE
8.1. Integra também o presente confrato^PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registrode Preços.

9-DASPENALIDAD
9.1-Poderá a Admií defesa, aplicará detentora deadjudicação as seguintes penalidades;
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SrSrt25•* ~r^••íssr^ar•-»--**-«*-.-9-3-multaspecumánas, nas seguintes proporções- ' «««waoo.
*tío*ÍR^ de ^ "oi «sós de recusa da detentora da Ata
932-moratória Sn w mS?m- q caractenza ° descumprimento total da obrigação assumida-

Administração, não mafesVrra^atJS^S?£ atéo.málamo<te3('<««s.8Pís oque poderá acritério da
previstaselteene^cllir ^ con,Í8Urand<we a,n«*«Ç*> «ai* ajuste, com» conseqüências

£ta£5&o^^h^^^89^.*"•«" <ue«^tentação (aba exigida para oZ^Tl Pr°"^"tento da execução de seu obfeto, nao mantiveraproposta, falhar ou fraudar na execução do

s&rss inidflneo wcometer •"*•"*' ^ ^ «kkss*
9.6.1 - advertência;

díató 5SS^?ePOfárÍa*PartfclPaÇâ° **^^*impedimento de contratar ccm*Adminisfração, pelo prazo
^LJSÍ!a^DJe idoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os

10.DA RESCISÃO

u» atePraXte""^^^ "* reSCÍndÍd° ^ hlPÓte86S aTO,adaS n°S am°* ne78 da Lei Federal 8666/93 e
110. DO FORO

tesJun^aKl^^
SalgueJrjrj/EE^iaxIemarço de 2015.

:iOS EMTECNOLOGIA ME
EMPRESACONTRATADA

Rede de Negócios em Tecnologia LTOA -Mf
CNPJ: 11.004.395/0001-17
Insc. Estadual; 0383375-50

OHnda-Pdrnâíftbiíco
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+ )SALGUEIRO
VPrefeitura Municipal

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA ME
CNPJ: 11.004.395/0001-17
Rua do Guadalupe, 247 -Guadalupe
Olinda/PE

Fone: (81) 3439-6081

E-mail: nbtec@nbtec.com.br

Secretaria de Educação Proj. atividade n' 1099/2073 Elemento- 3.3.3.90 30
ESPECIFICAÇÃO MARCA QTDE Unidade

Tela de projeção 100'; Tecido: vinil convencional 1.0; Fixação: independente
sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, com botão esticador
do ecido (tensor interno); Perfil: Sextavado de alumínio com acabamento em
pintura apóx. prete. Altura total: aprox. 2.20m. Dimensão da área de projeção-
Máximo: (AxL) 1,95x1,80m, Mínimo: (AxL) 1.20x1 80m

TES 1 Unidade

CONJ. PROF. FORMICA 3GAV -CAD RES. Composto de mesa ecadeira-
Mesa com 3gavetas, com tampo, painel frontal e lateral, confeccionados em
compensado multilaminado 20 mm, revestidos em Fórmica (diversas cores)
Estrutura em tubo de aço industrial retangular 20 x30 mm; Cadeira com
SLlitnf anal(ôJiC0S' confeccionados em compensado]pululam nade.10 mm, revestidos em Fórmica .Estrutura em tubo de-aço
industrial quadrado 20 x20 mm; duas barras de reforço sob oassertfol duas
entre os pés. Medidas: 110x60x7? /

NB 50

Rede de Negócios em Tecnologia LTDA -Mt
CNPJ: 11.004.335/0001-17
Insc. Estadual: 0383375-50

Olinda-Pernambuco

Unidade

VALOR

UNITÁRIO

R$ 769,00

RS 697,99

561

VALOR TOTAL

R$ 769.00

R$ 34.899,50
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200mm. Base do ta^otnSa ^2 htfSf88"? meíímío 1t00mm x
dois tubos oblonguC TS2^ ^m^ reí9uUlares 20mm x̂ ^ «•
20mmx2ftnmtonto,htaufSw *^ quadrados medíndoIcoluna vertical Saí laSE?«í ,hmpo " •**» P*3 ^ado, 01
J^SomedfcdoS^
de arco com raio medindo no máximoSmTSk ,&nm mfoma
obiongo medindo 20mm xil!ST*°ím Uma baTO "*»•em tubo

ítSr(fiíf«iaumentando aduJSe^ítnL^53? de prateçâo da P1^'

22,Bnm e I60mm x55mm x23mm com lotertndada*í <«w« «Jíní
- P<«P0Pto «irsem. podendo 5S£Sff^£jS5TdfSÍ2Í!

VALORTOTAL

100

'MÇ. Estadual: 0383375-50Olinda. Pernambuco

562

Unidade R$ 379,99 R$ 37.999,00
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°003-G/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO AEMPRESA
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libórío de Sá,
«L!LL*^7;Í5^S.?a"PE* CPF sob ° n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA WTEC MÓVEIS EEQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua
Germano Carlos Knapick, 393 -Industrial, cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.634.834/0001-
72, aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam eajustam firmar opresente Termo de Compromisso
de fornecimento, nos termos da Lei n° 8666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.«003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. OPRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão deAutorização dofornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entre as especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese á preferência do beneficiário do registro em
igualdade decondições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com asobrigações por ele
assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigêftcia da presente ata será lie 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

ô
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3. DO VALOR

fc°S5JSn^lStéSS?h£5,0°(oitocentos enoven,a edois mil quinhentos e™te *realizadas. tnbut0 lncidente bem como' msun™ • todas as demais despesas porventura

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

•^BMBSM D0'̂ *—i —es do
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

F^S:^ZZeZStaá0S "* êfe,Uad0S ató °1°° dia d° mêS "»** aemissa° da N°'a
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

UmSS^SHmS^K' ÍT56 a° C8bal cumPrimemo de s"* proposta, processo de PREGÃO
i2fornecer o™SS,1^ h9'Str° de PreÇ°S' "° qUe nâ0 Contrariar c'uais<'uer clàusulas deste "nstiumento:
SSíKX?com os preços econdições exi9idos no edi,al do pr^°de"»é de™ a
6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar os produtos dentro do prazo de validade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente apresente ata de registro de preços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdencianas equaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregaticio com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar àCONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;
6.9.não sublocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sobqualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente atade registro de preços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1.pagar o preço apresentado constante nesta ata de registro de preços;
7.2.receber osprodutos, dando condições para a sua instalação;
7.3. recusar os produtos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem de fábrica ou em
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação doserviço queapresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notificar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentementedesses defeitosserem de fábrica ou em decorrênciade manuseioda contratada;
7.6.permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização dolocal de realização dosserviços;
7.7.notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência deeventuais imperfeições nocurso de execução dos serviços,
fixando prazo paraa sua correção, com total ônusà CONTRATADA;
7.8. além de outras previstas no termo de referência quefaz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

8. DO AJUSTE

8.1. Integra também oj^sentrcUmrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registro de Preços.

9-DAS PENALIDADES

J
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<teRÍ1e3F^t^
9.3.2 -moratória de 0,2% (« d&£«S?°.d?cumP,1mento «*"* <**#> assumida;
Admimstração, nâo mais ser recebido uwT«StaS* «,°•máX",,()? 30 dias- «*°d"» poderá acritériodaprevistas em lei enesta cláusula; ' a>"Ss>u'anio** aexecução total do ajuste, com as conseqüências

aigumentos apresentados. u,avelmen® a empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os

SS^a^r^°a^rafo 1° ?° "t87 da ^ 8666/93-a m* <**>*— apôs«-oLcaso.S^^^ «* «**** »u ainPda.

9.6.1-advertência;

^SCSS"**^ PartÍCÍPaSâ0 6m IÍCÍtaÇâ°*Ímp8dimen,° de COntratar °°m a*>**"* No Prezo
moLddSamÍ da^o^i^*í"*-* T a"»«*"5*> "»** quanto perdurarem os
XJ?wS*%%& que •*prom0VK,a areabilitaçao'ra fom,a da lei' perante aprtPria
10.DARESCISÃO

10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 e
suas alterações.

110. DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato,com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firmao presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 09 demarço de2015.

DE SÁ

Q h
WTEC MOVEIS I: EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA

EMPRESA CONTRATADA



+ ASALGUEIRO

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

WTEC MOVEIS EEQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: 05.634.834/0001-72
Rua Germano Carlos Knapick, 393 - Industrial
Erechlm/RS

Fone: (54) 3321-2177

E-mail: licitacoes@biccateca.com.br

Secretaria de Educação Proj. atividade „- ?070/2073 Elemento: 3.3 3.90.30/4.4.90.52
r^EM
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ESPECIFICAÇÃO

de bXSTíJT 2,UÜ m' tCtaLmente "*«*w«to em chapa de açoflLil J!S °??0no' °°m acaba™nto pelo sistema de toatamentoquímico da chapa epintura através de sistema eletrostático apó com camadamHm* nta de 70 micras. 01 (uma) base em fon^n^Sí
E*«*.*»*•*. confeccionada em chapa n» 2W0rnm, «m
^JSE2T*laProXÍmada de 9°' 8ua fix^ às.laterSls daestante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04

da estante. 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada
££T? S" n° 20 mmm)' »*a,lura i^^SSSaproximada de 18a, sua fixação às laterais da estante se dá através de

580mm, confeccionadas em uma única peça chapa n» 18 (1,20mm) aface
interna que permite encaixe das bandejarem passos de aproSdamente
?»&?£?ítri.nta ?0,to) ,opçõ8S d8*wS2rliccl L !râ Ser angülar' formando encaixe exato en^ abase e atravessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com
dimensões mínimas de 930mm de comprimento eSde^SmSdS?wnfealonadas em chapa n« 20 (0,90mm), com dobras wS?!»
pemitem as mesmas aunião as laterais pelo sistema horizontal deslizante de
22? ÍÜ!" parafusos>. no seu comprimento devem apresentar dobras
SELE* ^ aP""18 ra d8ve possuir fnclInaÇ2o de aproximadamente 55«(cruenta ecinco graus) em relação aprateleira; nâo poderá.apresentar
arestas cortantes, rebarbas e sotdas-—Zõãrêm
tò^steApfadmadas: Altura:^

MARCA QTDE Unidade

Biccateca 100 Unidade

VALOR
UNITÁRIO

R$ 1.800.C

566

VALOR TOTAL

180.000,00

3
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Estante NEXT Simples Face 2,00 m, totalmente confeccionada em chapa de
ZiÜL a?*i de[carbono" «m acabamento pelo sistema de tratamento
ShSiíf? eJ?*!ia atí?vés de sistema ^^tico apó, com camadamínima de finta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada
por uma única peça, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com
fürL! ST eAaniu,aÇâ0 aproximada de 9°, sua fixação às laterais da
«tente se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04
SSS^/T??01* de nível'que nâ0 ultraDassam o* lif"«es externosda estante, 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoldal confeccionada
SnSELT? 5oapa n° ? í0'90mm)' m aItura d8 75mm *" angulaçãoaproximada de 8-, sua fixação ás laterais da estante se dá ata* de
parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000mm elargura de
300mm, confeccionadas em uma única peça chapa n° 18 (1,20mm), aface
QrS^l,8Jefmlte.e!,íaí,xe das bandeias em Passos de aproximadamente
rJS^Í p0SSÜlT 9<de2enove) oPÇões de regulagem, aborda interna da
lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre abase eatravessa
superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (quatro) prateleiras com dimensões
mínimas de 930mm de comprimento e 250mm de profundidade
confeccionadas em chapa n« 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permnem as mesmas aunião as laterais pelo sistema horizontal deslizante de
encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras
duplas, sendo que aprimeira deve possuir inclinação de aproximadamente 55°
(cinqüenta e cinco graus) em relação a prateleira; não poderá apresentar
arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes.
Dimensões Aproximadas: Altura: 200cm. Largura: 10Qcm. Profundldada: 3Qcm
Expositor Next Simples Face 2,00 m para livros e periódicos simples,
totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa epintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01
(uma) base em formato trapezoldal, formada por uma única peça, fechada
confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 155mm eangulação
aproximada de 9', sua fixação às laterais da estante se dá através de
parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas
reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01
(uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em-uma única
chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 75mm e angulação aproximada de 18°,
sua fixação às laterais da estante sedá através de parafusos galvanizados; 02
(duas) laterais com altura de2000mm e largura de 300mm, confeccionadas em
uma única peça chapa n° 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe
das bandejas em passos de aproximadamente 90mm, deverá possuir 19
(dezenove)opções de regulagem, aborda interna da lateral devera ser angular,
formando encaixe exato entre a base e atravessa superior sem cantos vivos
ou arestas; 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões úteis de no
mínimo 93,0 cm de comprimento e 32,0 cm de altura, confeccionadas em
chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a
união as laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem
parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que
aprimeira deve possuir Inclinação de aproximadamente 55° (cinqüenta e cinco
graus) em relação a prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes,
rebarbas e soldas aparentes.
Dimensões Aproximadas: Altura: 200cm, Largura: 100cm, Profundidade: 30cm.
Caixa para periódicos Fundo Aberto com fundo aberto,'-totalmente

Biccateca

Biccateca

confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono.com acabamento
pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruglnoso e fosfatizante) e
pintura através desistema eletrostático a pó, com camada mínima detinta de
70 micras. Contendo: Chapa de aço n° 20 (0,9mm), fechamento superior
frontal com porta etiqueta estampado na chapa com largura de 8,0 cm e altura
de 5,0 cm, cantos arredondados, semcantos vivos, semrebarbas ouarestas
cortantes. Dimensões: Altura: 20cm. Largura: 10cm. Profundidade: 20cm.

Biccateca

Bíbüocanto Kids (modelos: Joaninha, borboleta e folha) 1,20mm, 20x18,5x12.
Bibiiocanto Infantil dobrado em "L". Confeccionado emchapa deaço de baixo
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó na cor venmejhjar^xM^c^mada^mfnima de tinta de 70
micras.Espessura da chapa nH8 (1l20mm).ContorhQ e detalhes Internos
cortados no formato de Bortjoleta, joaninha ou folha. Dimensões: Altura: 20
cm. Largura 18,5 cm, Profundidade: 12 cm.

Biccateca

150

100

300

400

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

R$ 1.197,00

R$ 1.181,00

R$ 30,00

R$ 33,00

567

R$
179.550,00

RS
118.100,00

R$ 9.000,00

R$ 13.200,00

J
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Placa de sinalização, totalmente confeccionado em chapa de aço de 120mm e
*EE2 qüimC° í38 Chapas alravés d0 siste^ aXiginoso efo^anzante epintura eletrostática apó com camada mínima de 70 iniSS Na
parte superior, sistema de fixação ao painel pelo sistema de encaixe s^íus?
X^8,"""cu reb,tes-Dôverá*"*"W» ,i8a'"SZ
Dimensões mínimas: Altura: 54cm. Launmr ay^,Profundidade taS""*

Sto "e MD? SSKÜIi 'ÍVr0S 8f8VlS,a8' «*w*nado em chapa de aço,^SJmSL Pf?Kmeta,icas «"" ^lamento químico através do sistema
TmSS SSSüÍJf ^25",il» aPo com camada mtata9LLTI "T? "bu,ar oo^eccionada em tubo com diâmetro de
5Í2L J*!?"* 1,5mm- 04 rodízios «^ diâmetro da 100mm, com
SSÜ8 r°ía9em r8V88tida em ^^ termoplástica, aalça paraSf^no sentido horizontal eser parte integrante da estrutura
StaE^FK*. ?*" Pín£pal wnfecdona<to em MDF Som espessura de
™7h^ em •* O'90"""' indi"adas a15 graus,pc^btodo amelhor visualização eacomodação do material carreado
Dimensões mínimas: Altura: 140.5cm. L^.nv 6l,5cm. Profunda anL,
Armário rum n /wm it\ ía*.-\ .»—.— * . . ' . . i£™*f ÜUP!° °«»10 (dez) portas, ccnfeaionado em chapa de aço de baixo
teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central
Z!S T88!™ ?'60 mm' 01 (um) Ma e d0,s ™ic-tampos (superior e
S^S*?1?!? Cxhapa de aço n°24 í°'60mm<01 (ÜIT» acabamentofrontal composto de dois fechamentos, um superior e um Inferior, com
espessura de 0,60 mm soldado a um acabamento da divisória central com
espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado
com espessura de 1,25 mm equatro pés reguláveis (sapatas) para correção
de pequenos desníveis. Oarmário deverá conter 10 (dez) compartfmento com
porta, sendo que aporta deverá conter02 (duas) dobradlcas Internas, 02 (dois)
batentes de borracha,dobras enroladas evitando assim arestas cortantes e
uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02
S?lipescada Área de entrada de cada porta 31x 27 cm eárea Interna
^,5X34,5X42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma
cte quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos.
Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico
da chapa (antlferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões:
Altura:185 cmf Largura: 70 cm, Profundidade: 45 cm

Biccateca

Biccateca

Estofado Infantil sem encosto (pufe) com face superior (assento) em formato
losangular.Estruturado em madeira de reflorestamento (Eucalyptus
grandis).Estofado com espuma soft 28. Pé confeccionado em resina
termoplástica Injetada. Forração em tecido tipo suede impermeável
Dimensões: Altura: 26 cm; Largura: 41cm; Profundidade: 47cm. Medidas
aproximadas.

Almofada infantil Gigante Centopeia. Lavável e anti-alérgíca.Enchimento em
fibra siliconada (plush 85% -algodão/polléster 15%).Composta de 01 almofada
com oformato da cabeça com as medidas de 40cm de lado e frente e32cm de
altura com 2 antenas de 21cm de altura costurado na parte superior da
cabeça. Corpo composto de 10 almofadas coloridas em formato de cubo com
asmedidas de38cm de lado e frente e 32cm de altura.Uniâo entre almofadas
que formam ocorpo e cabeça através de conector consistido emganchos e
voltas usado para conectar objetos (velcro). Dimensões: Altura: 32cm, Largura-
40cm, Comprimento: 420cm.

Almofada infantil bicharada aranha- 20x60x43 cm Lavável e anti-alérglca.Em
formato de aranha. Fabricada em fibra siliconada (plush 85% -
algodão/poliéster 15%).Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 43 cm,
Comprimento: 60 cm. Medidas aproximadas.

Almofada infantil bicharada borboleta-20x60x60 cm. Lavável e antl-alôrgica.
Em formato de borboleta. Fabjieada^élObla->si|iccnada (plush 85% -
algodão/poliéster 15%).DJmensões: Altura: 20 cm\ Largura: 60 cm,
Comprimento: 60cm. Medidas aproximadas

Biccateca

Biccateca

Biccateca

Biccateca

40

10

40

50

10

30

568

Unidade R$ 55,00 R$ 2.200,00

Unidade R$ 1.380,00 R$ 13.800.00

Unidade R$ 1.437,00 R$ 57.480,00

Unidade 837,00 R$ 41.850,00

Unidade R$ 1.890,00 R$ 18.900,00

Unidade R$ 272,00 8.160,00

Unidade R$ 250,00 7.500,00

J
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Almofada infantil bicharada sapo -20x60x60 cm.Lavável e anti-alérglca. Em
formato de sapo. Fabricada em fibra siliconada (plush 85% -algodãoAxrfiéster
15%).Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 60 cm, Comprimento: 60 cm.
Medidas aproximadas

Almofada infantil bicharada gata -20x60x60 cm.Lavável e anti-alérglca Em
formato de gata. Fabricada em fibra siliconada (plush 85% -algodão/poliéster
15%).Dimensões: Altura: 20 cm. Largura: 60 cm, Comprimento: 60 cm.
Medidasaproximadas.

Almofada infantil bicharada jabuti-20x60x60 cm. Lavável e anti-alérglca Em
fomiato de Jabuti. Fabricada em fibra siliconada (plush 85% -algodão/poliéster
15%).Dtmensões: Altura: 20 cm, Largura: 60 cm, Comprimento: 60 cm.
Medidas aproximadas.

Almofada infantil bicharada cachorro-20x60x60 cm. Lavável eanti-alérgica.Em
formato de cachorro. Fabricada em fibra siliconada (plush 85% -
algodão/poliéster 15%).Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 60 cm,
Comprimento: 60cm.Medidas aproximadas
Estante Dupla Face com base inferior fechada com 10 pateleiras 2,00m,
totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono.com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-femjginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó. com camada
mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) colunas laterais de
sustentação confeccionadas em chapa n° 16 (1,50mm) com altura de 2,00
(dois) metros, permitindo encaixe das bandejas em passos de 0,6 cm pelo
sistema de èremalheíra. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em
chapa n° 20 (0,90mm), com 01 (um) reforço interno em Omega soldado na
base confeccionado também em chapa n° 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos
laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01
(uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa n° 20
(0,90mm) dobrado em forma de "U", fixados as colunas através de 04 (quatro)
parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras com dimensões de
1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas
emchapa n° 22 (0,75mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada
prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos
arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema
de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,00 (dois) metros, Largura:
1,03metros. Profundidade: 55 cm
Estante Simples Face com base inferior fechada, 5 prateleiras 2,00m,
totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono,com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antt-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada
mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) colunas laterais de
sustentação confeccionadas em chapa n° 16 (1,50mm) com altura de 2,00
(dois) metros, permitindo encaixe das bandejas em passos de 0,6 cm pelo
sistema decremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em
chapa n° 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com
suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior
horizontal (chapéu) confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) dobrado em
forma de "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas
em cada lado. 05 (cinco) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de
comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa n° 22
(0,75mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que
permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados,
sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema deencaixe (sem
parafusos).
Dimensões: Altura: 2,00 (dois) metros, Largurán,03 metros, Prol
31,5 cm. /

Biccateca 30

30

Biccateca 30

Biccateca 30

Biccateca 100

Biccateca 60

Unidade R$ 250,00

Unidade R$ 250,00

Unidade 250,00

Unidade R$ 250,00

Unidade R$ 1.130,00

Unidade R$ 729,00

569

7.500,00

7.500,00

R$ 7.500,00

7.500,00

RS

113.000,00

R$ 43.740,00

J
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pelo sistema de tratamentoi oufníco díhfní? ?! carb°no,com acabamento
pintura através iSmSSS^Í^S íantWerru9ínoso •»izante)e70 micras. ^nZ^T£T^Zâ <fm,camada mínima de tinta de
T, confecdonS em SapaTwnEli*^^mformademetros, permitindo enltZban££%ZSmJÜFíF* I
de cremafoelra. Fechamento em •! •ní^fJ?TftVa °'6 ^ P* si8temaatravés de 02 paraE J?m Li?partefranJaI bordas colunas, fixado

porcas. Dimensões» Altura- onn «uT» . * 02 parafusos com
ProfundldaTS ^ 2,0° (dols) metros' LaO"a: 1.04 metros,

SlSSSSrf3Ced"p,a 2'°(dols>metros: Confeccionada
do MmSf de 02 (dois) cf,spositivos de montagem tipo minifix para união
«jechamentclateral ao fechamento superior. Cores Disponlvefe- bbm
«SJS?^ «ple-Acabamento maiam,nico 5.E ^ ',2,02 metros. Largura: 55 cm, Profundidade: 1.5 cm. ™

VALOR TOTAL^

Biccateca 40 Unidade

570

799,00 R$ 31.960,00

344,00 R$ 24.080,00

892.520,00

O



TERMO N.°003-H/2015

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA
DELTA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA, NOS TERMOS
E CONDIÇÕES QUE RECIPROCAMENTE OUTORGAM
E SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71. sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá,
RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e
EMPRESA DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito a Estrada do Palmital,
5000 - Palmital, cidade de Saquarema/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.676.271/0001-88, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo de Compromisso de fornecimento, nos
termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Permanente (Mobiliários, equip. informática, eletro-portátil, eletrônicos, consumo, etc.) para
escolas da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educação de Salgueiro/PE, em quantidades, unidades e
especificações conforme termo de referencia (anexo I) do presente edital, nas quantidades e especificações
constantes no anexo IV, e termo de referência.
1.2. O PRESTADOR se compromete a fornecer os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com a
emissão de Autorização dofornecimento.
1.3. O PRESTADOR executará o fornecimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma
parcelada, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausênciaou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer
tempo.divergência entre as especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a
utilização de outros meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços.
1.8. O Prestadordeverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações porele
assumidas, todas as condiçõesde habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços
registrados sofram diminuições de preços, paraqueo Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de. de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura.
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3. DO VALOR

3.1 Ovalor global estimado deste contrato éde R$ 1.373.910,00 (um milhão trezentos esetenta etrês mil novecentos
edez reais), no qual se inclui todo otributo incidente bem como, Insumos e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As de^spesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro da Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota
Fiscal emitida de acordo com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. o FORNECEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.°003/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento;
6.2. fornecer os produtos de acordo com os preços e condições exigidos no edital do Pregão de que édecorrente a
presente atade registro de preços;
6.3. entregar os produtos no prazo estabelecido pelo Contratante;
6.4. entregar osprodutos dentro do prazo devalidade;
6.5. fazer as instalações dos equipamentos por sua conta própria, conforme os termos do edital do pregão de que é
decorrente a presente ata deregistro depreços;
6.6. refazer, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação;
6.7.responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdencjárias equaisquer outras que forem devidas ereferentes aos serviços executados por seus empregados, uma
vez que osmesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
6.8.responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar àCONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;
6.9.não sublocar oobjeto do presente contrato para outras pessoas jurídicas públicas ou privadas, nem para pessoas
físicas, sobqualquer pretexto;
6.10.além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente ata de registro de preços.

7.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1 .pagar o preço apresentado constante nesta ata de registro de preços;
7.2.receber osprodutos, dando condições para a sua instalação;
7.3. recusar osprodutos que apresentem qualquer defeito, independentemente desses defeitos serem defábrica ou em
decorrência de manuseio da contratada;
7.4. recusar a instalação do serviço que apresente qualquer falha no seu funcionamento;
7.5.notificar a contratada para fazer os devidos reparos ou substituição dos produtos que apresentem quaisquer
defeitos, independentemente desses defeitos serem de fábrica ou em decorrência de manuseio da contratada;
7.6.permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços, objetivando a
fiscalização do local derealização dos serviços;
7.7.notlffcar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços,
fixando prazo para a suacorreção, com total ônus à CONTRATADA;
7.8. além de outras previstas no termo de referência que faz parte do processo de licitação, modalidade pregão de que
é decorrente a presente atade registro de preços.

8. DO AJUSTE

8.1. Integra também o presentecontrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.°003/2014
para Registro de Preços.

9-DAS PENALIDADES
9.1 -Poderá aAdministração, garantida àXprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades;
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dentn, do prazo contratual na hSede aralo teffltdí^"^jSf»°va,or d0 material * entagu.
Administração, nâo mais ser aíSTnS^SSSSSto 2f. 2f™"? f0/?* ap6s °que í*"*a<**>*previstas em lei enesta cláusula- ">nligurando-se aInexecução total do ajuste, com as conseqüências

-hipótese que caracteriza, conformeoo£E^35£^T2L"*n0 m°men(° 8m que éate8to,°
argumentos apresentados. P q and0 da declsâo da Administração, se cabíveis os

%£%£%&&*£SSSSS*''* a«- f*W8.666/93. amulta, caso apiicada apôsquando^o caso.*^ pela«4ou ainía,

9.6.1 -advertência;

autono^equeaplicouapenaS. ' P 8reab"ll35â0' na forma "a lei. perante aprópria
10. DARESCISÃO

w 2K1"""^"** S6r reSC'ndÍd0 "aS hipÓ,eSeS aTOlâdas « •*» *•"*Lei Federal 8666*3e
110. DO FORO

^ttóaatas^^quatequer **-oriundas do presen,e
tesJilS*^^^

SalgueícoZEEJigde março de 2015.

Deite Produtos eServiços Ltda.
CNPJ:11.6?6.2?1/0601-88

Eatrad0 do Palmital,5000
F'«. ritai-Saqueremo/RJ

CEP:2eaW'00Q-Tei.:(22) 2664-4090
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I- DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

DELTA PRODUTOS ESERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.676.271/0001-88
Estrada do Palmital, 5000 -Palmital
Saquarema/RJ
Fone: (22) 2664-4090

Í£í£Êf!^^^^ 490 52
ITPM I ' T —-

ESPECIFICAÇÃO
ITEM

41

s~S

CÒNJ• REFEIT ABS 2.40M -INFANTIL 2LONG 6PPT 5E 1
tripartido confeccionado em resina SnaSSL Z JL £mJafíílT
medindo 2400mmx800mmx590mm d32£ d nív sT In,6,ad°'
mínima de 4mm. bordas medindo inmm h! .7 / com esPessura

no máximo 800 OmmhSS toraiá*Z2 'T* ** m° COm raio medindo
50mm x30mm fixadaiSmSÍSS^SSí ™,Ub° r6lan9u,ar medindo

5K2".asítaSSr—™s

ãS3BSasâS£a

574
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mlnmade4mm bordas mm wímJfiu„j 7 "8fVuras com espessura

altura assenfo/rhsn á«n«,m c T ^WB,llu "«ooinao jysmm x 410mm.

4finTãSTcím 02* «S° ^ CürV8tü'a ""•'*» "**•£

encosto em luto aS0 Mmm v5S ^ do 8S8ento e***«* ao

com espessura de 1S* ^ÍZ T* cbtongo m8dmdo 20mm *48mm

para destro ou canhotaTem resíu^SSSZSl ü™*? "níve'8i,ária

fEílE"*81' fom,ada P" um lub0 ,nteirico "adindo 25mm x25mm «m I

.lio ..tem Pm, .n^. . ^. —nm^TuTTS*!

DESK

DESK 2000

575

Unidade 3.126,00 R$ 93.780,00

Unidade R$ 247,00 R$ 494.000,00
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formato oblongo para qu7a?cSZ^ «„Sf° m6SS0 d8 '**> em
alumínio enSo tenham IStoSl ^ **•" ** drato do3 P08 *
colunas verticais e^^VTéfS^!T Para toa* *»
auto atarrachantes e^ Uhfeados parafusos
ancoragem do conjunta™ o7J£fi£S^° T flaranfir p8rf8ita
deverão conter sapatas ía^!!?2W" e"°res dos pôs de aIumInl°

20mm, altura tampTa^®hS^^ÍSÍ'^ * ^P0 «**

Sr5"»:daseâSSS
Pintados através rfn^temaepáxi p*r«g^;5*^ 80lda M,G e

576
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^UNJ.REFEIT.BIÜUülECAABSAÜULTn ípah » •confeccionado em resina *S^*^'!^™*m**
x800mm, borda medindo 30mm Xni™JZ^° madindo 800™
fabrk^peiop^sod^n^
em um único ponto de solda JSXSS^Í*™"**fe8üítando
barra de sustentação hcrkmTZ^ *tásàesdomesmo^ euma
em tubo redondo de iJSSSÍSEff 6m ^ 20nMn x»»* P*
evitando oatrito com ocffíS.CW" ^ Sapadas ^«tondadas
deverá estar no eSoeno iamn^ **?? ínj8tada •» Relevo
246mm com 02 am^^JSÍZJíT^ .m6dlndo 410mm *
fabricante injetada mJSSSoS^ST^ mm 5m>> marca domesa Estrutura dacJFfi^^^•»•»*• da
20mm x48mm e espessura de 115mm fiSí w? ,ubo obk,n9° "^n*0
encosto em tubo quadrado 20mm x%£°J° ^ eW"*B*> »acomodação, duas barras Snteh27 T.Curva,üra eraonon,fca para
^aUahorizo^
com espessura de 1,5r™ílSKTIo Comedindo 16mmx30mm
assento aos pés. Baied*iSSlZ«£ "^ que ,ifla a•»" *>com espessuradel^m *ILf5" Ob,ongo medindo20">m x48mm
800,0mm. Sapatas £ate ÍSfi!? ^ ?Í0 medíndo no maxí™cobrindo asolda HoT^
desempenhando afunção.*foSESLÍ,11*" que comP°a'n * P*
acompanham ofcnSte JSSíí ESE2?Wb"^fe™Sinjetadas em polipropilenTvK
alumínio. EMbntSSn faSELh £?! J ^^ por de rebltes deconjuntos de banhw q£^ ^!£££* aço""Ü*" »**•Por
interligados por solda SKS2l'T?8Vldade da «"*»Estrutura- Branca p,ntados abawé8 do eterna epóxi po.Cor da

v^,,,MfRPo usoconfeccionado emresina Imiopm^Ti^^'^ ^tempolisoconfeccicnadoem30mm, alturaTmTo/ch^ ^a medíndo
medindo 25mm xatem ftSSStawb ££iína,Ípor üm **» único-por dobramento, resultando em um SE^ í formação mecânica
extremidades do mesmo fíoo7.TJ £ T dô so,da ünlndo «
confeccionada amTffaS xaZ *£? * ??entaçSo hofizonta,
polegadas, protegidos wrsaMLflfS 503 I" ^ redcndo d« 1.5™rca*>fabrfc^^^^^
tampo da mesa CaUt com asseStTe e^fn^ "f "° "»*e"°com encaixe para rebftes feLSlL! °°Sto em re8Ína plás,fca virgem,^adospormS^eeS
295,0mm, sem abas lateraisiTmSSil2 pl"? med,ndo 300'0mm *
anatômica medindo 290 tom xTesT^c^08* Enoosto «n» curva^a
da cadeira formada 4r dote oaíel^a S ST""-7nlma 5mm- **«*»espessura de liSEll^0medlndo 16í™ x30mm e
intert&acao ao Sto^^«"52°^ BaS8 do "•'•* e
^™cunJra?^S »»n x
reforço em tudo àUbmmSSíSS^!^ Uma barra •""k0"131 da
fixada entre umiÃSSKSIoaTbi7 ^ ,e8p8SSUra de ^Posem tubo oblongo^ZtueZt^Z^BaSe d0Sforma de arco medindo no máximí SinSL '5mm de espessura em
antiderrapantes envSo ZtiSSJ^S^ *^ "*»**•
desempenhando afunção de DroterSlL ^ qua compÕ8m « P«s.acompanliamoformatod^^^^^^^
x52mmx2216mme160mmx«mmTóf d0aproximadanwnte 10°mm
fabricadas «^Mp^KflSZ ** 1'00mm'
tampo epresa àeSra^oo?fflíSl^W-" na mesma « *
fabricada em mT^nZ^JlXZ****- Tfda a8,h*w metaIica épara proteção i^r^t^r^^^^1^atadosa.av^lJy^ solda ug e

CONJ.

577

DESK 30 Unidade R$ ^23,00
33.690,00

DESK 50
R$ 863,00 43.150,00
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^

CONJ. TRAPEZIO PROFPS<?np apo ^
com tampo esob *Zm™Zl£^&t^e Cad8^ «*•
nervuras, com espessura mínima de Smm^i Hetado'tampo d°tado de
50mm, estrutura Lt£E%^ÍE*Z §"mtÊ mMm de
prolongamento dos pés em SnsSSS ~ para " co,unas««"
injetado na mesma berdTtaímo fS»T>*mtaa em P**«l*no
Cadeira com assentoe\>mSlí? "•?"*"P» meios de rebites.
em ponpropife^^i°BSEtt^*^^*«í
com abas laterais Ta^nTJSíí ^^^ *"nto «•*•*satura anatômica SEfí&EZ S^LT^ &0°* «"
seção retangular de 50x30mm paraÍÍLSíE, 5^ de aço to*»*"em tubo 20x20mm. fffaTK^^"^9*"60*
revestimento em polipropileno"na^sma<afrfn?X25mm Chapa w «»
rebites galvanizado! raraSSnrffIS f? ""P"»"*» fixados por
MÍG de afta r3sK tEtoT^ E&Mm 8oWada P810 8fetema
*^^^ — a

VALOR TOTAL

578
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°003-K2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A;PREFEITuÃ
™R- °E MELLO FARIA ME, NOS TERMOS E

RG rr> 1.504.454, SSP-PE, CPF sob oTmmwF**!**!"*^ Pn"e"°'Dr M3*»"88 UM"'°* Sá,
EMPRESA MONICA R. OE MELLO FARIAMÉK wi^^STTÍ PR0MITENTE COMPRADORA, é
Zanettl 929. Jardim Paulista, cidade KK*a» tarttSSSiU?' ! *"* ** Nllce T8re*8
seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA aco?d8mTlÍ^"° CNPJ/MF**n 17-353208/0001.97, a
fornecimento, noe termos da Lei tfWmtoTtoZtSS&*i opre68nle Termo de Compromisso de
condes do Edital de PREOÂO BUnffiÍ4Utó^SÍ2!: "•"ir* a88im wmo ****
^«usulasase^^^^^
1. DO OBJETO

S^BKíSBTESSSa^^ —o, etc, para
especificações confomie termo **Lm*EL n^ttn?J£TWre' m***** «***• •
constantes no anexo IV, etermo de mfeXcte ' P B•** nW «uan,Wa*>» • especificações

emissão de Autorização do fometímanto WnfCrmldfl<,e °°m as «^Wedes do CONTRATANTE de acendo com a

previstas neste editalena legislação vigente *P 'Wrâ° aplfca<íos aC0NTRATADA sanções
^preços mglsfrados serão periodteamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os pratteados no

Igualdade de condições. com,ala«ao' segurada nesta hipüesa àpreferência do beneficiário do registro em

^S^«PT^X$e)ta*»P^"»8multe estetelecida no edite, de PREGÃO

ASBmWtttt^ -P- —* caso „serv*os
2.DOPR4ZCT^^ ^\

a» de vigência da presença será de 12 (doze) mesesacontar da data de sua assinatura.
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3.00VALOR
3.1.0 valor global estimado deste contrato Arfo rí ^ tra ÂA /*j *_33», •^mM«ode ô ^C-Z^T^I^^^
4.00SRECül«080I^AMEMTARK»

p^?«b^^
v. vn» ininuniUPH *• mihmaq nr BiAiaim»»

«DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

^f^^^Z^LIX^^T*™*0 * •" W* P"***» * PREGÃO6.2. tangos3deP£tt<£^^
Piwente ata de registra de pwços; v*'",,»,w "««wiçoesexiswosnoedital«toPwgSodequeértwnwitea
«íSS" °* Pmí,?,s ü° P™ eslabefecicto pelo Contratante-

6.7«spoRder pelas dM^^atZTmS^^

legatoaqueWwfrta ^^ *^^

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTATANTE.
7.1 .pagaro preço apresentado constante nesta ata de registro de preços:
7.2.re<»berospfodutosldajKtecordiçc^pa^

7sS!I!!!SS55D86,Vfc5,líe apre8ente ^^^«hanosaufanctonamento;

8.00 AJUSTE

SaralSX^lS^^e86nte ^^a PR0P0STA con-—•d0 •*"* RREôAo •»•*» "•flwa«oi4
^*sreiiAunADEs\

580
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9J^^f° t™*»1?****** **re* contratar com oMunicípio, peto período da até 05 (cinco) anos
c^tejatwsaemassinaraAtadeRegisDodePreçosiiopram * ' '
9.3 - muftas pecuniárias, nas seguintes proporções;

SnrSi!^,^^8^""^ P°r ák d8 atraso' ^^^«^o«* do material nâo entregue
^^èTn^s^ °"* €"*1'̂ aln«*^ totel *>** comTS conseqüências
dao^deemlsstododoam^
•Wpo^quecaracteriza,con^ s
M- Aapresentação das razões^do atraso, arto da date avançada paraexeaic^
si a penaiidade.poaerá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
9.5 - Nos termos do parágrafo 3» do art. 86 edo parágrafo 1° toart 87 da Ul 8.668/93, aiw^^
regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido peta Administração ou ainda
quando for ocaso,cobrada judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
9.6i- Alem das multes, àdetentora da Ata de Registro de Preços que ajxesentw
certeme,ensejaroretardamento da execução de seu objeto, nâo rnantiver aproposto, fato ou te
contrato, comportar-sede modo Inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida aprevia defesa, ser aplicadas as
seguintessanções legais:
9.6.1-advertência;
9.6\2- suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, peto prazo
deate5(cinco}anos;e
9.63 - declaração de mfdoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou ató <m seja promovida areabilitação, na forma da lei. perante a própria
awortdaoaqueaolKMuaoenaikiade.

10. DARESCISÃO

10.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses aroladas nos artigos 77 e78 cteUi Federal ^66/93 e
suas alterações.

110. DO FORO

11.1JFIca eleito o foro da Comarca de Salguelro/PÊ para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente
contrato,com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

IZfSSÜ !!???^,í^? m****** fiima °VM&tfo em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as

Salgueiro/PE, 09demarço de2015.

MARCONESUBÔRiODESÁ
PREFEITO

\SJÚ* /. U\&&
MONICA R. DEMELLO FARIA ME

EMPRESA CONTRATADA
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ssssssssspaa- Unkíate

Pretinha 10

Sotodolíneto 9 ^122 a128mm Ca***»*™*. 38 a40 cm.

Secretaria de Educação Prol, atiu.darf» n» tw Etemante; AÂ
ITEM

52

ESPECIFICAÇÃO
MARCA QTDE UnkteJ»! VALOR

37

sss«a-s:
. SUBTOTAL

VAIORTOTAL

/**>
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*) SALGUEIRO
y Prefeitura Municipal

583

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°004/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E
DE OUTRO A EMPRESA JOSÉ DE CASCIO NARCIZIO JÚNIOR ME,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279
™?c?o n Pernambuco- neste at0 representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE CPF sob on°
220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA) eJOSÉ DE CASCIO NARCIZIO JÚNIOR ME pessoa jurídica de direito
ddSVckS-I tSSrSSS de Sá' 193A' C'dade de Sal9ueiro/PE' escrita no CNPJ/MF sob n° 13.551.845/0001-17, a seguir denominada
HKüMiTENTE VENDEDORA, acordam eajustam firmar opresente Tèrmo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e
legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 008/2014 para Registro de Preços, pelos termos
da proposta da Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

_ DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de Locação de som com potência de 1.400watts RMS, com apoio técnico, para atender eventos dos
Programas Sociais do Município, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR oserviço constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 008/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará oserviço, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais solicitados, após o
recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de
forma diversa na proposta.
1.4. OEquipamento deverá estar em conformidade com as normas vigentes. OEquipamento que apresentar problemas e/ou defeitos será
rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios
de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7.0 descumprimento dos prazos deentregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 008/2014
para Registro de Preços.
18. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com asobrigações por ele assumidas, todas as

idições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação,
i.t). OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram diminuições
de preços, para queo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0prazo de vigência dapresente ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), no qual se inclui todo o tributo incidente
bem como, transportes e todasas demaisdespesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 008/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços entregues serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho, com exceção de serviço relativos ao atendime.ntô-de~convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pelo órgão rep^sSador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1. OVENDEDOR, no que couber, obriga-se ao oabal cumprimento de sua broposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 008/2014 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.



7rD0AJUSTE ^84jyjp.«. opresente^, PR0P0STA^.ô p̂regao pREsENcwL n̂^ ^ ^ ^
8. DAS PENALIDADES

8Tm^*"9Str°*Pre^s "°P^esta^X ""°"***»<>• peto pertodo de eté 05 (*«,) anos, ceso haja recusa em
83í diLw ^nassesuinlesP">porc8es:

fecal da empresa, 'a etáda!daZZTfifSXSí'^ZTZ**^'««^*«ato*emissão do documento
84-A a°rS'Ín8X8eUÇâ°^°U"*"*** °reC8blm8nto d8flnHlvo "wP°tese 1»° «SUS?
STíS?^Ãítter,»,*"*,-"neo e^e por si apensado, poderá
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art ftfi a h« n«*l,^ « J^' caD,veis osargumentos apresentados.
administrai, serádioJKim^JÜ2Sl£££ 1*1 "t8-666®3' a•"* «* «*«* *• •** processosl"JffSínT8le9Í$laÇâ0 "•"*« eV8n,U8lmen,e ***> P8'* Admlmstraçao ou ainda, quando for ocaso, cobradíJSeZ
^r^toSe^od?^,^ *•'*> edgkta para ocertame, ensejar o

*«-scteda

9.DA RESCISÃO

M~~>~-mm»mmmmmm*mw.1immHtimmm,mm
10.DO FORO

»^ P" «*^« pendências oriundas do presente contrato, com exdusão de

rmmStoSSS.*"" ' "***"^ Srma °»°™<* em ««»»>- *> *> <eor. N»com as testemunhas abato
I

Salguelra/PEJJde^Hareo de2014.

£6 (ASbJ^P9ò(}0 t_>bv*?v_
JOSÉ DE CASCIO NARCIZIO JÚNIOR ME

CONTRATADA
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SALGUEIRO

ANEXO I- TERMO DE COMPROMISSO N° 004/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 008/2014

CNPJ 13.551.845/0001-17
RUA: INÁCIO DE SÁ, 193 -CENTRO
SALGUEIRO/PE - FONE: 87 8866-3064 /87 8827-2644

•''•';'- •:": • -:''- •• '•": -• •: ••'- a1".—T^ ——^_

•g ; PrpstóçiodôSérvíçò , v, v V
Caixas Aliuãe Ho m/,w;« » i_ ;—: '1-1 ——i '••• • '• •" '•-'ÇãixaTAtivas de médio agudo de 1.4U0 Watts RMS c^Ú
Ativas de Sub Graves de 1600 Watt i RmS: LÍ!
Auriculares Retornos em Spo MuiSL dP *

SsssisssbSSPalestras Congressos, Orçamentos participativos etc
Acompanhamento técnico durante todo oevento! Mesa deSom analógica de 16 r.anajCp^rRAt> lca-

.V, Unltário- )V.^tal^nsaJR$v v-vvbótè$ò^-::'

SdlB,ShUr^lü ayU? * 1'4ÜÜ Wate RMS Caíxü«uvas de Sub Graves de 1600 Watts rmc rq»„ "
***" «*»« em Spo, MulSs de 1'™

oTST SOT "° °8 Microfonefcom f,o SMBB 08 Microfones com fio SM 57 Cahos vir tn*rL~Â

ÍBTSSÍS P13° cfr^caZte
Pales , rnnnraVaÇà° dn áUdl° de even,os bem como:Palestras Congressos, Orçamentos participativos ate
Acompanhamento técnico durante todo oeve to Mesa de'
Som analógica de IgcarwjsparaCREAS— ; -*• M,^ KM|M wnuno,

aIJÍI1eiÜr«!Üü a9Uí° íi'400 Watts RMS «5
A c lare, Rp,o nn!S ? 1-6°° Wat,S RMS R*"»Auriculares Retornos em Spot Multicabos de 12 vias
mTSí TMÍCr°f0neS Sem fi0 08 Micrafones «>m fio SM58 08 Microfones com fio SM 57 Cabos XLR (Cannon)
Balancea os Cabos P10 Cabo extensor para captura de áudio
de data show Gravação de áudio de eventos bem como-
Patestras Congressos, Orçamentos participativos etc'
Acompanhamento técnico durante todo oevento. Mesa de
feLESfi 5\Í°mfÍS Para Sen"ço de Convivência eFortalecimento de Vínculos- SEFV
Caixas Ativas de médio agudo de 1.400 Watts RMS Caixas
Ativas de Sub Graves de 1.600 Watts RMS Retornos
Auriculares Retornos em Spot Multicabos de 12 vias
S! nT??,38 ?4 MÍCr0f0nes sem íi0 °8 Microfones com fio SM58 08 Microfones com fio SM 57 Cabos XLR (Cannon)
Balanceados Cabos P10 Cabo extensor para captura de áudio
de data show Gravação de áudio de eventos bem como-
Palestras Congressos, Orçamentos participativos etc'
Acompanhamento técnico durante todo o evento Mesa de
Som analógica de 16 canais para o PROGRAMA PE NO
dAIcNTc

Caixas Ativas de médio agudo de 1.400 Watts RMS Caixas
Ativas de Sub Graves de 1.600 Watts RMS Retornos
Auriculares Retornos em Spot Muilicabos de 12 vias
balanceadas 04 Microfones sem fio 08 Microfones com fio SM
58 08 Microfones com fio SM 57 Cabos XLR (Cannon)
Balanceados Cabos P10 Cabo extensor para captura de áudio
de data show Gravação de áudio de eventos bem como:
Palestras Congressos, Orçamentos participativos etc
Acompanhamento técnico durante todo o evento Mesa de
Som analógica de 16 canais para ACESSUAS TRABALHO

TOTAL R$

4 Diárias

4 Diárias

4 Diárias

4 Diárias

4 Diárias

720,00

720,00

720,00

720,00

2.880,00

2.880,00

2.880,00

2.880,00

2,880,00

Dotação: 08244 0099
2.142

Fonte: Vinculado

Dotação: 08 2430100
2.130

Fonte: Vinculado

Dotação: 08 244 0099
2.141

Fonte: Vinculado

Dotação: 08 244 0097
2.135

Fonte: Vinculado

Dotação: 08 2430094
2.134

Fonte: Vinculado

14.400,00
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 04/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL
?lv™*GU«í0, E DE °UTR0 AEMpRESA RENILSONTEXEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPI n°11 vtí w,™™ 7„ »
279, Estado de Pernambuco, neste ato representada noiWp2m£rv EL <ã43/0?°Í"/1' S,t° na Rua Joa(*uim SamPai°.sob on° 220.518.054-15, aseguir SSEESSl^^ CPF
pessoa jurídica de direito privado, sito aRUA- ARI VEIGA PINTO iqa ^FYn pi l,a ? 1^** DE ALMEIDA JUN,0RCNPJ/MF sob n- 21.279.611/0001-88, aseg jnenomiíadam^Êm^Fm^ ^° HORlZOmmG- inscrita noTermo/Contrato, nos termos da Lei n° 8666/Tde2%pS!lhLa iqqÍ n VENDEDORA, acordam eajustam firmar opresente
do Edita, de PREGÃO ELETRÔNICOrS75r^Sl6 P^4 Sí^fL62SS? ^^SL^0^2014 aSSlm^^P6^^^^cláusulas aseguir expressas, definidoras*sdJ,aTCKC »»* *^^ ' *'*
1. DO OBJETO

p^K^STSi^ns^^os pradu:°s cons,an,es *ata de registr° °E preços ^Autorização de Fornecimento <™<°rmtoade com as necessidades do COMPRADOR de aoordo oom aemissão de

ÍL° so«adosR SfíSMtsl^tto^oT5fadeS *P°MPRAD0R' **"» ""«-* *»Mep-centomento decência oues« °U °U>° inStae* «"*"«*

mhCR*£*/S£*entregas s*terá °,omecedor â™i,a e™a- «^de «KtoSssoHK»...
f«S5!3SJS5BSSÈBra em compaWidade com as °w"ele—*
làss^ss*££*sa* Sa,9ueira'a *-'-— - -"—•*«» -»
2. DO PRAZO

2.1. Oprazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DO VALOR

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

timsszs^jstsxsst»£por^das Do,açôes orçamen,àdas cons,antós d°p—*
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

_, — y \ p'«"«iwo iciauvu& du aieiiaimenro ae conv
efetuados de acordo com as liberaçõekde recursos financeiros pelo órgão repassador.

586



6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DOAJUSTE

M££também opresente contrato., PROPOSTA constante do tf* de PREGÀO ELETRÔNtCO „.• 003/2015 para n*»»
8. DAS PENALIDADES

8?" ^i^"18^0:9^"?3aprévla defesa- **»à ***»• de adjudicação as seguintes penalidades-

8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
piült8 ** ÍS (tr"I? P°r Cent0) "^°va,or total da Nota de EmPen«o. "os casos de recusa da detentora da Ata de Reaistm dePreços em acstó-ta. ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida; R8g"ta de
nÍo"rZÍ!!? í h- m{ adíím0S. p<,rÍent0) por dia * a1ra80'ca,culada **» °«** do material não entregue dentro doprazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da AAMtacfei não
M3"STSSí? ÜSÍ"«Ta*•» total *> ai* com as conseqüências prXiSe enelSal
«miLLt^£? PMCento, "^ 04,V*r d° "^ nâ0 entreSue "observando-se que independentemente da data de
2 T fi8Calída empreSa'a efebvidade da entre9a » dá no momento em <l"e *atestado orecebimento definitiV-hipótese que caractenza, conforme ocaso, inexecução total ou parciai do ajuste-

üiriT2** íS f*88 d0 atraso> antes da data aven5ada Dara entre9a do material, embora não elida por si apenalidadepoderái contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabfveis os argumentos apresentados
'a ~VIZÍT* í üarasraf0 y d0 art 86 ed0 P3^^010 d0 art 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regular processo

administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso cobrada
judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar
oretardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas asseguintes sanções teaais-
8.6.1-advertência; _ a '
8.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 03
(três) anos;e
8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro daComarca deSalgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão
de qualquer outro pormais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 10 abride 2015.

MARCONESLIBÓRIODESÁ
PREFEITO

Contratante.. .

RE)|LSON TEXEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
EMPRESA

*A
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SALGUEIRO

ANEXO I-DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

Empresa: Renilson Teixeira deAlmeida Júnior
CNPJ: 21.279.611/0001-88
End.: Ari Veiga Pinto, 198 - Anexo F1
Cep: 31.515-280 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 8848-7275

Email: renilson_samretec@hotmail.com

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Confecção e fornecimento de crachás, em PCV flexível produzido no
formato CR-80 com tratamento especial para digitalização de
imagens, com 0,76mm de espessura, no tamanho de 85 x 54mm,
fundo branco, com logotipo em cores e fotografia digital em cores, e
dados do portador em preto, visualização na vertical.incluindo serviço
de criação de modelo (arte final), egeração de fotografias digitais.

Suporte protetor verticais do tipo encaixe para cartão VC, em plástico
transparente com furo para uso de presilha.

Cordão confeccionado em tecido poliéster, na cor vermelho,
padronizado com logomarca da Prefeitura de Salgueiro, com
acabamento em terminal epresilha de metal/jacaré. .

TOTAL GERAL - R$ -

UNID.

UNID

UNID

UNID

QUANT

2000

2000

2000

P.UNIT TOTAL

5,00 10.000,00

1,09 2.180,00

2,00 4.000,00

16.180,00

ll.ft^ll/0001-881
INSC. EST. 003.492.259.00-56
RENILSON TEIXEIRA DE A. JÚNIOR

Rua Ari Veiga Pinto, 198
B. Sào João Batista -CEP 31515-280

| BELO HORIZONTE - MG
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 005/2014

589

TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA e WILTON BARROS
SALGUEIRO h ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPROMETEM

°ííÍ0Dde Sa!?ueiro' Pfsoa Jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio 279
m£l££? \? ? ?presentad0 P°r seu Prefáit°. Dr. Marcones Libório de Sá, RG ri- 1.504.454, SSP-PE, CPF sob S
írLll • i ' ^^T"!3 PR0MITENTE COMPRADORA, eWILTON BARROS SALGUEIRO - ME pessoa jurídica de direito

mn^ROM^ l0Ca"'Zada na Rua Casal Joat>uim eHerc,lia«30 A- cidade de Salgueiro/PE. aseg"ÇTaU^ fHlB VENDED0RA< acordam eaJ^tam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8666/93 de 21 de
uno de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2014 para Registro de

Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes. ~

1. DO OBJETO

1.1. registro de preços, para eventual efutura contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços em diversos eventos institucionais e
correlatos das Secretarias de Saúde, Educação e Gabinete do Prefeito, nas quantidades e especificações constantes da Planilha
Descritiva.

1.2. OPRESTADOR se compromete aexecutar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n.°
006/2014, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com aemissão de Autorização de Serviços.
1.3. OPRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após orecebimento da
respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na
proposta.

1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a utilização de outros meios
de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade decondições.
1.7.0 descumprimento dos prazos deexecução sujeitará aoprestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2014

^para Registro de Preços.
1.8. O Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OPRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, casoos serviços registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazode vigência da presente ata será de 12 (doze) meses a contarda data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 147.650,00 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e cinqüenta reais), no qual se inclui
todo o tributo incidente bemcomo, insumos e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 006/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho.

6.DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR

6.1. OPRESTADOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2014
paraRegistro de Preços, noque não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.



7. DO AJUSTE«£* M opresente «* aPR0P0STA ^ ^^ ^pREGAo presenc(al n^ ^ ^ ^ ^
8. DAS PENALIDADES

documento to da'^ZTmZe^^^Tno^Z"T*""* WaP°"*"te™me "a date de emissão dotaçecucao total ou parcial do ajuste; ^ S" "á "° mon,ento "" I"8 é*»««*> •hipótese que caracteriza, contaeTcast
c^^SlStefen^aqlTda^âooSSfflteSír*?^ nâ0 eMa•» si a«—** P*erâ8.5 - Nos termos do paráqrafo 3o do art ar« w* 1,*!li• «J30, secabíve,s os argumentos apresentados.
aWnistraívo. será dioSS* p^íeto£EE2lÊS/LS u' f*,' "* «~ « «* «9* processo^em conformidade com alegislação espScT IUa,rae"te d8vWo pela «"""W"»* ou ainda, quando for ocaso, rabradíjudicialmente.

reter^rfeTdaw ^u%t^ol2^t&roauPSrnfCUmen^° ,alSa exl9i<,a para °certa™' «*'o

9. DARESCISÃO

^'^«^topoderaserrestínd^^
10. DO FORO

^o^g&S^g**0** Para ** «W*»» P8""^» oriundas do presente consto, com exclusão de
ÍEZSE**"*COntratSdaS " ParteS faa °P"958"'6 *» 02 <dua8>«"* isual teor,nomeadasde direito.

^"N

WILTON BÀRR^SALGUEIRC
EMPRESACONIBATAD^

de 2014.

juntamente com as testemunhas abaixo
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)SALGUEIRO

ANEXO I- TERMO DE COMPROMISSO N° 005/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 006/2014

WILTON BARROS SALGUEIRO-ME
CNPJ: 05.001.989/0001-71
RUA: JOAQUIM EHERCILIA, N° 30A

•RAinnO: CENTRO OALGUCinO/PE

Projeto Atividade 2.012/ Elemento 3.3.90.39 -Gabinete do pjefeito

jFornecimento de bnnquedosfpula
jpuiae cama elástica para as
'.inaugurações

__2; Fornecimento de tencia 3x3
. i\Fornecimento de lenda 5x5 '

.Locação de espaço com ambientes
'chmatizados com capacidade para
!200 pessoas, composto de
jcadeiras/mesas com e sem

_4[tampos/toihas e snm
jServiço completo para coffee
ibreaktpessoal/louça/estriitiira)
jLíquidos
iCafe suco/refrigeranie água
[Diversos Bolo-saigados náo de
|auei|o.paié/queijo.Dfesunío'salga(Jos/i

2)orJãf [üljsda^epoca 03 iipos

[Serviço completo para inaugurações
•pessoa/copos/pratos/descartáveis)
líquidos Relngerante/agua Diversos

6|doIos

|Serviços compieto para
^efeiçõesipessoal/iouça/estruturai
|Líquidos Café sucos refrigerante e

jâgua Diversos Feijão arroz 02 tipos
;decarne/peixe/franoo/salada/farofa
IServiços de ambientacãocom
arranjos de flores naturais rosas
vanas cores, formato horizontal entre
60e 90cm suporte de cavaleie de
madeira ou ferro

Unidade

Unidade

Unidade

Umdaae

Pessoas

Pessoas

Pessoas

Unidade
Serviços de ambientacão com
jarranjos com flores tropicais formato
ponzomai com lama.-, o de 01 metro

yjmstalados
Serviços de ambientacão com

|arranjosde colunas oe ooias
•roíonoas com tamaho de 03 metros

|alíuia.suporte de madeira ou ferros
^Çi instalados

Unidac:e

Unidade

Quant

(IO

15

1000

2000

800
—r-

20

20

120

Projeto Ahv.dade 2.071/ Elemento 3.3.90.39 -Sec. Educação

V. Unit

25C.00

200 00

255.00

600 00

13 50

700

25.00

280 00

32000

70.00

Valor Total

7 500,00
4 000,00

2 550.00

9 000.00

13 500,00

14 000.00

20 000.00

5 600.00

9 6C0.00

8 400,00

94.150,00
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Fornecimento de brirtquedos(pula
pula e cama elástica para as
inaugurações
Fornecimento de tenda 3x3
Serviço completo para coffee
break(pessoaI/louça/estrutura)
Líquidos:

Cafe/suco/refrigerante/água.
Diversos: Bo!o/salgados/pão de
queijo/pate/queijo/presunto/salgados/t
ortaFrutas da época 03 tipos

Serviço completo para inaugurações

6
líquidos: Refrigerante/água Diversos:
bolos
Serviços de ambientacão com
arranjos de flores naturais, rosas
várias cores, formato horizontal, entre
60 e 90cm,suportede cavaletede
madeira ou ferro

9

10

Serviços de ambientacão com
arranjos com flores tropicais, formato
horizontal, comtamanho de 01 metro
instalados

Serviços de ambientacão com
arranjos de colunas de bolas
coloridas com tamaho de 03 metros
altura/suporte de madeiraou ferros
instalados

Unidade
Unidade

Pessoas

Pessoas

Unidade

Unidade

Unidade

Projeto Atividade 1.0427 Elemento 3.3.90.39 - Sec.Saúde

10

20

250.00
200.00

2.500.00
4.000.00

SOO 13.50 6.750.00

1500 7,00 10.500.00

5 280.00 1.400.00

320,00 1.600,00

30 70.00 2.100.00
28.860.00

Item Descrição

Fornecimento de tenda 3x3
Unid. Quant V. Unlt Valor Total

Locação de espaço com ambientes
climatizados, comcapacidade para
200 pessoas, composto de
cadeiras/mesas com e sem
tampos/tolhas e som
Serviçocompleto paracoffee
break(pessoal/louça/estrutura)
Líquidos:
Café/suco/refrigerante/água.
Diversos: Bolo/salgados/pão de
queijo/patê/queíjo/presunto/salgados/t
ortaFrutas daépoca 03tipos

Unidade

Unidade

Pessoas

-10 200.00 2.000.00

600,00 3.000.00

3Q0I 13.50| 4.050.00
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íerviços de ambientacão com
arranjos de flores naturais, rosas
várias cores, formato horizontal, entre
60 e 90cm, suporte de cavafete de

Serviços de ambientacão com
arranjos com flores tropicais, formato
horizontal, com tamanho de 01 metro
instalados

^serviços de ambientacão com
arranjos de colunas de bolas
coloridas com tamaho de 03 metros
altura/suporte de madeira ou ferros
instalados10

ffOTAL
TOTAL GERAL
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Unidade 320,00 1.600.00
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+ SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO N.° 05/2015

íf?o? SI ,(?.OM,,ROMISSO DE FORNECIMENTO. QUE ENTRE SI
^DE 'OU^RO ^pPcRcE/EITURA ^NICIPAL DE S.RO

CoSNR°oKUE SE RECIPR0^TE 3M£ff?2

a»;*'̂ -15, aseguir denominada F^^^ Sà' RG n° «Wssw* <ÂwfrCDC TECNOLOGIA pessoa jurídica de diretoladoT^Z^Tc^^ "ODRIGUES FONSECA CAVALCANTE ME
inscrita no CNPJ/MF sob n° 17 032 974/0001 w ™.TÍ» ^ í*Joa°Frare * Carvalho, 386, Cenlro, cidade de Cabrobó pfCPF „, 074.617.424-18 a*S?Ã^^«**»"»Cavalcanti, RGn?6666 ^StIpee
c, ™„da U "° tmm' *> 2' "e julho de SVtaS S^if^ ea,USlam taar °presen,e Termo/Contrato, nosaETRONONICO n.» 07/2015 para RegistrodePrZsZtaSjTT' ??fam P8laS """W" do Edita' * PREGÃO
definidoras dos direitos, obrigações erelponsabWateXte "a *"*•dausu,as aseSuir "W""*
1. DO OBJETO

jf»~^ »*** garanua de 12 meses, respectoros
1.2. OVENDEDOR se compromete afomecHo COMPRAnon~'T*3^8 «**»** do Tem» de Referência.
PREGÃO ELETRÔNICO n«0ll7»B« hT^-T t i'0MPRAD0R « Produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PRFrn«s a,de Fornecimento "• ^^ á° COn,0nn,da<,e™*"«"*•* *COMPRADOR de acordo com aemissãod.%£
•^^S^y *COMPRADOR, de forma parcetoda. nos ta*
^«laípedfcBçâodifcnMdN^TpíSST '0me<;,men,0 °" o*0 lns,rume"'° •»***•. independentemente de
r^Z^ant«oLlc^tSlTemSrZZ '̂"T?T^^^ '"*'— *" "*"» «*«to as especilicações pré-üxadas eoS efZ%aSo^^SEEÍS"*'"<|Uak,uer ,emP°' *•*»*legislação vigente. <"«uaoo. serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na

007/2015 para Registro dfpfeçoí ^ ' °""""^à™"a e!*««*<a no edital de PREGÃO ELETRÔNICO „.•

^S * S*ueiro' a**!»• — -so os produtos registrados sofram
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de RS 7109 iq/ea»««ii- * j .tributo incidente bem como, transpor.ei lt£^J!^£&££"*d~ «"««>• »1-«** <»do o
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

^A^t6^^7f2^R^2toPZT •" ^das Dofc!ç5es 0fçamenta'ias "-—<° >*—*
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

-rdo^C^ * -*.-"lW aertnssao da Nota Fiscal emito de
de acordo com as liberações de recursos taSol $?<»&^tsTdor °S '"*""-• "^ mm"** Sera° efetuata
6. DAS OBRIGAÇÕES DO^EIWEDOR r -TS
MsumA (ft/iíid/itf isè^Mth Uwua Qjwaicmlub
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7.DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato aPRnpncTA „ t . ,p^ ontrato. PROPOSTA constate do edite, de PREGÃO ELETRÔN.CO „.- 007,2015 para Registro de
8. DAS PENALIDADES

s7S2£*Re?fe,r0 de PreÇOS noP^tebS *"" °Mü'"C,P'0'Pek> perlodo de até 03 (W «"os, caso haja reousa em
831 d ffinraânas'nasse9ui"tesproporções-

8.3.3-deaté30%(H„taporcento)sc4,re7^
documento fiscal da empresa, aeebvidade fc entoa«hI „„^".'obserra',d°-*> W independentemente da data de emissão dotFfòZ*"";** toecuçâototafjZZ1ajuste ^ " "" é""^°recebta,° *•»*• -*S2!£
conta,M^TZZ^Ti^^T^Úi^^''0"**embOT "ao ** "•"-aP«<*d°. Poderá8.5 - Nos termos do paráqrafo 3» do art Sfi «Z,,„! ™,m™s*aca°. se cabíveis os argumentos apresentados
administro, será descSda £ p~o SESIÍjf-í7 da,LeÍ48;666/93' a— «*» aplicada apôs regula, processofí^m**Ú^J!,%^Jg^ de»d° Pe<a Adminislraçâo ou ainda, quando fo, olaso, Sa

Sr^eS6'"6^^^ -""•**°«°
•£;«*n* tempera de pa^pa^o em M* eimpedimento de oonbatar com aAdminis^o. peto prazo de ate 03 „ês,

9. DA RESCISÃO

^.Opresente^atopoderéserresc-ndidonashipõteses arroladas nos artgos 77 e78 da Lei Federa, 8666/93 esuas atorações
10. DO FORO

tlqu^out'̂ ^ Para "™ir quaist'uer P"*"*- ""'""das do presente contrato, com exclusão de

aba«onómeSS °"""^" ** faa °~ « »2 <d™> vias de igua, teor, juntamente com as testemunhas
Salgueiro/PE, 14 de abril de 2015.

MARCONES LIBÓRIO DE &
PREFEITO .

Contratante f a

n / •• /") /l A / Z1

^ EMPRESA CONTRATADA



* SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

DA MARCA EDOS PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2015
PROCESSO LICITATORIO N» 042/2015

MARIA GERLIANE RODRIGUES FAOIMSECA CAVALCANTE ME
CIMPJ: 17.032.974/0001-50 ^VALCANTE ME
Pça Prof. João Freire de Carvalho, 386 -Centro
Cabrobó/PE

FONE: 3875-1417

ITEM
ESPECIFICAÇÃO

lSX° ^ de tisnas ^ Servi?° de ilação e"treinamento com impressão

Va/u^i Uw^ Z^a^om j-^aia (i*j«<^^
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R$1.366.93 R$4.100,79



TERMO N." 006/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

597

M7ÍI? nc,í?,M.PR0MISS0 DE TORNECIMENTO. QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO F
DE OUTRO AEMPRESA Jl BARROS ME, NOS TERMOS ECONDCflkl
QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPROMETEMl

^^^ * na Rua Joaquim Sampaio, 279,
S*'V SW" *»"*»*• ItoKe^K'cSa e^K'» Sá' RG n°,l-504'454' SSP"PE' CPF ** •"°CNPJ/MFsobn' 10.679.439/0001-46, localizada na RUA2^™^! ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
VENDEDORA, acordam eajustam Brmar opresente TmíT^^S^ãl^í^-^ ^"""^ PR0M'™TE
assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n«021/20 4i?SS t *\ "o'*0 de 1"3ele9íslaSao ><*<*
ConMadaepe,asc,âusu,asasegui,exp,essas,dennido,asdoS,:s,ob2rig'açLVe^^^^
1. DO OBJETO

OlSSSwnST ^ '0CaÇâ0 "e eqUÍPam6n,0S aUdioW8Uals a«'ma0°-. "as quantidades eespecificações constantes do
**E^Z3SnZ£EL lTSa»cS^AdeA DEdREG,STR0 DE PREÇ0S q°PREGÃ°Fornecimento. necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

?eceSdT« forma parcelada, nos locais solicitados, apôs oforma diversa na proposta. ""™cimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de

SersPecfcaçõesp,,adaseo,orne^
16 BTSoTnrínfnf«T"'6contalate. P* ™os trimestralmente, com os praticados no mercado

íaraReXrCs08^208066"^35"
«d°õS;s^^^

^SSKÔrgiítia£££MUniCiPÍ° dS Sal9Ueir°' aqUa'qUer m0me"to'Caso "«*" <»* •— —**»
2. DOPRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

o^mS^^
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PRESENC,PAeLnS.S,"^g"""""**" D°'aÇÕeS ^^"^<««">" d° ^^dePREGÃ0
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

^om emoenho « tZl^T.T^ J8*0"*até °1°°dia d° mês subse^ente aemissão da Nota Fiscal emitida de acordo
ZrifhPr^ll " Çflr Ç° rel?T 30 atendiment0 de convêni°s eprogramas, cujos pagamentos serão efetuados de acordocom as liberações dejBeufs^s-fmanceiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1. OVENDEDOR, no que couber, o
Registro/de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

iga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 021/2014 para
fiar niiaiennnr r>l4iipulnn W..,.!,-. ;n«t..._-.i. '



7. DO AJUSTE 598
7.1. Integra também opresente contrato a DpnDneTAPreç08. te-«*. aPROPOSTA oons^ do o^dePREoAo PRESENCKL n, 021/2014 para Re,*™ de
8. DAS PENALIDADES

9. DARESCISÃO^«--«^^^^^^^^^^
qu^o^0m^ptfl^^ufs|'.IS1,e,ra/PE P*3 *** IValsquer pendências oriundas do presente contraio, com exclusão de

Epor estarem Justas econtratadas as partes firma
nomeadasde direito opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo

Salgueiro/PE, 01 de abril de 2014
/~\
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SALGUEIRO

ANEXO I- TERMO DE COMPROMISSO N° 006/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 021/2014

Jl BARROS ME
CNPJ: 10.679.439/0001-46
Rua Antônio Caboclo, 470-Salgueiro/PE
Fone: 3871-1516

Item
Especificação

Locação de telão, medindo 3x5 metros, P30 box
J^™°de5.000 ansi-lumens, com suporte
Locação de telão, medindo 5x7 metros, P30 box
J^^ão de 5.000 ansi-lumens, com suporte

WÕRTÕgT

Unid

Unid

;^sUnld_

Qtd Valor Unitário

10 1.670,00

10 1.900,00

Valor Total

16.700,00

19.000,00

R$35.700,00

599



TERMO N.°006-A/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

600

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QUE ENTRF <a
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUHRO F
NOSFtSÍU"^ J°$Í °E CASS,° NARCIZ'0 JÚNIOR ME
^oSl^Si. QUE SE ™«E

zSSS^ na Rua Joaquim sampai0i 279,
^a5J8-0^15. aseguir denom^ RG n lm454' ssp-pE- CPF sob on°

egis açãopertinente, assim como pelas condições do BwTpreSomSSSnuXSÁ,^ "6-666'93'de 21 de **° de 1993 e
dapra~-a<ad^^^^^^

^. DO OBJETO

TeUtReielcí:508 *""^ "* eqU"~ —•"* ««'» nas quantidades eespecificações constantes do
Fornecimento. necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

^eS forma parcelada, nos locais solicitados, apôs oforma diversa na proposta. «necimemo ou outro Instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de

ssjxsís^.skz r«srrMtffiprto-qTp,Tter p~* -—^eSrpecifiW^^

U^r^^oCSSSatr!; P6l° rT°^meS,rato"te' ™«P—*» "o mercado.
fSr^

para RegfstroTpreÇOS 9 '^°f°meCed°^ mU"a eStabeleCida n0 edítal«° «««O PRESENCIAL n.° 021/2014
^SCo^ÍKSr,0^0 P̂reÇ°S ' 9m C°mpalMidada <°m -«"por e,e assumidas, todas as
•pKí^WW2ttMunfc,pto de Sa,gueiro'a qua,quer momen,°'caso os sarvíços r^lrad°s sota •***•
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

^crs1^
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

presI& K5K5fcorrerâo por contadas Dotações 0rçamenlârias constantes do Processo de pregão
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

IL^S^^XSZS^T^ a't °J°°dia d° mêS SUDSe<,Üente aemissâ° da N°te Ftol«««*acordocom rKCLS£fcS&,SKCÍ!ff^C0Wêni0S 6Pr09ramaS' °UÍ0S PaSamen,dS "*afeluados da aOTd°
6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR*

SiStodfplíniTiá^ f'98'86 a\Cabal cumPriment0 de sua P^POsta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 021/2014 paraKegistro de Preços, no/fue não contrariar quaisjuer cláusulas deste instrumento.
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7.DO AJUSTE

jyj.* também opresente ^ aPROPOSTA constante do e. de PREGAo pRE8ENCWL „, 021/2M4 ^ ^ fc
8.DAS PENALIDADES

a*lnaraAta de Registro de Preços no £E5i2£W,r °MUnlC'Pi0' "* i",Wb d8 ate «**«» anos. caso haja recusa em
83imrf tótS«Íáriaâ-naS S69uintes PraPorçfles:

^o-aen^Te&sxconformeocaso. inexecuçâo total ou pMo?**? to *" ""• éate8tedo °"«"""«'««o definitivo -hipótese que caSto
«J\SSS&Ksa^^ZSSSZT?"" "«»embora nao *a P*-8P—<-* Hera8.5 - Nos termos do paráqrafo 3» do artm7* ii? « í*í80'"cablvels oa "aumenta apresentados. ^
***^«^^a^ ?!**" «* "•* •«»"»em conformidade com alegislação especifica- ameme B8vlao P8'8 Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,

reLa^e^rr^^^ «- e^a para ocertame, ensejar o

^°-tequese,apromo.daaPreab^
9. OA RESCISÃO

Í.1.0 presente contato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77e78 da Lei Feoeral 8666*3esuas a.teraçoes.
4rt n/\ CAliA10. DOFORO

q^ouC°ma"ptSued^UeÜ<*E "^ *""" qMlS«U8r p8n<lêncl8S <*— *> P"*8"* «**. - **«.»*> de
nome4?oe1nZ**"*""""^""^ 6ma °presente " 02 <te> - *** •»• i—te com as testemunhas abato

/~\ Salgueiro/PE, 01 de abril de 2014

JOSÉ DE CASSIO NARCIZtO JÚNIOR ME
EMPRESA
Contratada
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I-TERMO DE COMPROMISSO N° 006-A/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 021/2014

mofZ6f^m Câmara Fu"HD' resoluçã,em fio Sn nmPS,en!es,ado s<*o, microfone
VALORJOTA^^"
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SALGUEIRO
Preieitura Municipal

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°006-A/2015

603

TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGUEIRO. E DE OUTRO A EMPRESA MARIA L.
CAMINHA DA SILVA - ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES
QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de
Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on° 220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADOR,
e MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua: Jaboatão dos Guararapes.322.
Cidade Garapu, cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE. inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.658.386/0001-99. aseguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de
1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2015 para Registro de Preços,
pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços de terceiros Pessoa Jurídica, para confecção de fardamento para
auxiliares de limpeza, merendeiras, vigilantes e auxiliares administrativos da Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE, nas
quantidades e especificações constantes noanexo IV, e termo dereferência.
1.2.0 PRESTADOR secompromete aexecutar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL
n.° 006/2015, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com aemissão de Autorização de Serviços.
1.3. O PRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após o
recebimento da respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de
forma diversa naproposta.
1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com oanexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a utilização de outros
meios de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
006/2015 para Registro de Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de preços, para que oRegistro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 15.132,00 (quinze mil cento e trinta e dois reais), no qual se inclui todo o tributo
incidente bem como, insumos e todas asdemais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 006/2015 para Registro de Preços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de
acordo comempenhe: --..

6. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
6.1. O PRESTADOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.°
006/2015 para Registro de Preços, nàque não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.



7. DOAJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2015 para Registro de

8-DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicipio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata deRegistro dePreços noprazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de
Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, não mais ser
recebido eaceito, configurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do serviço não executado -observando-se que independentemente da data de emissão
do documento fiscal da empresa, aefetividade da execução se dá no momento em que éatestado -hipótese que caracteriza, conforme o
caso, inexecução total ouparcial doajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para execução dos serviços, embora não elida por si apenalidade,
poderá contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 edo parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93. amulta, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;

8.6.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos; e

8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor. juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, Í5>te abril de 2015

MARCONES LIBÓRIO
PREFEITO

Contratant
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I-DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N'06/2015
PROCESSO LICITATORIO N° 025/2015

MARIA L. CAMINHA DA SILVA ME
CNPJ: 18.658.386/0001-99

RUA Jaboatão dos Guararapes,322, Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho PE
F. 81 3521-9607

ITEM

Calça gênero masculino, tipo social, em tecido
oxforde,na cor azul royal,estampa lisa, com arriatas
para cinto, 2bolsos traseiros falsos, do tipo embutido,
2 bolsos laterais verdadeiros, fechecler reforçado na
corazul royal, com botão invisível.

ESPECIFICAÇÃO

Camisa gênero masculino, tipo social, em tecido
microfibra, na cor azul bebê.estampa lisa, colarinho
curto com entretela, botões altos, mangas curtas,
bolso frontal com logomarca da prefeitura bordada
em cores, tamanho 10 cm x 5cm, com identificação
da secretaria em letras garrafais na cor preta. (A ser
identificada posteriormente)

Camisa gênero masculino, tipo social, em tecido
microfibra, na cor azul bebê,estampa lisa, colarinho
curto com entretela, botões altos, mangas longas, com
entretela e botão em ambos os punhos, bolso frontal
com logomarca da prefeitura bordada em cores,
tamanho 10 cm x 5cm, com identificação da
secretaria em letras garrafais na cor preta. (A ser
identificada posteriormente)
Camisa gênero unisex, em malha 67% poliéster 33%
viscose, na cor cinza claro, estampa lisa, com gola
polo e punhos personalizado nas cores vermelho e
cinza, peitinho com detalhe vermelho e com 2 botões
na cor vermelho, sem bolsos, com Impressão silk
com logomarca da Prefeitura de Salgueiro em cores,
na frente sob opeito esquerdo, nas mangas, tamanho
10 cm x 5cm, e nas costas, e nas costas tamanho
15 cm x 10 cm, com identificação da secretaria em
letras garrafais na cor preta. (A ser identificada
posteriormente).

ÜNID. QUANT.

UNID. 138

UNID. 138

UNID. 138

V. UNIT.

R$ 23,00

R$ 33.00

R$ 33.00

UNID. 90 R$ 15.00

iO!

V. TOTAL

RS3.174.00

R$4.554.00

R$4.554.00

R$ 1.350,00



Camisa gola polo em Pjguet preto, com bordados nas
mangas e no bolso, tamanho 10 cm x 5 cm e nas
costas, tamanho 15 cm x 10 cm (conforme padrão
do Conselho Tutelar de Salgueiro/PE).

Camisa gola polo em malha fria, preto, com bordados
nas mangas e no bolso, tamanho 10 cm x 5 cm (
conforme padrão do Conselho Tutelar de
Salgueiro/PE).

TOTAL

A
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1 CARTÓRIO MÁRCIO MENDES
03299 - 3o OFÍCIO DÇ TAJ3ELIONATO DE NOTAS

Comarca do Cabo cfeSto. Agostinho -PE.
Bei. ^RCIÓ MARCELO MEfttíES DE OLIVEIRA - TABELIÃO''

t>LGAiluízA CAKÍPELO DEOLIVEIEA ' )
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PROCURAÇÃO bastante que faz: MARIA L
CAMIJSHA DA SILVA-ME, na forma abaixo.

. Saibam quantos, o presente instrumento
público de PROCURAÇÃO virem que, aos 12 (doze) dias do mês de março
do ano de dois mil e quinze (2015), no Cartório do 3o Tabelião Público desta
Comarca, sito à Rua, Armando Jorge Sales, n° 104-A, centro, nesta cidade do
Cabo de Santo" Agostinho, Estado de Pernambuco, perante mim Tabelião
compareceu MARIA L CAMINHA. JL>Á SILVA-ME, escrita no CNPJ
18658.386/0001-99, com sede^na rua Jaboatão dos Guararapes n° 3j22, Gabo
de Santo Agp^tinnp-PE, neste ato representada por MARIA LÚCIA
CAMINHA DA §ILVA, brasileira, casada, empresaria, portadora daO.I.d n.°
614915 -SDS/PE e do CPF/MF n.° 146.047.364-72, residente e domiciliado
na rua Quatro n° 145 B, Cohab-PE, pessoa capaz de passagem por esta
cidade e reconhecida como opróprio por mim Tabelião, do que dou fé. Epela
Outorgante me foi dito que, nomejá e .constitui seu, bastante procurador
LUCIANO BEZERRA DA SELVA, brasileiro, casado; empresário, portador,
da C.Id. n.° 3568?32 SSP/PE e do CPF/MF, n.° 532.907.714-15, residente e
domiciliado na ruaAiuaro Faustino Cavalcante, n°145, Aptr° D Cohab-PE, a
quem confeçe amplos poderes para fim de representa-lo em todos os seus
negócios comerciais, bem cóm representar empresa em processos,licitatório
perante repartições Publicas Federais, Estaduais e Municipais em qualquer
modalidade em especial; pregão presencial, podendo. celebrar contatos e
aditivos, com firmas autarquias, Entidades estaduais, pam^estatais e empresa
economia mista, para fim de vencer em nome da outorgante diretamente ou
em flrittjjjfig|,fr^^ JçeSE^tíy^^r^postas.$
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demais documentos necessários para suaefe-
fím formular verbalmente lances de preços
interesse de recorrer, renuncia; ou apresei
recursos administrativo^ assinar atas, contratos, requerer, renunciar, cobrar,
protestar, recer^er empenho^- cheques, dar lance, dar quitação ou passar
recebidos sobre bancarias emnome da outorgante, praticando enfim, todos os
demais atos necessários ao necessários ao fieh.e cabal .oeseinpenho do
represente mandato, este ficando vetado a seu estabelecimento. Para tudo
praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel desempenho deste mandato
enfim,,,praticar todos os( demais atos necessários |para o bprh e fiel
Desenlpenho do presente mandato terá valida ate atiata 4e31 dê dezembro de
2020. Em fé da verdade, àsstaíjQt.#Bse e outorgou e serujo-lhe este lido. por
mim Tabelião e achado conforme, assina. Dou fé. Subscrevo e assino. Em
test0 (sinal) da verdade. Cabo S£ Agosr* 12/0372015, (a) V Olga Luiza
Campeio de (Miveira-Escrevente substituta. PubliGo; (a) - Maip Lúcia
Caminha da Silva Foi recolhida a taxa instituída pela Lei n.0 11.404/96.
Trasladado fielmente do original, o conferi;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DEAUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. T - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 27/03/2015 às 15:39:49 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beeb3ab47d9caacaa33f1cbde466fc6238780edeec5c261d6822b1b530a
Ceb5ee5901fe6483310c89c35b54455f2a5557527b6a7a6806fae0884dae15474ee300

Achavedigital acima, garante que este documento foi gerado para MARIA LCAMINHA DA
SILVA- ME e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1o. e 10°. § 1o. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/03/2016 às 03:09:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 352955

Código de Controle da Autenticação:

40482403151054170896-1 a 40482403151054170896-2

Aautenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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+ )SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 006/2015
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TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA POSITIVA INDUSTRIA
DE UNIFORMES LTDA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001 -71, sito na Rua
Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de
Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADOR,
e POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito a RUA Alberto Soares,206. N.S das Graças,
Salgueiro/PE, cidade de Salgueiro/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.495.565/0001-03, a seguir denominada PROMITENTE
VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação
pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2015 para Registro de Preços, pelos termos da
proposta daContratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dosdireitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços de terceiros Pessoa Jurídica, para confecção de fardamento para
auxiliares de limpeza, merendeiras, vigilantes e auxiliares administrativos da Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE, nas
quantidades e especificaçõesconstantes no anexo IV, e termode referência.
1.2.0 PRESTADOR se compromete aexecutar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL
n.°006/2015, de conformidade com as necessidadesdo CONTRATANTE de acordo com a emissão de Autorização de Serviços.
1.3. O PRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após o
recebimento da respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ouespecificação de
forma diversa na proposta.
1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e nalegislação vigente.
1.5. Ospreços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a utilização de outros
meios decontratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro emigualdade decondições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
006/2015 para Registro de Preços.
1.8. OPrestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com asobrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O PRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de oreços, para que o Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata seráde 12(doze) meses a contar dadata de suaassinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), no qual se inclui todo o tributo incidente bem
como, insumos e todas as demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.°006/2015 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de
acordocom empenho

6. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
6.1. O PRESTADOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.°
006/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.
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7. DO AJUSTE
7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2015 para Registro de
Preços.

8 - DAS PENALIDADES
8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.
8.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções: .
8.3.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de
Preços em acesiâ-la. ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 •moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, não mais ser
recebido eaceito, confgurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do serviço não executado -observando-se que independentemente da data de emissão
do documento fiscal da empresa, aefetividade da execução se dá no momento em que éatestado -hipótese que caractenza, conforme o
caso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para execução dos serviços, embora não elida por si apenalidade,
poderá contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 edo parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso. cobrada
judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência; _ . . .
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, peto prazo de ale o(cincoj
anos; e
8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DA RESCISÃO loe™o „ ^
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO 4 t . _ .
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão oe
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem ;ustas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 15 dè^abril de 2015.

MARCONES LIBÓRIO DE ^SÁ
PREFEITO \
Contratante "\^~-

POSITIVA INCUSfRRDE UNIFORMES LTDA



•%) SALGUEIRO
few^/ Prefeitura Municipal

ANEXO I-DAS MARCAS EPREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N°06/2015
PROCESSO LICITATORIO N° 025/2015

POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA

CNPJ: 11.495.565/0001-03

RUA Alberto 3oares,206, N.S das Graças, Salgueiro/PE
F. 87 3871-3048

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. V.UNIT. V. TOTAL

4

Camisa gênero unisex, em malha 67% poliester 33%
viscose, na cor branca, estampa lisa, com gola polo e
punhos personalizado nas cores vermelho e branco,
peitinho com detalhe branco e com2 botões na cor branca,
sem bolsos, com impressão silk com logomarca da
Prefeitura de Salgueiro em cores, na frente sob o peito
esquerdo, nas mangas, tamanho 10 cm x 5cm, e nas
costas tamanho 15 cm x 10 cm, com identificação da
secrelaria em letras garrafais na cor preta. (A ser
identificada posteriormente)

UNID. 290 R$ 14.00 R$4.060.00

TOTAL \ R$4.060,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 007/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DE OUTRO A
EMPRESA EVANDRO DOS SANTOS SILVA
FÉIRANTE ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE
SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim
Sampaio, 279. Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubórto de Sá, RG n°
1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e asempresas
vencedoras do certame: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FÉIRANTE ME pessoa jurídica de direito privado, sito aAv. José
Ferreira de Oliveira, 2476 - Augusto Alencar Sampaio, cidade de Salgueiro/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n°
09.061.057/0001-75, a seguir denominada PROMITENTES VENDEDORAS, acordam e ajustam firmar o presente
Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 041/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços, para eventual aquisição de gêneros alimentícios congelados e resfriados, para atender as
eventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias daAdministração Municipal, nas quantidades e especificações
constantes do Termo de Referência.

1.2. O VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n.° 041/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo
coma emissãode Autorização de Fornecimento.
1.3.0 VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada,
nos locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ouespecificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estaremconformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou
defeitos serão rejeitados, obrígando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo parao Município de Salgueiro. Apurada,
em qualquer tempo, divergência entre as especificações prê-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à
CONTRATADA sanções previstas nesteedital e nalegislação vigente.
1.5. Ospreços registrados serãoperiodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a
utilização de outros meios de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade
de condições.
1.7. O descumprímento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO
PRESENCIAL n.°041/2014 para Registrode Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas ascondições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9.0 VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados
sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo devigência da presente ataseráde12(doze) meses a contar dadatadesuaassinatura.

3. DO VALOR
3.1.0 valor global estimado deste contrato é deR$ 187.706,70 cento e oitenta e sete mil setecentos e seis reais e setenta
centavos), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do
Processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 041/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORCAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados atéo 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal
emitida dé acordo com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos
pagamentos serão efetuados de acordo com as liberações dej recursos financeiros pelo órgão repassador.
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6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

8'1 n?^lü?ED° «n° qU8 C0ub8r' obri9a"se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL
n. 041/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 041/2014 para
Registrode Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades-
82- suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso
haja recusa em assinar aAta de Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de
Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue
dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da
Administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências
previstas emlei e nestacláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue -observando-se que independentemente da
data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que óatestado o
recebimento definitivo -hipótese que caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a
penalidade, poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os arqumentos
apresentados.

8.5 - Nos termos do parágrafo 3° do art 86 edo parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regular
processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar oretardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportasse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sançõeslegais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de
até5 (cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 esuas
alterações.

^ 10. DO FORO
10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com
exclusão dequalquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Salgueiro/BErO^deLabríl de 2014

EMPRESA CONTRATADA
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Termo n° 007/2014

ANEXO I - VALOR DA PROPOSTA

Empresa: EVANDRO DOSSANTOS SILVA FÉIRANTE - ME

CNPJ:09.061.057/0001-75

ENDEREÇO: Av. José Ferreira de Oliveira.2476 -Augusto deAlencar Sampaio

Salgueiro - PE

CEP:56.000-000

FONE: (87) 3871-2447 - E-MAIL gabrielafrutas@gmail.com

Item- mmtmmmmmmmàméã '•:._MW£>& mdáWtâã Saüànt.-- VViUifíit^ ' :•:,;. V. Total:^r

^

1

BEBIDA LÁCTEA fermentada sabor morango,
embal.- 1000gr, 3gr de proteína por porção de
200gr e validade de nomínimo 45 dias. UHT, sabor
morango, a base de: soro de leite em pó
reconstituído / leiteintegral / açúcar / cacau em pó /
sal / maltodextrina / estabilizantes / espessantes /
minerais / vitaminas, composição nutricional. Não
serão aceitos produtos com embalagens estufadas,
furadas, amassadas ou em condições anormais Pacote SERLEITE 2320 2,22 5.150,40

^~\

?

CARNE BOVINA, músculo sem osso, livre
gorduras e de aparas, com no máximo 10% de
gordura, congelada, com aspecto firme, na cor
vermelho vivo. Acondicionado em embalagem
plástica, a vácuo, com registro de inspeção
sanitária, dados do fabricante, informação
nutricional, especificação do produto, data de
vencimento estampado na embalagem. CORTADA
EM CUBOS Quilograma

BOI
FORTE 8189 11,50 94.173,50

3

CARNE BOVINA, TIPO BIFE, livre gorduras e de
aparas, com no máximo 10% de gordura,
congelada, com aspecto firme, na cor vermelho
vivo. Acondicionado em embalagem plástica, a
vácuo, com registro deinspeção sanitária, dados do
fabricante, informação nutricional, especificaçâo_da
produto, data de vencimento es,tartípádo na
embalagem. / Quilowama

BOI

FORTE 500 13,55 6.775,00
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12
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/~N

15

UNGIJIÇA TIPO CAUBREZA, Carne suína pura e
"impa, de 1» qualidade, apresentando-se em gomos
uniformes, adicionada de toucinho e condimentos
naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês
submetida ao processo de cura, embalada avácuo
em saco plástico transparente eatóxico, limpo, não
«rSrSt8nte' qüe garanla a''ntegrídadé doproduto até omomento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. Aembalagem deverá conter
n^mente °s dados de identificação,procedência, numero de lote, quantidade dó
Sw í' nÜT° d0 reS|stro no Mistério daAgricultura/SIF/DIPOA e carimbo de Inspeção do
SIF Deverá apresentar validade mínima de 20
(mie) dias apartir da data de entrega, imbalaflem

MORTADELA DE FRANGO, fatiada acondicionada
em embalagem plástica data de vencimento
estampado na embalagem.

Quilograma FRINEX

MUSSARELA, fatiada, refrigerada. Em embalagem
plástica, incolor e transparente, contendo etiqueta
de Identificação, data de empacotamento e do
prazo de validade.

Quilograma FRIATO

OVO DE GALINHA, Tipo: branco, tamanho grande
emba adas em caixa de papelão resistente, Prazo
de validade: mínima de 15 dias apartir da entrega
informada na embalagem primária e
secundária.Acondlclonadns em hanH0i3
contendo 30 untrf " ~ • *~

SALSICHA, tipo Hot Dog, a base de carnes
Integras bovinas, contendo data de fabricação
validade eingredientes. Não pode conter soja. Com
condimentos triturados, misturados e cozidos, com
aspecto característico e boa qualidade, isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema a vácuo mantida
sob refrigeração, pesando aproximadamente
pesando aproximadamente 50g por unidade
inspecionada peloSIF

Quilograma SERLEITE

Bandeja CASCAVEL
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3318 14,05 46.617,90

580 5,77 3.346,60

760 19,56 14.865,60

1655 9,10 15.060,50

1.717,20



)SALGUEIRO
VPrefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°007.B/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, EDE OUTRO A EMPRESA
NUTRIFORTE LTDA, NOS TERMOS ECONDIÇÕES QUE
SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim
òampajo, 279, Estado de Pernambuco, neste ate representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubório de Sá RG n91504 454

, Murn^nír 220-™mA5- ase9uir denominada PROMITENTE COMPRAOORA, eas empresas vencedoras do
rr\ certame: NUTRIFORTE LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito aRua São Severino, s/n, Guadalajara, cidade de
._ Paulista/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.140.704/0001-09. neste ato representada por J06É MARIA DE SOUZA RG n°

4.390.949 SDS/PE, CPF n9 024.959.004-29, aseguir denominada PROMITENTES VENDEDORAS, acordam eajustam "firmar o
presente Termo/Contraio, nos termos da Lei n° 8.666/93. de 21 de julho de 1993 elegislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.• 041/2014 para Registro do Preços, pelos termos da proposta da Contratada
epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

1. DOOBJETO

1.1. Registro de preços, para eventual aquisição de gêneros alimentícios congelados eresfriados, para atender as eventuais e
futuras necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do
Termo de Referência.

1.2.0 VENDEDOR se compromete afornecerão COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.» 041/2014. de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com aemissão de
Autorização deFornecimento.
1.3.0 VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos
locais solicitados, apôs o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/cu
defeitos serão rejeitados, obrigando-se ofornecedor 8substItuMos, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em
qualquer tempo, divergência entre es especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados áCONTRATADA
sanções previstas neste edllai e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo monos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de
outros meios de aquisição, assegurada nesta hlpôtesa àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
17.0descumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor amuita estabelecida no edilal de PREGÀO PRESENCIAL
n.° 041/2014 para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor devera manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.
1.9.0 VENDEDOR fica obrigado aInformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, coso os produtos registrados sofram
diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DOPRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da dala de sua assinatura.

3. DOVALOR

3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 572.041,84 (quinhentos e setenta e dois mil. quarenta e um reais e oitenta e
quatro centavos), nc qual se Inclui todo o tributo incidente bem como. transportes e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4.D08RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo
de PREGÀO PRESENCIAL n.° 041/2014 para Registro da

5. DAS CONDIÇÕES ÊFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Osjaganientos dos produtos entregues serão efotuados até o10° dia do mês suoseqQanle aemissão da Nota Fiscal emitida

,com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
iliberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

^
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^^^SDOVENOEOOR

ÍDA8PENAÜDAOE8

Ô.6.1-advertência;

penafWada. v ^« pranowca areai^íaç^, na fomia da tel. peraitô aprtpria aufe^a^

9. OA RESCISÃO

10. DO FORO

M»*ÍSlS2£2Sf-**•*•>»«*—*'•^mm>m^. """•• ®i*»"* "nwo. orai

r- I iíOtriforteltda
í jEMPRESA CONTRATADA
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SALGUEIRO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Termo n°007.B/2014

ANEXO I-VALOR DA PROPOSTA
Empresa: NUTRIFORTE LTDA
CNPJ; 07.140.704/0001-09

FONE: (81) 3636-8013-E-MAIL nutriforte.2004@ol.oom.br

CARNE MOIDA de 2'. embalada em saco plástico
vácuo transparente eatóxfco, limpo, não violado,
resistente, que garanta a Integridade do produto
até omomento do consumo, aembalagem deverá
SSVXfmaiI,8nte os dados dô ktonWteaçao.procedência numero de lote, date de validade,
mil„ 5f!r0dutol núrnero d0 registro noMlnlstôno da Agrlcultura/SIF/DIPOA ecarimbo de
T?° í, SIF- ° prac,ut0 deverá W»validade mínima de 20 (vinte) [dias apartir da data

de entrega na unidade requlsltante kg envazado a
vácuo, gmbalapom, da f kq. Congelada.

CHARQUE de 1" qualidade, (no máximo 10% de
gordura), embalada em saco plástico a vácuo
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a Integridade do produto
ate o momento do consumo, acondicionado em
caxas lacradBs. A embalagem dè^ conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agrlcultura/SIF/DIPOA acarimbo de
inspeção do SIF. Oproduto dmerà apresentar
validade mínima de 20 (vinte) fdias apartir da date
de entrega na unidade requisltante kg envazado a
vácuo,.embalagem do^J^

FtóADO BOVINO, embalada em saco plástico
vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado
resistente, que garante a integridade do produto
até omomento do consumo, aembalagem deverá
conter externamente os dados de identificação
procedência, número de lote, date de validade'
quantidade do produto, número do registra nó
Ministério da Agrlcultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Oproduto deverá apresentar
validade mínima de 20 (vinte) [dias apartir da data
de entrega na unidade requlsltante kg envazado
yacuo,Bmh*rsz7 zrx**i i. —.....
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TERMO N.°007-A/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Munirinni

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

r>

SS sf «zTm°T ° °E FORNE«NTO, QUEENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, EDE OUTRO AS£

I • I_/LJ l JM. IH" l fl

/">

1. DO OBJETO

§&^^^^

tKS*de auSência °u «•*««#> de taa lfi!X>£*^ °U °U,r° 'nSlrUmenl0 «l**1*.

* r'°S d6 aqUiSiÇa°' asseaurada "a*'a S refere da£SSSSta1 "8Cfd°r' "Cand°,acUl,ada aulili^â° °a

«u^^^^o^Taffi^Sal9Ueir0'a qUa,qüer m°mento' aas° ds >"'*» "*«• —
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente a,a será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DO VALOR

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

*iwBS£ffi^£KSCfcon,a das Do,ações 0rçamen,árias c°astaalaa d° "«->
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

deaS:^
efetuados de acordo oom as ^l^À^ÇZ^tZeZZ^ ' ""S™5' "*• Pagamen,°S S6râ°
6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

SÍm)íNDEo°R,' n° que C(Ter' obri9a"se ao ^bal c.041/2014 para Registro de Preta, no que não contrari 3rcumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL nfl
ar quaisquer cláusulas deste instrumento.
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7. DO AJUSTE

RegKpreçot °**** ""^ *PR°P°STA COnstanle d0 «•" de PREGÂ0 PRES^IAL n.- 041/2014 para
8. DASPENALIDADES

82" ?^íl^S^\9a!!nt!áa aprévia defesa- aP,icar ad8tentora de adjudicação as seguintes penalidades-

8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

Lnmío mS™ „ . •8mpresa' aefelivldade «a entrega se dá no momento em que é atestado orecebimentodeflnWvo-hppótesequerarac^ M ™8ra00 ° "***"«*>

apZnSos favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos

en^arom^Tl^.àH^nt0ra.da.A,a d8 Ra9l8tro de Preços «»• aP'98entar «tamentaçao falsa exigida para ocertame
«ZZüw Z í ,S execuç8° de "" obiel0' nâ0 n,an*w aproposta, talhar ou fraudar na execução do ooZto«manasse de modo Inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as^ltesTn^
8.6.1 -advertência;

feto] aZT0 ,emPOrâria* PartiCÍPaÇâ0 8m 'iCltaÇâ0*lmpetlimento*«"^«m aAdministração, peto prazo de até 5
21™^^?° d?ínidon8ílade pai? **" econtrâtar ama Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
peídX P^° °" q"9* Pram0VÍda 3reab"ÍteÇâ0'na brma*'* peran,e art* autorWa* que aítoo^
9. OA RESCISÃO

altoçser61"6 C0"lrato """^ 86r ^""^ n8S hÍp0t98eS a™ladas "0S ^S05 " e78 da Ui Federal «W» •««
10. DOFORO

—d^xsaxX" dirira!r ^ "•**• ortundas *pre8ente —* «
mJli&ttnilSZSSX* SP*'"0 pr,8ente em 02 (dua8) **de lsual ^ *m,am8nte «"» *

EMPRESA MARIA DA
EMPRESA COI

Ide 2014.
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SALGUEIRO
Prefeitura Munirinni

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Termo n° 007-A/2014

ANEXO I-VALOR DA PROPOSTA

Empresa: MARIA DA PAZ SOARES FREIRE -ME
CNPJ.-04.613.070/0001-76

ENDEREÇO: Av. Aurora de Carvalho Rosa,1982 -Santo Antônio
Salgueiro - PE

CEP.-56.000-000

FONE: (87,8865-6509/9964-9575 -E-MAIL paJzInhafreire@gmail.cCfl,

•i.-J.ri .l.ir

Item llillll "ygsdecíficaç3ft£
SSS5 ?E B0DE C0M ossO. congelada, comaspecto firme na cor vermelho vivo embalagem
SSSS V,áCU0' COm re9is,ro de 'nspeçâo1, dadosT d° «tome, informação
nutncional, especificação do produto, data de

.vencimento estampado na embalagem.

CARNE DE BODE SERRADA SEM OSSO
congelada, com aspecto firme, na cor vermelho
vivo embalagem plástica, avácuo, com registro de
inspeção sanitária, dados do fabricante, informação
nutncional, especificação do produto, data de/
vencimento estampado na embalagem. /
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^CáLhTV

+J SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO N.° 008/2014

624

OUTRO AEMP E ^DOSSf SALGUE,R°' E°E
NOS TERMOS ECONDIÇÕ^ 0UF sP^cf S'LW FE'RANTE ME>ESE COMPROMETEM RECIPROCAMENTE OUTORGAM

sara?»ai$?fx^s»fâ^
.ermo/Conlrato. nos termoda Wí 8mm?Ü t0™* '̂TENTEsTndÍcSalZ»*"* "* Sa'9Ueiro'PE'inscri|a no
PREGÃO PRESENCIAL n." 043/ 4para R„L.eHoeiUlh0 * 1993 e^laçSperSnente\sT°J V™ """"' ° Drese"le

1-DO OBJETO
1.1. Registro de Preços de PÃES E BOI ns

3t=:::i™ ot~^«™««^

2. DO PRAZO

"•Op» de vigência da Presen,eataserade12(te)mesesacon,ar da daiadesaa assinala,
3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato éde Ri 7* aiíuc ,«. ♦ ,

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

«£&£«3»JK*? "«'- - * *•*. *—<- Clames Oo Processo Oe PREGÃO
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3. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR ^ *

7.DO AJUSTE
7-1. Integra também opresente contrato aprophqta .
a-DASPENAUDADES WWA<~***^«^^«^1»^*PI<íai

srsr:arsk?S*r^s"•»-*cs.,aar"»••'——

céez*

>algueira/PE, 11 deabril dá2014

EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRA*
EMPRESA



^SALGUEIRO
-^u<

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Termo n° 008/2014

ANEXO I-VALOR DA PROPOSTA

^m^MT^^^°,IVeira' 2476 -A^*<° Alencar Sampa,o -Saigueiro/PE
E-mail: gabrielafrutas@gmail.com

ITEM ÍSPECIFÍcÃçÃÕ"

PÃO DE LEITE, com 50 gr cada unidade
acondicionados em pacote com 10 unidades,'
de acordo com alegislação vigente, nos rótulos
das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara e indelével as
segumtes informações: identificação do produto
clafícação e ™™. nome e endereço o
fabncante; data da fabricação, prazo de
validade epeso líquido; número de registro no
orgao competente; informação composição
nutncional; ingredientes;

BOLO FOFO tipo caseiro, no sabor chocolate
produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, peso de 500qr
sendo entregues em embalagens plásticas
lacradas e individualizadas, preparados no dia
da entrega, de acordo com alegislação viqente
nos rótulos das embalagens primárias deverão
estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço do
fabricante; data da fabricação, prazo de
validade e peso liquido; número de registro no
orgao competente; informação composição
nutncional;. ingredientes;

UNIDADE

Pacote

Quilograma

V

QUANT. MARCA V.UNIT

20935

1000

San

Romano

P. Eudes

R$ 2,67

R$ 5,77

626

V.TOTAL

R$ 55.896,45

R$ 5.770,00



'atente; dí* ^^*

[nutnclonajng^

Pacote

VALOR T01
/

/

R$

5000 San

Romano
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R$ 2,75 R$ 13.750,00

R$ 75.416,45
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMON.°008-A/2014

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de PÃES E BO! nq

To for ^ P'eÇ0S am eS'abeleCiCla"° edíla'de PREGÃ° PRESENCIAL "° "««ou
^^S?t^^U^^«SSlr0 P̂reÇ°S ê COmpalibi'idade rom as <*•*"#* por ele assumidas, todas as
Preços, para o,efSSmSS°MUniC''Pi° *^a» «"-* ~ <* P^utos registrados sofram diminoicdes de
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de «génoia da presento ato será de 12 (doze, meses aoontor da dato de soa assinatora
3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é dp m mnann /«» .
-dente bem como, transportes etodas íc^^^S^ °"*' *̂ 8̂ "* n° ** Se inc,ui tod° otributo
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

nâp:.tss^xxsxss' cor,erà°por coma das d°^ °^-«-—«*•<° >**-.*pReGao



629

5.^ Ospagam^stepTo^:"™"*^0

com

as

71 ,nte9ra tembém oPoente coniralo, aPROPOSTA«-. , „

CLEYTON ROMERO NEVES PARENTE EPP
EMPRESA



^SALGUEIRO
7Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Termon°008-A/2014

ANEXO I-VALOR DA PROPOSTA

CLEYTON ROMERO NEVES PARENTE EPP
CNPJ: 40.891.038/0001-16

Fot:re8Ç7°387ToP16e3a ^ ^ ^ "" ** »"»• "S^-°'PE

ITEM ESPECIFICAÇÃO

BOLO FOFO DE TRIGO, tipo bolo bacia, de
60 gr, acondicionados em pacotes com 10
unidades, de acordo com a legislação
vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e
marca; nome e endereço dofabricante; data
da fabricação, prazo de validade e peso
líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição
nutricional; ingredientes;

BOLO COM RECHEIO E COBERTURA,
recheio de coco cremoso e com cobertura a
escolher, peso de 500gr, sendo entregues
em embalagens plásticas lacradas e
individualizadas, preparados no dia da
entrega, de acordo com a legislação vigente,
nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e
marca; nome e endereço do fabricante; data
da fabricação, prazo de validade e peso
líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição
nutricional; ingredientes;

UNIDADE

Pacote

Quilograma

QUANT.

16885

MARCA

P.

Cláudia

P.

Cláudia
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V.UNIT V.TOTAL

R$ 4,80 R$ 81.048,

R$ 8,75 R$ 840,00
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SIFA2EM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGUEIRO, E DEOUTRO A EMPRESA EVILEUZA
MARTINS VIEIRA DE SOUZA ME, NOS TERMOS E
CONDIÇÕESQUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio deSalgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio,
279, Estado dePernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF
sob o n° 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e EMPRESA EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE
SOUZA ME pessoa jurídica de direito privado, sito a RUA JOÃO DE SÂ, 95-B - SALGUEIRO/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n°
17.024.102/0001-40, neste ato representada por José Clodoaldo Alves de Souza, RG1745408 SS/PE CPF 194.855.494-15 a seguir

^ denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de
21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 024/2015 para
Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços, para eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de alimentação e locação de
espaço para diversos eventos daSecretaria deEducação., nasquantidades e especificações constantes da Planilha Descritiva.
1.2. O PRESTADOR se compromete a executar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.°xxx/2015, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo coma emissão de Autorização de
Serviços.
1.3. O PRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após o
recebimento da respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com ospraticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com oprestador, ficando facultada a utilização de outros
meios de contratação, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.

^ 1.7.0 descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
024/2015 para Registrode Preços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9. OPRESTADOR fica obrigado a informar oMunicípio de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de preços, paraqueo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3.DOVALOR , . . ., . Wk tA
3.1.0 valor global estimado deste contrato ède R$ 85.500,00 (oitenta ecinco mil e quinhentos reais), no qual se inclui todo otnbuto
incidente bem como, insumos e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS D/wfleenHo
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentánas constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.°024/2015 paraRegistro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO/-" ^\ .«,,„,, cie„Q. omitia ri*5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados atê o10° òta do mês subsequente aemissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empenho. / \ t
6.DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR
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7. DO AJUSTE

deP^os! 'ambém °Pr8Sente *"*•a PR0P0STA«** "o —*PREGAO PRESENC.AL n- 02*2015 para Reglsfro
8.DAS PENALIDADES

em assinar aAla de Regto de P^ „o p^õ tiSSEST°^^^ ^ de a,é 05 <dnco> «*""•* «-
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

aSsí^2^-«xs.=s,'~!-'---"''"'''^«'
8.3.3 •de até 30% (WntaporcSsZ „SS? f d0.a|USte' "^" ««»«l«n<*» Pastas em lei enesta cláusula;
emissão do documento £ TÍSSü iSL*X "í"tad°« observand£-se <u* independentemente da dalá deçaracto.contaeoca^ " da »"«** •» *" *«estado -hipótese que

~ SnitalSl^ T^T" -M0fc dos «** embora nâo e»da por si a
8.5 -Nos teLs toTXy^J^lSTt?*?£,"? *dmWslraÇSo'» «** os jumentos apresentados,
administra»vo serâ KXta T« VJL ? ^ *"?1 d0 * 87 da Lei 8-666/93'a multa' <*» aPfc<da após regular processo
•^S^STlZ^Z^1 de* "* **""*•*ou ainda'quand0 for °"* «*•*•
ôtSntTJS^"^^ ,* R?IS,ra de Preços «ue aPresenlar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar

(SianUoTeSâ0 temP°rária ^ ParfcdPaÇâ° em 'ICllaÇâ° 6lmpedlment0 de co,**r com aAdministração, pelo prazo de até 5
6!Ll^TD^JT^tP2 ,ICÍtar !,contrattr,.com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos
penaZade q J Pr°m0Vlda areabilitaÇâo- na for™ * «. Perante aprópria autoridade que aplicou a

9. DARESCISÃO

0.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DO FORO

de auSef«1°^mt^-f^ ? Sa,Sufo/PE Para dir,mlr W™*™ P^ências oriundas do presente contrato, com exclusão^ aequalquer outro por mais privilegiado que seja.

abab»!^ C°ntratadaS as partes firma °presente em 02 (duas) *» da i9ual teor. Juntamente com as testemunhas

de abrilde 2015.

DE SÁ

t JMLEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA ME *UJ-~
1/ EMPRESA
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SALGUEIRO

ANEXO I- DOS PREÇOS EMARCAS REGISTRADAS

EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA ME
CNPJ: 17.024.102/0001-40
RUA JOÃO DE SÁ, 95-B -SALGUEIRO/PE
FONE: 3871-1119

ITEM

LOTE

01

DESCRIÇÃO

Serviçopara coffee-break: "

(copos epratos descartáveis/ entregar eorganizar no
local do encontro)

Líquidos: Café/suco/refrigerante/água.
Diversos: Bolo, torta /salgados: (pastelgrande de forno,
cachorro quente, coxinha tamanho grande), salada de
frutas, sorvete, frutas da época 03 tipo.
Serviço completo para refeições:

(pessoal/louça/estrutura) entregar eorganizar no local
doencontro)

Líquidos: Café, sucos, refrigerante eágua.
Diversos:Feijão, arroz, 02 tipos de
carne/peixe/frango/salada/farofa

Serviço de entrega de água mineralgelada enatural no
local do encontro/evento

Líquidos: água (copo de 200ml.)
Serviço de coffee-break:

(Entrega no local do evento)

copos descartáveis/freezer

Líquidos: refrigerante gelado

Diversos: Bolo mesclado ede chocolate (fatiado e
embalado em papel alumínio)

UNID.

Pessoas

Pessoas

Unidades

QUANT. VUNIT

5.000 R$8,66

600 R$ 18,50

6.000 R$0,60

RS5,50

633

V TOTAL

R$43.300,00

R$11.100.00

3.600.00

R$27.500.00

R$85.500,00
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TERMO N.°008-A/0215

+ )SALGUEIRO
^y Prefeitura MunicipaI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DE OUTRO A
EMPRESA e WILTON BARROS SALGUEIRO - ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio,
? tsta^nd8i(Pemambuco. "este ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE CPF

* J \ 220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e WILTON BARROS SALGUEIRO . ME pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.001.989/0001-71, localizada na Rua Casal Joaquim eHercllia, 30 A, cidade
de Salgueiro/PE^ aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos
doccÍm^ia " 8,666/93( de 21 de lulno de 1993 8legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 024/2015 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada epetas cláusulas aseguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

1. DOOBJETO

1.1. Registro de Preços, para eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de alimentação elocação de
espaço para diversos eventos da Secretaria de Educação., nas quantidades eespecificações constantes da Planilha Descritiva.
1.2. OPRESTADOR se compromete a executar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° xxx/2015, de conformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com aemissão de Autorização de
Serviços.

1.3. OPRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após o
recebimento da respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com oanexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital ena legislação
vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com oprestador, ficando facultada autilização de outros
meios de contratação, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7.0 descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
024/2015 para Registro dePreços.
1.8.0 Prestador deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.
1.9. OPRESTADOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, aqualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais), no qual se inclui todo o tributo
incidente bem como, insumos e todas asdemais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.° 024/2015 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES Ej^RMASmÇAGAMENTO
5.1. Os pagamentossdosserviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empeíiho.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR t ^* •»'

634
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a£KS."Ji«^^ da "•*> —CAL n,
7. DO AJUSTE

UMjgn, também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.« 024,2015 para Registro
8.DAS PENALIDADES

em assinaraAte de RegildeC*o^2S2£ °Ml,n'Clp,°' "* Perl0d° de a,e 05 <dna»anos'caso** recusa
8.3 -multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

mais ser recebido •3££££S2%22£>ISS^ ? °diaS' ^ °qUe P™*3'3 acnlerio da atração. *8.3.3 •de até 30% fltataSi «lü1T í0 "^"" a)uste' °°m * ""seqüências previstas em lei enesta cláusula;
emissão, *7ZÍ£to da emS aaIÍÍS22 "3° e™;°bSe'V3ndo-Se "ue ^pendentemente da date de

petóidade^SCa^^lfff a"te$ * í1! ^"^ P" 8xecu«â0 dos serviços, embora nâo elida por si a
M-Nos tenros do£rt£fa SS„JííT"!"T5 da ded8â0 da Ad^straçâo, se cabíveis os argumentos apresentados.»LtoSVi dS»Í t £ 6d.° Para9ra,o10do art. 87 da Lei 8.666/93. amulta, caso aplicada após regular procedo
X^S^l^t^T'* *~° "* **"»» °U **«"•"*»* ô'cobrada
"JSíí^1^™ d? ?de R?islro de "•P» •»• aP'ese"tar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar
?£!SZS££2^Ztt i*"•"S"' aPrap0sta',alhar ou *,ud,r na ^"f50 * oontrato, comportasse deUM°IZtoúa? tol***" 9aranMa aprévla defesa'Mr ^^esas seguinteVsançôes legais:
SiSSU* 'emPOráfÍa * PartiC'PaÇa0 "" WtaÇâ° 8imPettaen,° de ooniratar com aAdministração, pelo prazo de atá 5
^nSToun^n^,?.^ "Cter ••"**'"» aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivosamantes da puração ou até que seja promovrda areabilitação, na forma da lei. perante aprópria autoridade que aplicou a

9. DARESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DO FORO

^ Ei2^0» para d,r,mir qua,squer pendôncias oriundas do •—* ~«-*
tíb^iSl^S^9 COnUatadas as partes firma °Presente em 02 (duas) ™*de IfiN teor. juntamente com as testemunhas

e WILTON BARROS S,
EMPFÍ

6 2015.
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*) SALGUEIRO

ANEXO I- Dos PREÇOS EMARCAS REGISTRADAS

CNPJ: 05.001.989/0001-71

FONEa387Í2a2q7T 6HerC"ia' 3°A -Cemro "S-B-W*
LOTE DESCRIÇÃO

Locay^ d« espaço com ambientes climatizados com
capacdade para 200 pessoas, composto de
cadeiras/mesas come sem tampos/tolhas esom
^iviçu completo para coffee.break: |.Unidade/diária
(pessoal/louca/estrutura)
Líquidos: Café/suco/refrigerante/água.
Diversos:Bolo/salgados/pâo
dequeijo/patê/queijo/presunto/salgados/torta
Frutas da época 03 tipos.
Serviço completo para refeições:
(pessoal/louça/eslrutura)
Líquidos: Café, sucos, refrigerante eágua
Diversos:Feijão, arroz, 02 tipos de
carne/peixe/frango/salada/farofa

UNID./QUNT.

R$700,00

636

R$5.600,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 009/2014

TERMO DECOMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA Jl BARROS ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n°
220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e Jl BARROS ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 10.679.439/0001-46, localizada na RUA Antônio Caboclo, 470, cidade de Salgueiro/PE, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo ato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e
legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014 para Registro de Preços, pelos
termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de Locação de Tendas, tipo chapéu de Bruxa, 5x5m, para atender aos eventos dos Programas Sociais,
da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, noquantitativo de 30, conforme especificações constantes doTermo de
Referência e do Anexo IV do edital do processode licitação n°093/2014, Pregão n°046/2014.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR oserviço constante da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014, de conformidade com as necessidades do PROMITENTE COMPRADOR de acordo com a
emissão de Autorização de Fornecimento.
1.3. OVENDEDOR efetuará o serviço, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais solicitados,
após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversana proposta.
1.4. OEquipamento deverá estar em conformidade com as normas vigentes, OEquipamento que apresentar problemas e/ou defeitos
será rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o COMPRADOR. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas ao PROMITENTE VENDEDOR as sanções previstas
nesta ata e na legislação vigente. :
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com ospraticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros
meios de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor à multa estabelecida nesta ata em conformidade com oedital do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014 para Registro de Preços.
1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de preços, paraque o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR
3.1. Ovalor global estimado deste contrato éde R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinqüenta reais), no qual se inclui todos os tributos
incidentes bem como, transportes e todas asdemais despesas necessárias à efetiva prestação do serviço.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS '
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.°046/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMASSE PAGAMENTO
51 Os pagamentos des^éTvi^entreQues serão efetuados até o10° dia do mês subsequente àemissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empenho, com exceção de serviços relativos ao atendimento de convênios eprogramas, cujos pagamentos serão efetuados
de acordo cornas liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

/~\
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta lançada no processo de PREGÃO PRESENCIAL
n.°046/2014 paraRegistro de Preços, noquenãocontrariar quaisquer cláusulas desteinstrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014 para Registro dePreços.

8. DAS PENALIDADES.
8.1 • Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária dodireito de licitar e decontratar com o Município, peto período deaté05(cinco) anos, casohaja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.
8.3-multas pecuniárias, nas seguintesproporções:
8.3.1 • deaté 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota deEmpenho, nos casos de recusa dadetentora da Ata deRegistro de
Preços emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprímento total da obrigação assumida;
8.3.2 - moratória de0,2% (dois décimos por cento) por dia deatraso, calculada sobre ovalor não executado dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de30 dias, após o que poderá a critério daAdministração, não mais ser recebido e
aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 • de até 30% (trinta por cento) sobre o valor não executado - observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega sedá no momento em que ôatestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do serviço, embora não elida por si a penalidade,
poderá contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco)
anos; e
8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DA RESCISÃO M„IM u _
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

1o!l. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.

r^

JIBARf

EMPRESA C\

de 2014.
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SALGUEIRO

TERMO DE COMPROMISSO N° 009/2014
ANEXO I- VALOR DA PROPOSTA

Jl BARROS ME

CNPJ: 10.679.439/0001-46
Rua Antônio Caboclo, 470 -Salgueiro/PE
Fone: 3871-1516

Item

01
Especificação

Locação de tenda tipo chapéu de bruxa,
medindo 5mx5m, incluindo montagem,'
desmontaqem e transporte.

Unid. V. Unitário

145,00
V. Total

4.350,00
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SALGUEIRO 640

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 009/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA Jl BARROS ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on°
220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e Jl BARROS ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 10.679.439/0001-46, localizada na RUA Antônio Caboclo, 470, cidade de Salgueiro/PE, a seguir denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo ato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e
legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014 para Registro de Preços, pelos
termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços de Locação de Tendas, tipo chapéu de Bruxa, 5x5m, para atender aos eventos dos Programas Sociais,
da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, no quantitativo de 30, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e doAnexo IV do edital do processo de licitação n°093/2014, Pregão n° 046/2014.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR oserviço constante da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014, de conformidade com as necessidades do PROMITENTE COMPRADOR de acordo com a
emissão de Autorização de Fornecimento.
1.3. OVENDEDOR efetuará o serviço, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais solicitados,
após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificaçãode formadiversa na proposta.
1.4. OEquipamento deverá estar em conformidade com as normas vigentes, OEquipamento que apresentar problemas e/ou defeitos
será rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o COMPRADOR. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas ao PROMITENTE VENDEDOR as sanções previstas
nestaata e na legislação vigente. •
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de outros
meios deaquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade decondições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor à multa estabelecida nesta ata em conformidade com o edital do
PREGÃO PRESENCIAL n.°046/2014 paraRegistro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram
diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ata seráde12 (doze) meses a contar dadata desuaassinatura.

3. DO VALOR
3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinqüenta reais), no qual se inclui todos os tributos
incidentes bem como, transportes e todas as demais despesas necessárias à efetiva prestação do serviço.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS '
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.°046/2014 para Registrode Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos des-serviçõTèTítreflues serão efetuados até o10° dia do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empeRtíoTcom exceção de serviços relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados
de acordo conyís liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta lançada no processo de PREGÃO PRESENCIAL
n.° 046/2014 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do PREGÃO PRESENCIAL n.° 046/2014 para Registro de Preços.

8. DAS PENALIDADES.
8.1 • Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito delicitar e decontratar com oMunicípio, peto período deaté 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.
8.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de
Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total daobrigação assumida;
8.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor não executado dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e
aceito, conflgurando-se a Inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor não executado - observando-se que Independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega sedá no momento em que é atestado orecebimento definitivo -hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial doajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do serviço, embora não elida por si a penalidade,
poderá contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, em conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco)
anos* e

8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DA RESCISÃO _„ u fl
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10.DOFORO ^ , _ .
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão ae
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.
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de 2014.
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•4.-) SALGUEIRO
'Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO N° 009/2014
ANEXO I- VALOR DA PROPOSTA

Jl BARROS ME
CNPJ: 10.679.439/0001-46
Rua Antônio Caboclo, 470 -Salgueiro/PE
Fone:3871-1516

Item

01
Especificação

Locação de tenda tipo chapéu de bruxa,
medindo 5mx5m, incluindo montagem!
desmontagem e transporte. L

V. Unitário

145,00
V. Total

4.350,00
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SALGUEIRO

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 009/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA JEAN MARINS
DA SILVA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na
Rua Joaquim Sampaio, 279, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones
Libório de Sá, RG n° 1.504-454, SSP-PE, CPF/MF 220.518.054 -15, a seguir denominada PROMITENTE
COMPRADORA, e JEAN MARINS DA SILVA pessoa física de direito privado, sito a Rua: das Gardênias, n° 272, cidade de
Salgueiro/PE. inscrita no CPF sob n° 748.162.254-04, a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam
firmar opresente Termo/Contrato, nos termos daLei n° 8.666/93, de21 de julho de1993 e legislação pertinente, assim como pelas
condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 022/2015 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades daspartes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preço para realização de serviço de manutenção de cadeiras e mesas (com material incluso) para as Escolas da
Rede Municipal de Educação.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.° /2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de
Autorização de Fornecimento.
1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos
locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ouespecificação deforma diversa naproposta.
1.4. Os produtos deverão estar emconformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos
serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer
tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados á CONTRATADA sanções
previstas nesteedital e na legislação vigente.
1.5. Ospreços registrados serãoperiodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços nãoobriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de
outros meios de aquisição, assegurada nestahipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor à multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL
n.°/2015 para Registrode Preços.
1.8.0 fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro depreços e em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, casoos produtos registrados sofram
diminuições de preços, paraqueo Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presenteata será de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR
3.1.0 valor global estimado deste contrato é de R$ 23.035,00 (vinte e três mil reais e trinta e cinco centavos), no qual se inclui todo
o tributo incidente bemcomo, transportes e todasas demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.°/2015 para Registro de Preços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. 0s-ee§amentos dos produtos entregues serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida
de acordo com empenho, com exceção deprodutos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
efetuados de aòordo com asliberações derecursos financeiros pelo órgão repassador.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1. OVENDEpOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.°
/2015 paraRegistrode Preços, noque nãocontrariar quaisquer cláusulas desteinstrumento.
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7. DO AJUSTE^rafarn^e^^^

8. DAS PENALIDADES

SSí^**^^ p'0, p periodo de a,é 05 (cto> an<* raso •*831 ri ,-Pfun,anas'nas seguintes proporções-

8.3.3 -de até 30% (trinta por «nto) sobre ô S^llj^jLT 3S?«**previstas em lei enesta ctaIa;
emissão do documento fiscal da empresta eWdS^enZ^V obse,vant,re 0ue ^pendentemente da date de
fTaprTTçTd^^ " ^ ' *** °"*—penaMadeP S^ntX£» TJl STTÜS d4dr* — * * - -aapresentados. empresa quand0 da Versão da Administração, se cabíveis os argumentos

proceJs^ad^^^^ *«• f*Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada apôs regular
^radajudidaimento. emMlo^?™^ZZ^ST ** ""t**0 °U **«"•»**' °"*°'
ensejar£2^tf^**obltfnto S5'"1'6 ^"'k' d°™*> felsa *»^ •« ocertame,»mP°teedemodoinidôneo£»me^^ aproposta, »ar ou fraudar na execução do contratolegais: comeI8r frajde fiscal P^erào Qarantrcfa aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções
8.6.1 - advertência;

S áZT 'emPOrária d8 PartCÍpaÇâ° 8m 'tótaçâ0 e"P"»™"'0*«** com aAdministração, peio prazo de até 5
«antTpu^^^ «•** enquanto perdurarem os motivos
penalidade. q 'aPromowda areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou a

9. DARESCISÃO

a9|tera°^seSeme e"**"^ mreSdndÍd° "as •*** •"*- « arBgos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas
10. DO FORO

dequalS

tostom^aZ^^d^r 3S ^ taa °PreS6nte "" °2 (duas> *s de *- •». J"*—* <*» as
Salgueiro/PE, 20abr>de 2015.

MARCONESLIBÓRIODEKÁ
PREFEITO I -.

..Contratante '^j£~-*-~-'

JEAN MARINS DASIVA
EMPRESA CONTRATADA
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* SALGUEIRO

ANEXO I-DA MARCA EDOS PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2015
PROCESSO LICITATORIO N° 058/2015

Jean Marins da Silva
CPF: 748.162.254-04
Rua das Gardênias, n° 272
Salgueiro/PE
CEP: 56.000-000

FONE: 87 8806-9474

Item Descrição

^bKivF^^q^ ParafUS°S eb3rraS de met3l0n GmCADEIRAS UNIVERSITÁRIAS compostas em plástico polipropileno e
estrutura de ferro.

muTurnT VoL?,arrebi!es- parafusos ebarras ^ metalon emCONJUNTOS TRAPE2I0 INFANTIL composta em plástico
polipropileno e estrutura de ferro.

Sce*e20S^0m ° US° de arrebites' paratusos ebarras de metalon emMESAS DO PROFESSOR composta em plástico polipropileno e
estrutura de ferro.

ZSESífSS, US° de arrebiles' parafLJS0S ebarras de metalon emCADEIRAS COM PES FIXOS composta em plástico polipropileno/ ou
acolchoadas, com sua estrutura de ferro.

Consertos com ouso de arrebiles, parafusos e barras de metalon em
CADEIRASCOM PES DE RODÍZIO composta de plástico
polipropileno/ou acolchoadas, com sua estrutura de ferro.

Total Geral

Quantidade

1.500

800

250

400

400

Valor

Unitário
V. do Contrato

R$

R$ 6,50 R$ 9.750,00

R$ 8,50 R$ 6.800,00

R$6,10 R$ 1.525,00

R$ 6,20 R$ 2.480,00

R$ 6,20 R$ 2.480,00

R$ 23.035,00
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 010/2014

S?1?Í,P0MPR0M,SS0 DE FORNECIMENTO. QUE ENTRE SI
FAZEM DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E
rLA?rJ2?c \,5tRJí GERUANE BRIGUES FONSECACAVALCANTE - CDC TECNOLOGIA. NOS TERMOS ECONDIÇÕES
QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPROMETEM

nara b„w !• « J . legislação pertinente, assim como pelas cond ções do Edital de PREGÃO presfnhai now>Ma

1. DOOBJETO

£SS^ Secre,arlas e
l5'P^VEND!D0R efíuarâ entrega dos produtos' de acordo com as necessidades do COMPRADOR de forma oarcelada nos locai.

Itàé^r^Jr^ f!fifl 6w ^""í?? Com as normas ^en{Q*- 0s P"^108 W* apresentarem problemas e/ou defeitos serão
XíiStt !75reiuízo*para °Munic,pi0 de Sa,9ueiro-Apurada'eí" «uak»uer temP°« divef9êndaentre as especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste editalVna legislação
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado
dSfcl9?^ firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meiosde aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições
1.7. o descumpnmento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.» 035/2014
para Registro de Preços. **«,** it

«JJ^TfZ^f mntfí'enquant0 vl80rar °re9istr0 de P^seem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas ascondições de habilitação equalificação exigidas na licitação. 8V^ p ««,«*!«,<«,
Jf'nl^06001*fií? 0^?ad0 ainformar ° Munic,pi0 de SaI9uelro'a <luakiuer momento-caso os Produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato éde R$ 16.475.00 (dezesseis mil quatrocentos esetenta ecinco reais), no qual se inclui todo o
incuto incidente bem como. transportes etodas as demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 035/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cab/cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 035/2014 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquef cláusulas deste instrumento.
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7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 035/2014 para Registro de
• rcços•

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar aAta de Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em acertá-la. ato que caracteriza odescumpnmento total da obrigação assumida;
8.3.2 - moratória de 0.2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, não mais ser recebido e
aceito, configurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue -observando-se que Independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caractenza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si apenalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,
emconformidade com alegislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;

8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DA RESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

Satgueiro/PEliil&abrjl de2014

a
MARIA GERUAflETCODRIGirÉSrOrTgÊCÃ C/

CDC TECNOLOGIA
EMPRESA CONTRATADA
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V) SALGUEIRO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO N° 010/2014

ANEXO - VALOR DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N» 381/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°119/2013

cTfS
Praça Prefeito João Freire de Carvalho, 386, Centro, Cabrobó- PE
Fone: 3875-1417

Item

01

02

Ti*' t, • •. .*...* .

BALANÇA ELETRÔNICA de alta
precisão, capacidade para 10 kg.com
visor, à energia.
Cadeira plástica, com braço, material
resistente, anti - UVA, na cor branca,
até 120 kg.

VALOR TOTAL y^

:^njtâBW:

Unid. 10 350,00

Unid. 500 25,95

648

•mrnftt.

3.500,00

12.975,00

R$16.475,00
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
TERMO N.° 10/2015

255? nf SfES"1880 DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SIS WDOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
FEIRAN?F MPA n?ESA EVANDR0 D0S SAN™S SILVAFEIRANTE ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES OIJF If
RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPETEM

7 3 00°7fi75 S°b-n° CNPJ neStG af0 r^« "fí* -PE'ÍnSCrÍta "° CNPJ:, • . oS " 6aSegu,r denominada PROMITENTE VENDFnnn ü! SANTOS SILVA, RG n.° 5.465.106 SSP-PE eCPF n•
Lei n 8.666/93, de 21 de julho de 1993 elegislacã fiSSS 1 "' a|UStam fifmar °presente ^mo/Contrato, nos termos da

f-5^^RegÍStr°dGPre*0S' Pel~^ d° Ed,,al dG PREGÃ° P^SENCIAL noobngaçoes eresponsabilidades das partes. Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos,
1. DO OBJETO

ausência ou especificação de forma diversa na proposta fomec'™"to ««*o instrumento equivalente, independentemente de
r*Xt?g"^^
enire as especificações pré-fixadas eofoS££Sn ^ °Mnlc'P'° d^al9ueira'Apurada, em qualquer lempo, divergêncialegislação vigente. «neamente efetuado, serão aplicados aCONTRATADA sanções previstes neste edital ena

meios de aquisição, assegurada nesla hJCTffi^iSSS^ÍT. "^ fCa"d°facul,ada aulilizaca0 da °*°s1.7. Odescumprimenlo dos orazns toel^LlK a I beneficiário do registro em igualdade de condições.
030/2015 para Regis?™ de Preços 9 UJe"a'a °f°meCed°r amU"a eStabelecida a° e*' «a ™»ÍO PRESENCIAL „.•
J^es^
iSe^^etC^alSf*^^" qU3iqUer m°menl°' cas° os produtos «os a°f™
2. DO PRAZO

2.1. Oprazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato éde RS ??n rra Rn «,„«»«,„ • , -, •
noquaiselncluitedoolriouteinc^
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

"«toK P" — das Dotais Orçamentárias constantes do Processo de

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS d\ PAGAMENTO
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^OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
ParaReS^
7. DO AJUSTE
7.1. Integra também opresente contrato aPpnDncT*
Preço, IO'aPROPOSTAMnStotedO^*^^OPRESENCIALn,030«015paraR^ode
8. DAS PENALIDADES

do documento fiscal da empresa, tmt^SXfZT9*,' obsavand°-se 1"« independentemente da data de emissão

^-^^
9. DA RESCISÃO

10. DOFORO '

qSqÚToutVrWl-K^S***"^"****" pendéncias °™das*•"•«* contato. cm exclusão de
abaixoEJ£££5S£ '^^"^ fi™a °~ •» ««*-) «as de igua, teor, juntamente cm as testemunhas

de 2015.

>« nA eu \/a J «-^v /EVANDRO DOS SANTOS DA SILVA * ^ '"&*
EMPRESA



^SALGUEIRO

ANEXO IV- DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS (PROPOSTA DE PREÇOS,
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2015

SS»**°6'165 -Aü3USl° Ale"Car Sampaio- Salgueiro/ PE
ua PKüPOSTA. 12 meses apartir da data de sua assinatura

ITEM

BOLO FOFO DE TRIGO, tipo bolo bacia,
ae 60 gr, acondicionados em pacotes
com 10 unidades, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do
produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da
abncaçao, prazo de validade e peso

"quido; número de registro no órgão
competente; informação composição
nuJnj^ionjUn^^

PAO DE LEITE, com 50 gr cada unidade
acondicionados em pacote com 10
unidades, de acordo com a legislação
vigente, nos rótulos das embalagens
pnmanas deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
classificação emarca; nome eendereço do
fabncante; data da fabricação, prazo de
validade epeso-Hquidornúmero de registro
no org^T competente; Xinformação
composição nutricional: ingredientes;

pct

pct

21.600

21.300

EUDES
PANIFICAÇÀO

SAN

ROMANO

4,98

R$3,30

651

107.568,00

70.290,00



BOLO COM RECHEIO ECOBERTURA
recheio de coco cremoso ecom cobertura'
a escolher, peso de 500gr, sendo
entregues em embalagens plásticas
lacradas eindividualizadas, preparados no
dia da entrega, de acordo com alegislação
vigente, nos rótulos das embalagens
pnmanas deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificaçãoemarca; nome eendereço do
fabricante; data da fabricação, prazo de
validade epeso líquido; número de registro
no órgão competente; informação
composição nutricional: ingreriientPQ-

Quilograma 550 CASADO
BOLO R$11.74 6.457,00

BOLO FOFO tipo caseiro, no sabor
chocolate, produzido de acordo com as
ooas praticas de manipulação de

•alimentos, peso de 500gr, sendo
|entregues em embalagens plásticas
lacradas eindividualizadas, preparados no
dia da entrega, de acordo com alegislação
vigente, nos rótulos das embalagens!
pnmánas deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação emarca; nome eendereço do
fabncante; data da fabricação, prazo de
validade epeso liquido; número de registro
no órgão competente; informação
composição nutricional: ingredientes-

BOLO tipo caseiro, no sabor milho,
produzido de acordo com as boas práticas
de manipulação de alimentos, peso de
500gr> sendo entregues em embalagens
plásticas lacradas e individualizadas
preparados no dia da entrega, de acordo
com a legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do
produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da
fabricação, _piazo-4íe validade e peso
liquido;, número de(registro no órgão
competente; informaçãA composição
nutricional: ingredientes:

Quilograma 800

Quilograma 700

CASA DO
BOLO

CASADO
BOLO

R$8,50

R$9,80

6.800,00

6.860,00
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Ssssrsra
JaJ 9lde ™*° «"> alegislação«gente, nos rótulos das embalaoenJPlanas deverão estar ta£5í
fomia clara e indelével as seguintes,
mfomiaçôes: identificação A,!*1
classrficaçâoemarca; nomeeendeCdol
fabricante; data da fabricação pra» devabdadeepeso líquido; númerode^o'

pct

VALgRJOTALR$

6.240 SAN
ROMANO R$3,64 22.713,60

220.688,60

653



TERMO N.° 011-A/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E
DE OUTRO AEMPRESA J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS NOS
TERMOS ECONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SECOMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direto público, Inscrito no CNPJ n°11 ?ri ^/nnrn ia » n
Estado de Pernambuco, neste ato representada oor seu plnTnr »- ..If? ? 1"71, 8lt° na Rua Joaqulm 8amPal°- 27°.tm «5<ftncü ac i j . '«presemaaa por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubóro de Sá, RG n° 1504454 sqp pp roc „„k « J220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRAnoRA « « ****«», ! . i-ou4.404, ssp-pe, CPF sob o n°

nara R«ni«L m! d! , ,89,8lac8° Pertlnente. assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n•úaaiima

1. DOOBJETO

Fornecimento. necessraaaes ao coivPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

-*-K2Süa^ i°**W d. mrm, pa^fada. nos .Caou eapeetlieaçao do formo diverea na7opoata fomoelmonto ou oulro Inetnimento equivalente. Independentemente de aueêncla

mSJfiZSTol^X^jss^èâ^rrrrprob,9ma8 «*ou «*• -*>

piaR.dÕZSlp8C. PraZ0S"mtB9a8•*"•*°,0m6Mtoa™to-**«• noedte,de PREGÃOPRESENCIAL», 044/2014
^V^mZo&:^r^z:zT* preç°8 eem^^^ °°m -"^^•**—**--
deVe^^^
2. DOPRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de RS 249 w rr mu*..»». «
sessenta eoito centavos), no qual se Inclui todo otSftSSta! 7"""? !T MtnZmU3* *C,nquenta edo'8 roala *reaflzadas. H ° ° ™uto lnc,dente ^m como- transportes e todas as demais despesas porventura

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PRESFNnAfn8oÍ222?8 d0 íventüal fomedmento correrão por conta dasPRESENCIAL n.8 044/2014 para Registro de Preços. Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

com%C^ ^Tmento lífi* 22*1**» da Nota « — da «*com as UberaX de recuTsosflnSe!*ZSÍ 6Pr°9rama8' "*" pagam9nt08 m*° ef9tuad08 de «"*

654
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CDA3 OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR 655

7. DO AJUSTE
7.1. Integra também o presente contrato a pdooaqta _. .pnim "«^ ^*. aPROPOSTA «^...^....p^,, PRESENCIAL n.oo44«0M para R^,,^*
6. DAS PENALIDADES

S«^0mÍSÍ5K|!*4*~"'—^P-r**.*,..,,,^.^,

SalfluelroaE^da abril da 2014.

J.W.DEteWRATffi|TEAUMfeNY08
EMPRESA CONTRATADA



TERMO N.« 011/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

656

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO E
DE OUTRO AEMPRESA EVANDRO DOS SANTOS SILVA ME NOS
SP°UE SE REC'PR°™ O-ORGAM E

Setma^^^ 0.^331,43,0001,,, *na Rua Joaguim Sampaio, 279,
220.518.054.15, aseguir denominada PwS^c^R^.^ "*" f * RG "°ÍMm- SSP"PE- CPF «* »*
ME pessoa jurídica de direito privado silo aAv José Ferrei™ TE^Sa,Vencedora do «<»" EV*NDRO DOS SANTOS SILVA

^orita no CNPJ/MF sob „• 09061 05 0001 75 nel T~ !*' ™"AU9USt° ""^ Sampai°' Cidade de SAL<^IRO -PE,CPF „• 007,13.814-76, aJSSíKSSfV*™8 "^ RG "° M651°6 ^ *
da Lei n- 8.666/93, de 21 de julho de 1993 eleoisllrAn „»!»„? a]USl8m taar °presenle Te™°'Conlralo, nos termos
044,2014 para Registro do PecosP os , rm 0^1TTT^ ""^ "° **" de PREGA° PRESENCIAL "'
direitos, obrigações erasponsabilLas das paííes ' C°nWBd" 6̂ C'aUSU'aS aSeguir ex"ressas' da«°™ «*»
1. DO OBJETO

rWaaBT^aTsr^^ d™° de preços d° preg-Fornecimento. necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

«aX^^ d° COMPOR, de forma paroe,ada, nos locais
ou especificação de forma diversa na p?oposta ' '°m<*imento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência

entre as especificações pré-fadas aOtaSSltoJEffiSíEèS&MSfSA?* *TqUalqU" »** *er9ènciavigente. ceuiduu, serão aplicados aCONTRATADA sanções previstas neste edital ena legislação

paraXZrptof"^*"'^SUÍei'ará °̂ ^^«^-«JK2Z£í^PRE8EMCIALn..««M4
^X^a^ttCd6 PreÇ°S 66m COmpa"bilidaae °°m as °bri9açõas POT ala assumidas'<°das"
deVZTa^eX^^aatrX
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

m^m^/SSiTp^K5SS? correrã°por conta das Dolações 0rçamenlárias constantes d0 Processo de PREGÂ0
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENT'
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serãtí'efetuados até o
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento
com as liberações de recursos financeiros pelo drgão repassador.

' 0o dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
convênios e programas, cujos pagamentos serãoefetuados de acordoce
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DOAJUSTE

/^Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENOAL ,« 044/2014 para Registro de
8. DASPENALIDADES

82*P^ll^maB\gar^óa aprévla defesa- aP,lcar aMentora de adjudicação as seguintes penalidades-
ascracrarsisar*Mm°Mun,*o!-^*- «fiSfc* caso m̂ em
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

J^terilSS^A8 raZÕ6S d° "J8? !n,es da data aven«ada Para entre9a d0 matefcl. embora não elida por si apenalidade poderá^^S^S2T !mpr!saoq0U!nd0 da dec,sâ0 da Administração. se cabíveis os argumentos apresentados. P
admWs^ ^ 8f 6*!*?** 1° d° art' 8? da Lei 8666/93' a""*• ™° aP,ícada a^ regular processo

iL^J^T1^.* íe,entora!da Ata de listro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame ensejar o
T^m^TZ^Z^nâ0Tfir:a proposta'fa,har ou fraudar na ««**con^UK^KS^ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
o.o.i-advertência; to

863" SS^JX^ í 5artÍCÍpaS em lidtaçâ0 etaPfl*n«to de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
mÍSj^^J^im*m^ Parau ?tar 6conliater """ a**""***> p«b«ca, enquanto peídurarem os motivos determinais dapunição ou até que seja promov.da areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.
9. OA RESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas'nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DOFORO

ImLfi^^^0!0 d^?°marca d8 ?a,SU8lro/PE P^ dln'mír <lüaisquer Pendências oriundas do presente contrato, com exclusão dequalquer outro por mais privilegiado que seja.

/^eadaT^So ^^°C°ntratadaS aS partes firma °presente em 02 (duas> ** de '9ual teor- Juntamente com as testemunhas abaixo

Salgueiro/PE, 12de maio de 2014.

^W* ^ J*,/^ u/^
EMPRESA EVANDRO DOSSANTOS SILVA ME

EMPRESA CONTRATADO



) SALGUEIRO
y Piefeitura MunicipaI

ANEXO

Empresa: EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE -ME
CNPJ:09.061.057/0001-75

^,?EREÇ°nCAv'̂ °nér?rreira de 0,íyeira.2476 -Augusto de Alencar Sampaio
Salgueiro - PE - CEP:56.000-000

FONE: (87) 3871-2447 -E-MAIL gabrielafrutas@gmail.com

/"\

S~\

ACHOCOLATADO EM PÓ com 90,0mcg de vit. A
e sódio de 28,0 mg por porção de 20g -
embalagem de 400gr, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estarimpressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da"
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutricional; ingredientes:

AÇÚCAR CRISTAL - 1a qualidade e/ou tipo "Au
(origem vegetal, sacarose de cana de açúcar), na
cor branca, embalagem em polietileno, de acordo
com a legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar impressas
de forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
classificação e marca; nome e endereço do
fabricante; data dafabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional;
ingredientes; atender a portaria n° 451/97 do
Ministério da Saúde e a resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. Embalagem com 1 ka.
ADOÇANTE DIETÊTICO líquido, 100% (cem por
cento) natural, composto pelo edulcorante natural
extraído das folhas da Stevia, em frascos com
100 ml, sem glúten, de acordo com a legislação
vigente, nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação
do produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da fabricação,
prazo de validade e peso liquido; número de
registro no órgão competente; informação
composição nutricional; ingredientes; validade
mínima de 12 (doze) meses a çontaraãHâta-d
sua entrega.

Unidade

Quilograma

MARATÁ 5410

PRETIBU 31172

ASSUGRIN 60

658

3,50 18.935,00

1,87 58.291,64

2,80 168,00
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AMIDO DE MILHO, em pó, 100% puro, tipo
maisena, produto amiláceo, extraído do milho,
fabricado apartir de matérias primas sãs e limpas
isentas de matéria terrosa e parasites, não
podendo apresentar-se úmido, fermentado ou
rançoso. aspecto: pó fino; con branca; o dor e
sabor próprio, embalagem: caixa com 1kg de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar Impressas
de forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional-
ingredientes; Quilograma

ARROZ, classe: longo fino, Tipo 1, subgrupo:
parbolizado com no mínimo 3,0 g de proteínas
por porção de 50 g do produto - embalagem de
1kg, de acordo com a legislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara e indelével as seguintes
Informações: identificação do produto,
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional;
ingredientes:

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
c/ pré-emb. - pct de 400 or. embalagem plástico
em perfeito estado de conservação,
apresentação, integridade e consumo com
validade mínima de 6 meses da entrega do
produto, com teor de sódio de no máximo 220
mg, por porção de 30 gr, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas deforma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutricional; ingredientes:
CAFÉ - tipo forte, torrado, mofdo e embalado a
vácuo. 1a qualidade com selo de pureza ABIC
(Associação Brasileira da Indústria de Café).
Embalagem de 1° qualidade, contendo 250gr,
validade 90 dias após o empacotamento;
rotulagem segundo os padrões da Resolução n°
259 de 20/09/2002 do MS, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas deforma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da
fabricação, prazo de validade e peso líquido;
número de registro no órgão aunpetente;
informação composição nutricionali/tágredientes:

Quilograma

Unidade

YOKI

VALDIVINO

VITAMASSA

SÂOBRAZ

659

3387 7,75 26.249,25

53125 2,31 122.718,75

18513 2,03 37.581,39

5139 3,301 16.958.70
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CALDO DE CARNE em pó Composição básica-
sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de
carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reíno
Embalagem de 1kg de acordo com alegislação
vigente, nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação
do produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da fabricação
prazo de validade e peso líquido; número dó
registro no órgão competente; informação
composição nutridonal; ingredientes-
CALDO DE GALINHA - em pó Composição
básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola
extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do^
reino. Embalagem de 1kg de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primánas deverão estar impressas de forma dará
e indelével as seguintes informações-
identificação do produto, classificação e marca-
nome e endereço do fabricante; data dá
fabncação, prazo de validade e peso líquido-
numero de registro no órgão competente!
informação composição nutridonal: innmrfiontoc-
üanjica (PO PARA PREPARO) - embalageln"
de 200gr, de acordo com a legislação vigente
nos rótulos das embalagens primárias deverão
estar impressas de forma dará e indelével as
seguintes informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutridonal-
ingredientes;

COLORAL, a granel, pacote de 1kg, com pré
embalagens de 100gr, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
pnmánas deverão estar Impressas de forma dará
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca-
nome e endereço do fabricante; data dá
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente
informação composição nutricional: ingrttrtipntac-'
rDCUC HC I nrr rn-rm» ..... " .—: '-

Quilograma KITANO

CREME DE LEITE ESTERILIZADO, embalagem
de 200gr, com registro do S.I.F, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas de forma dará
e indelével as seguintes informações-
identificação do produto, dassificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data dá
fabricação, prazo de validade e peso líquido-
número de registro no órgão competen '
informação composição nutricional: ingrerti ^

Quilograma

Unidade

Quilograma

PENINA

SÃOBRAZ

VITAMASSA

ITALAC

660

200 7,69 1.538,00

100 8,95 895,00

4159 3,90 16.220,10

1000 2,191 2.190.00
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ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA,
acondicionado em lata com 280 gr (peso liquido)
e 200 g (peso drenado), original de fábrica.
Apresentar latas sem ferrugens, arranhões,
amassado e estufamento, de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca-
nome e endereço do fabricante; data dá
fabricação, prazo de validade e peso liquido-
número de registro no órgão competente;
informação composição nutridonal; ingredientes;
FARINHA DE AVEIA -embalagem de 200g, com
27g de carboidrato, 7,5g de proteína, 2 mg de
ferro, no máximo 50mg de sódio; Validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega; A embalagem de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da
fabricação, prazo de validade e peso líquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutridonal; ingredientes.

FARINHA DE MANDIOCA com proteínas de
1,0gr, fibra alimentar 3,2 gr. Tipo 1, dasse branca
e subgrupo fina, acondicionada em embalagem
de polipropileno transparente, original de fábrica,
com 1kg, aspecto brilhoso, liso, fina, seca, isenta
de matéria terrosa, fungos ou parasitas; livre de
umidade e fragmentos estranhos com validade
para 12 meses. Embalagem de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas deforma clara
e Indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutridonal; ingredientes:

FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL ESPECIAL
OU DE PRIMEIRA, enriquecida com ferro e áddo
fólico, com teor máximo de cinzas de 0,65% na
base seca; obtida pela moagem exclusivamente
de grãos de trigo desgerminados, sãos e limpos,
livre de sujidades e materiais terrosos; com teor
máximo de umidade de 14%; deve apresentar
aspecto de pó fino, cor branca, cheiro e odor
próprios; ser obtida a partir do cereal limpo.
Embalagem de 1kg de acordo com a legislação
vigente, nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma clara e
indelével asseguintes informações: identificação
do produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da fabricação,
prazo de validade e peso liquido; nú
registro no órgão competente; .•-•fnlormação
composição nutricional; ingredientes;

Unidade

Caixa

Quilograma

GOIÁS

VERDE

SEMPRE
BEM

VALIOSO

ROSA

BRANCA

661

300 2,05 615.00

640 2,90 1.856,00

244 3,97 968,68

50 2,98! 149.001
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FARINHA LÁCTEA- embalagem de 200gr, com
3,7gr, de proteína e 1,0 de fibra. Alimento abase
de fannha de trigo enriquedda com ferro e ácido
fólico, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas, sal
e aveia, acondicionado em redpiente de folha de
flandres, integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Aembalagem deverá
conter externamente, os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto
número de registro, deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega.

FEIJÃO BICO DE OURO- tipo 1, valor calórico
de 335 kcal, proteínas 20 g, carboidratos 60,
numa porção de 100 g, permitido 2% de
impurezas, embalagem de 1kg de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas de forma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data da
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutridonal; ingredientes;
Oproduto deverá apresentar validade mínima dó
06 (seis) meses a partir da data de entrega de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

FEIJÃO CORDA, tipo 1, permitindo 2% de
impurezas, embalagem de 1 kg, de acordo com
a legislação vigente, nos rótulos das embalagens
primárias deverão estar impressas deforma clara
e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, classificação e marca;
nome e endereço do fabricante; data dá
fabricação, prazo de validade e peso liquido;
número de registro no órgão competente;
informação composição nutricional; ingredientes;
Oproduto deverá apresentar validade mínima de
06 (seis) meses a partir da data de entrega de
acordo coma resolução 12/78 da CNNPA

FEIJÃO PRETO tipo 1, dasse preto, em sacos
plásticos, transparentes, isento de sujidades, não
violados, resistentes, acondicionados em
embalagens de 1kg de acordo com a legislação
vigente, nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma dará e
indelével asseguintes informações: identificação
do produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da fabricação,
prazo de validade e peso liquido; número de
registro no órgão competente; informação
composição nutricional; ingredientes; O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir dadata de entrega de acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem de
M —

Pacote

Quilograma

Quilograma

Quilograma

NUTRIDAY

BAIXA
VERDE

VALIOSO

VALIOSO

6140

13234

11654

6446

662

3,90 23.946,00

4,79 63.390,86

5,25 61.183,50

4,551 29.329,30
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22?* DE CEREA,S' emba,a9*n * produtoobtdq por processamento tecnológico apropriado
líüií* f?rinha de **° enn'<uecida«Sácido fólico /amido /cevada /açúcar /avela /sais
m=, vitaminas / sal, com ou sem leite
Embalagem com 200gr de acordo coma
legislação vigente, nos rótulos das embalagens

e indelével as seguintes informações
«denbficação do produto!Classificação eS:
nome e endereço do fabricante? date da
fabncação, prazo de validade e peso líLo
numero de registro no órgão competentejnformaçãocompoS?can:r^ní. h^»*
F^?\^H0 P^21^ - ™*>alagemplástica de 500gr, ficção, livre de impurezasembalagem em perfeito estado de coKçlo
das 1T 9,69lS,aÇâ0 vl9ente- nos rótulodas embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara eindelével as seguintes
informações: identificação do pXto
class,ficaçâo emarca; nome eendeZ dó
1« dwta da íabricaçâ0' Prazo da «adee peso líquido; número de registro no órgão
%221* ínf0rmaçâ0 ^^Çâo nutricional;ingred,entes; com validade mínima de 6meses dá
entrega do produto
r!iIL« CONDENSADO, classificação/
Características gerais: obtido a partir de leite
fresco, puro eintegral; Ingredientes: Leite integral
•*"* e ,at**e. NÃO CONTÉM aúTEN
Validade não inferior a 12 meses e date
febncaçâo de 30 dias. Embalagens Tetra Brink
de 395gr de acordo com alegislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
mpressas de forma clara eindelével as seguintes

informações: identificação do pfoduto
dass,ficação e marca; nome e endereço dó
fabncante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; Informação composição nutricional-
ingredientes: '

LEITE DE COCO, produto obtido de leite de coco
pasteurizado e homogeneizado, podendo conter

.oonservantes, atídulantes e/ou espressante
Garrafa ou caixa com 200ml, de acordo com a
fegisteção vigente, nos rótulos das embalagens
pnmánas deverão estar impressas de forma clara
LJ? ?eL as seguintes informações:identificação do produto, classificação e marca-
nome e endereço do fabricante; data dá
fabncação, prazo de validade e peso líquido-
infZrLde Te0T no ór9ã0 «""petenteiinformação composição nutridonal- ingredientes:

MACARRÃO PARA LASANHA, massa seca, de
rarinna de trigo com ovos ou de sômola
embalagem de 500gr, de acordo com a
legisteção vigente, nos rótulos das embalagens
pnmánas deverão estar impressas de forma clara
Lm• Ü^ as seSuintes informações:identificação do produto, dassificação e marca-
nome e endereço do fabricante; data-dá
fabncação, prazo de validade e peWSd?
2!!° .* reglStr0 no órSâ0 Aetente!informação composição nutricional; ingredientes-

Unidade tamban

663
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ethi^07,P^ESPAGUETT,• v«nado -
Xmfs^9T' maSSa Sem ovo- «"> noaZfei w9 de fT° por ^Çâo-Livre de mofo
nn«^ ?6' ? acordo com a«BQWaçao vigentenos rótulos das embalagens primárias deverão'
estar impressas de forma dara e indelével as
seguintes informações: identificação dotodutoclassificação e marca; nome eend^Tl
Ü2ZSSda ^fca*pra20 de -ae peso líquido; numero de registro no óroão

MAIONESE, tipo refil de 200gr (condimento
preparado com óleos vegetais, ovSs, wZ sal
M* de acorti° com alegislação vigente,(nos rótulos das embalagens primárias deverão
estar impressas de forma clara e indelével as
Sffi^nT5068'* ídenbfic^o do produto,
SSf f5^ ? marca: nom8 e endereço dófabncante; data da fabricação, prazo de validade
e peso, líquido; número de registro no órgão
S^ Í1Jf0rmaçâo «^ção nutricional;ingredientes; Prazo de validade mínimo de 6
meses da entrega do produto

JWRGARINA cremosa com sal -embalagem de
250 gr, sódio menor que 120mg e teor de
vitamina Amaior que 40 mcg por porção. Prazo
de validade mínimo de 6meses da entrega do
produto de acordo com alegislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara eindelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabncante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutridonal-
ingredientes;

MASSA SEM OVO em formato de letrinhas ou
argolinhas, vitaminado - embalagem de 500gr
com no mínimo 8g de proteína por porção, livre
de mofo, umidade, de acordo com alegislação
vigente, nos rótulos das embalagens primárias
deverão estar impressas de forma clara e
Indelével as seguintes informações: identificação
do produto, classificação e marca; nome e
endereço do fabricante; data da fabricação
prazo de validade e peso líquido; número dó
registro no órgão competente; informa
composição nutricional; Ingredientes-

664
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MÍHO DE MUNGUZA (grupo": misterad^
subgrupo: despeíiculada, classe: amarela, tipo-1)
milho seco processado em grãos crus, inteiros
para opreparo de mungunzá, com aspectos, cor'
cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes'
sujidades, parasitas, larvas e detritos animais oii
vegetais, acondicionados em saco plástico
resistente. Aembalagem deve conter avalidade
de no mínimo 06 a01 ano. Pacote com 500ar,
de acordo com alegislação vigente, nos rótulos
das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara eindelével as seguintes
informações: identificação do produto
dassificação e marca; nome e endereço do
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional-
ingredientes:
MILHO DE PIPOCA (grupo: duro, classe:
amarelo, tipo: 1) - pacote de SOOgr. Embalagem
de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma dará eindelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutridonal-
ingredientes;

MILHO VERDE bM CONSERVA, Embalagem
tipo refll ou caixa Tetra Brink de 200gr em
conserva, de matéria prima saudáveis e macios,
de grãos selecionados oriundos de plantas
sadias, sem sujidades, parasitas e larvas, a
embalagem deve estar intacta, acondidonado em
latas resistentes e atóxica, o produto deverá
conter registro no ministério da agricultura de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar impressas
de forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
dassificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; Informação composição nutricional;
ingredientes;

MOLHO INGLÊS, frasco com 100 ml, rotulo de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar impressas
de forma dará e indelével as seguintes
informações: identificação do produto,
dassificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição
ingredientes; """

Pacote

Pacote

Unidade

Unidade

MARATÂ

MARATÂ

GOIÁS

VERDE

TAMBAU

665

18388 _ 1,98 36.408.24

1080 2,02 2.181,60

300 1,77 531,00

200 2,53 506,00
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ÓLEO VEGETAL DE SOJA, de primeira
qualidade, 100% natural; comestível; extrato
refinado; limpo; embalagem de acordo com a
legisteção vigente, nos rótulos das embalagens
pnmánas deverão estar impressas de forma clara
Intiloit^ aS sesuín,es informações:identificação do produto, dassificação e marca-
nome e endereço do fabricante; date dá
fabricação, prazo de validade e peso líquido-
HEZ!*d8 (e9i8:° no órgâ0 «mpetonWmformação composição nutricional; ingredientes
Deverá apresentar validade mínima de 6(seis)
SKT8 "TÍda data de entre9a Peso w*>9Q0ml -embalagem plástica da ann mi
PTS "proteína texturizada de soja com corante
caramelo, apresentada em grãos, com aspecto
cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades
em saco plástico transparente; Rotulagem
contendo composição nutridonal data de
fabnwção Deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses apartir da data de entrega
De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
Embalagem de 400 gr.

KhhRiGERANTE bebida não alcoólica, não"
fermentada, composto por água mineral
gaseificada, açúcar, suco natural concentrado
aroma natural. Sabor guaraná Pmbalaoam hqò
Mm, de acordo com a legislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara e indelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional-
ingredientes

REFRIGERANTE bebida não alcoólica, não
fermentada, composto por água mineral
gaseificada, açúcar, suco natural concentrado
aroma natural. Sabor laranla. Embalagem Ha ò
te, de acordo com alegislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma dará eindelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabncante; data da fabricação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutricional-
Ingredientes.
REFRIGERANTE bebida não alcoólica, não
fermentada, composto por água mineral

. açúcar, suco natural concentrado
aroma natural. Sabor limão. Embalaoem Ha ò
fe§. de acordo com a legislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara eindelével as seguintes
Informações: identificação do produto,
classificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabricação, prazo de validade
e peso líquido; número de registro no órgão
competente; informação composição^utridonal-
ingredientes. ^~ '

666
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SS^^ b6bÍda nâ0 a,coo,ica. "âo
aSl^00^810 POr á9üa mí""a'gaseificada, açúcar, suco natural concentrado

âe-lte de acordo com alegislação vigenteT
nos rótulos das embalagens primárias deverão
estar impressas de forma clara e Indelével as
seguintes informações: identificação do produto
classificação e marca; nome Tenderadó
fabncante; data da fabricação, prazo de Xade
USL1í'£L *ero de •»** "° órgão

SAL REFINADO, sal iodado, constituído de
cristais de granulação uniforme e isento de
impurezas e umidade, acondicionado em saco
Plástico, íntegro, atóxíco, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Aembalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote data de fabricação
quantidade do produto, número de registro'
Deverá apresentar validade mínima de 6(seis)
!?£eV^aríír da data de entre9a- ResoluçãoRDC n° 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem
de 01 kg com 25 mcg de iodo por porção de 1a
do produto). y

SARDINHA ao molho de tomate - embalagem
com peso líquido de132 gre peso drenado de
88 gr, de acordo com a legislação vigente, nos
rótulos das embalagens primárias deverão estar
impressas de forma clara eindelével as seguintes
informações: identificação do produto
classificação e marca; nome e endereço dó
fabncante; data da fabricação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutridonal-
ingredientes

SUCO CONCENTRADO DE CAJU engarrafado
com rendimento de 2litros - embalagem de 500
ml - Pasteurizado, sem corantes artificiais, com
conservação fora de refrigeração, vitaminado ou
com vitaminas e/ou sais minerais. Embalagem
deverá ser atóxlca com dizeres de rotulagem data
de Fabricação, prazo de validade e Registro no
MS. Não deve conter metebissulfito de sódio e
nem benzoato de sódio.

SUCO DE CAIXINHA, sabor laranja, embalagem
com 200 ml, de acordo com alegislação vigente,
nos rótulos das embalagens primárias deverão
estar impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto,
dassificação e marca; nome e endereço dó
fabricante; data da fabncação, prazo de validade
e peso liquido; número de registro no órgão
competente; informação composição nutridonal-
ingredientes.

SUCO CONCENTRADO DÊ GÕÍÃBÃ
engarrafado com rendimento de 2 litros -
embalagem de 500 ml - Pasteurizado, sem
corantes artificiais, com conservação fora de
refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou
sais minerais. Embalagem deverá ser atóxica
com dizeres de rotulagem data de " ' "
prazo de validade e Registro no
conter metebissulfito desódio e neín benzoato
sódio.
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TERMO N.° 11/2015
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+ ) SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE COMPROMISSO DEFORNECIMENTO, QUEENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicipio deSalgueiro, pessoa jurídica dedireito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio,
279, Estado de Pernambuco, neste ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE,
CPF/MF 220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADOR, e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Sociedade de
Economia Mista, sito a Correia Vasques, 250, Cidade Nova - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n° 34.274.233/0001-02, neste ato
representada porWILLIAN CADAMURO SILVA, RG n.°42.496.663-3 SSP-PRe CPF n.°317.527.168-50, residente e domiciliado
em Brasília DF, Lotado naGerência deComercialização deAsfaltos 3(GCASF3), a seguir denominada PROMITENTE VENDEDOR,
acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e Decreto municipal
n° 036/2014 assim como pelas condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro de Preços, pelos
termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para eventual aquisição deemulsão asfáltica RM -1 c, para recuperação devias públicas, inclusive transporte
para o município de Salgueiro, nas quantidades e especificações constantes do Termo de referência.

1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes daATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
. REGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de
Autorização de Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos
locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausênciaou especificação de forma diversa na proposta.

1.4. Os produtos deverão estarem conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos
serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Municipio de Salgueiro. Apurada, em qualquer
tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de
outros meios de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.

1.7. Odescumprimento dos prazos de ehjregas sujeitará ofornecedor àmulta estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICO
n.° 011/2015 paça Registro de Preços.

•o



6701.8.0 fornecedor deverá manter, enquanto vigoraroregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.

1.9. 0 VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram
diminuições de preços, para que oRegistro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ata será de 12 (doze) meses a contar dadata desua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), no qual se inclui todo o tributo
incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes doeventual fomecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes doProcesso
de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

s 1.Ospagamentos dos produtos entregues serãoefetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida
..... acordo com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
efetuados de acordo com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

6.1. OVENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta constante no processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.° n.° 011/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro
de Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades:

8.2 - suspensão temporária do direito delicitar e de contratar com o Município, pelo período deaté 03 (três) anos, caso haja recusa
emassinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido.

..3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro
de Preços emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprimento total daobrigação assumida;

8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do
prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá a critério da Administração, não
mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;

8.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de
emissão do documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega sedá no momento em que éatestado orecebimento definitivo
- hipótese quecaracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste;

8.4 -Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si apenalidade,
poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, secabíveis osargumentos apresentados.

8.5 - Nos termos do parágrafcr3°*iaart. 86 edo parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente emconformidade com a legislação específica;

>
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8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejaro retardamento daexecução deseuobjeto, não mantivera proposta, falhar oufraudar naexecução docontrato, comportasse
de modo inidôneo oucometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

8.6.1 - advertência;

8.6.2 • suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Administração, pelo prazo deaté 03
(três) anos; e

8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

9. DARESCISÃO

9.1.0presente contrato poderá serrescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão
de qualquer outro pormais privilegiado queseja.

Epor estarem justas econtratadas aspartes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com astestemunhas
abaixo nomeadas de direito.

^

Salgueiro/PE, 12de maio de 2015.

MARCONESLIBÓRIODESÁ
PREFEITO

Contratante ^—

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

EMPRESA



+ ) SALGUEIRO

PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Registro de Preço paraeventual aquisição de emulsão asfáltica RM - 01C, para recuperação de vias
públicas inclusive transporte até o município de Salgueiro
CNPJ:34.274.233/0001 -02

EMPRESA: Petrobras Distribuidora S/A

ENDEREÇO: Correia Vasques, 250- Cidade Nova - Rio de Janeiro
CEP: 20.211.140

672

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QTDE

VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Emulsão asfáltica RM - 1c, inclusive transporte até o
municipio de Salgueiro/PE. - ^

BR-

PETROBRAS Tonelada 200 1.450,00 R$ 290.000,00

vJ
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SiBl^ ?J™T^c?* S/" SUbSídián'a da PeMeo Bra8Belro SA- "«• «*fe "a R"a Correia«Ü2»S; T* T60, 1 ao * andares' ne8ta cidade. inscrita no CNPJ sob oa« 34 274 23í^oTo2
S^oTâudíúS fra,d° art'9° 1? d° EstaM0 SociaÍ- <*>r^-^SÍE
Eade n«^SSoSmIeSS'^^íEKSÍS meCânÍC0 *de auU,m6vel' «^ deVILSON REICHEMBACK ^4Sa k 5?4046(iS7?>- «fluente e domiciliado nesta cidade e
27 811234-7 ^tbakLP^J y\ bras,le,ro. casado, advogado, carteira de identidade n"
termoldf^í b» ^ ?JVCPF f 154 009 4«W9. residente edomiciliado nesta cidade, eleitos nos
sTbasfante orocZ.™ í.00^ de AdfflW** realteada •» 08/08/2014. nomefà eZuKm»-, nf Pr°c"ra.dor que poderá exercer, de acordo com as normas, procedimentos Instruções e
*£ÍSS35f aaprovados pela Dire,oria*"«*•*Petrobra8&*•*£í&à.Wsíí
OUTORGADO:

JACKSON MARCIANO 3ILVA MOTTA, brasileiro, casado, assessor comercial sênior cortador d»
£S£ TSXZ&Fl* -Hssp/Df'inscrito no òpp -^ »íS«S££L*(GCASF3)! Bra8"la/DF' exercendo a função de Gerente de Comercialização de Asfaltes 3
PODERES:

de atS;quafeqUer °°mratos e,ermos de rescisao* ^«tos e/ou convênios atinentes àsua área
autárauic^?sociedJeU^ aS "?**#» Púolicas '«^is, estaduais, municipais,
l o-^fj.^°cledaciedeeconomiamistae quaisquer pessoas naturais ejurídicas: .
dôcu^e^rilLST THCitaÇÕeS 9perante terceír08' P"*"*» Para *"*>. usinar todos os
prata* ore^olL?^f par,,,clpaÇa°:.tais como *«*«*»» «rta Je credenciamento,r»iS°í L LPiü^ i f0Jmi«'ar ofertas e lances de preços em licitações modalidade pregão tomar
fiSedbos-^^0 da COmlS8a° de lidtaçao' **"* 80bre aW«!pS3b dVTecursosSarlSs-
4- Nomear preposto para representara outorgante em juízo-
omite notlnt f? q,U! !?rem d° Ín.te:eSSe da outor9ante n'° estrtto atendimento aos poderes
oerteWda? e'Ud° ° mafe que 8e Taw "e»88**» Pa<* fiel cumprimento

teF^XeZ!f^^'^T'ment0 *. 0tas50' n0tÍ,*a6ao eintima5â0' salvo °emento7 vpoat?0» n^STÊJ^o^SS0 de emPre9ado ou de natureza admlnistrativa-fiscal;oúrS^L? SHUBSTABEJ-ECIMENTO, salvo em casos de ausência por qualquer motivo do
outorgado ehavendo necessidade de nomeação de substituto;

Ü« hP.£2TÇ!° í Vá,ida ate 03'02'2°17, podendo ser revogada antes desta data, em especial
d? ™£Sf ld'8PTa.da íunçao de Gerente da Comercialização de Asfalto""' (G^ÂsÊlfÕude rescisão do contrato de trabalho entre a outorgante e o outoroado auandoindepemíentemente de qualquer notificação judicia, ou extra^diclal, ee^rá ret& pS£

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2015.

Andurte<JeBarros Duarte Filho . " \«i«,J?o t^- *_j / _. «..
Oiretdrde Mercado Consumidor n^J^1^da S^aDiretor dá OperaçôW e Logística V*



Cartório . ,
Gustavo Bandeira
P.GÜcb&Naut
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicipio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001 -71, sito na Rua Joaquim Sampaio,
279, Estado de Pernambuco, neste ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE,
CPF/MF 220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADOR, e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Sociedade de
Economia Mista, sito a Correia Vasques, 250, Cidade Nova - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n° 34.274.233/0001-02, neste ato
representada por WILLIAN CADAMURO SILVA, RG n.° 42.496.663-3 SSP-PR e CPF n.° 317.527.168-50, residente e domiciliado
em Brasília DF, Lotado na Gerência de Comercialização de Asfaltos 3(GCASF3), aseguir denominada PROMITENTE VENDEDOR,
acordam e ajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e Decreto municipal
n° 036/2014 assim como pelas condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro de Preços, pelos
termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para eventual aquisição de emulsão asfáltica RM - 1c, para recuperação de vias públicas, inclusive transporte
para omunicípio de Salgueiro, nas quantidades e especificações constantes do Termo de referência.

1.2. OVENDEDOR se compromete afornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
. REGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de
Autorização de Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos
locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente,
independentemente de ausência ouespecificação de forma diversa na proposta.

1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos
serão rejeitados, obrigando-se ofornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Municipio de Salgueiro. Apurada, em qualquer
tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções
previstas neste edital e na legislação vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de
outros meios de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.

1.7. Odescumprimento dos prazos de etyregas sujeitará ofornecedor àmulta estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICO
n.° 011/2015 paça Registro de Preços.

«o
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1.8.0 fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro depreços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1.9.0 VENDEDOR fica obrigado a informar o Município deSalgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram
diminuições de preços, paraqueo Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ata será de12 (doze) meses a contar dadata desua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), no qual se inclui todo o tributo
incidente bem como, transportes e todasas demais despesasporventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo
de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

*1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida
..... acordo com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão
efetuados de acordo com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

6.1. OVENDEDOR,.no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta constante no processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.° n.° 011/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 011/2015 para Registro
de Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades:

8.2 - suspensão temporária do direito de licitar e decontratar com o Município, pelo período deaté03 (três) anos, caso haja recusa
emassinar a Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.

..3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa dadetentora da Ata de Registro
de Preços emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;

8.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do
prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após oque poderá a critério da Administração, não
mais serrecebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;

8.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de
emissão do documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega sedá no momento em que é atestado o recebimento definitivo
- hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste;

8.4 -A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade,
poderá contar favoravelmente à empresa quando dadecisão daAdministração, se cabíveis osargumentos apresentados.

8.5 - Nos termos do parágrafc^tlaart. 86 e do parágrafo 1o do art. 87 daLei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente em conformidade com alegislação específica;
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8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejaro retardamento da execução deseu objeto, nãomantivera proposta, falhar oufraudar naexecução docontrato, comportasse
de modo inidôneo oucometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

8.6.1 - advertência;

8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 03
(três) anos; e

8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

9. DA RESCISÃO

9.1.0presente contrato poderá serrescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 daLei Federal 8666/93 e suasalterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo daComarca deSalgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas dopresente contrato, com exclusão
de qualquer outro pormaisprivilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo nomeadas de direito.

i

Salgueiro/PE, 12de maio de 2015.

MARCONESLIBÓRIODESÁ
PREFEITO

Contratante ^
y

"—"\

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

EMPRESA



} SALGUEIRO
£*ç0?y Prefeitura Municipal

PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição deemulsão asfáltica RM - 01C, para recuperação de vias
públicas inclusive transporte até o município de Salgueiro
CNPJ:34.274.233/0001-02

EMPRESA: Petrobras Distribuidora S/A

ENDEREÇO: Correia Vasques, 250 - Cidade Nova - Rio de Janeiro

CEP: 20.211.140

678

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QTDE

VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

Emulsão asfáltica RM - 1c, inclusive transporte até o
municipio de Salgueiro/PE. ..... • .

BR-

PETROBRAS Tonelada 200 1.450, R$ 290.000,00



P6TR0BRAS
Diar/nauiooirA s a

OUTORGANTE:
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PROCURAÇÃO

£5f%S^TT S;A" SUbSídÍária da PeWleo Bra8telro SA- «•» **** "« "«a Cormiavasques, 250, térreo, 1» ao 9° andares, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n." 34 274 233/0001.02

^^i^L^J^Tr^fi^T^^ mecâraco e^automóvel, carteira devSSonT i4'ichembÍck ™4Sa h S14048-857^. «aidante e domiciliado nesta cidade e
278112327-detraS/r. rJ ,^A™^^8*10' advogado, carteira de identidade n°.
termosdrfififi» r«!,^ 1V £ 1^4 009 48CM9-re8Ídente e*>miC«ado nesta cidade, eleitos nos
tTbLtartfLSSEE !.COwSe,h0 de A***"*», balizada em 08/002014. nomeia econstitui
ZLZUZT pro.c.urador «ue P°dera exercer, de acordo com as normas, procedimentos Instruções e
K£ wSET™ apr°Vad0S Pda D're,0ria Executiva da PeírobrasDisSorr^S^
OUTORGADO:

cS0J! ^'T* „3lLVA M0TTA' brasllei,°- °a8ad0. aaaaasor comercial sênior portador da£22L£ ldent,dade,.n;ri760.720 - SSP/DF. insorito no CPF sob n» 314.728.691^68' Xiidomado em Bras,(la/DF. exercendo afunção de Gerente de CoamàÊkSc«,7SSS 3
PODERES:

dê afojâo;qUaÍSqUer COntra'OS 6,erm°S de resoisao *»con,rato8 e/ou convênios atinentes àsua área
LáraSc^nSoLLlUtlr9r,e Perante as rePartições públicas federais, estaduais, municipais,
a i2^JE ^de economia nilsta equaisquer pessoas naturais ejurídicas; .
documeZ ^cIssa^oTà Xdf^63 *T*"'! ^^^ PWfend0 para *"^ assi°a' «" <*ra££* meS^ 7o™L?nferta=Par,',ClpaÇa°LtaÍ8 CQmo **»m cartada credenciamento,c»nciadaLPh!™-fá«TMlar.°,ef1as ? lances de preços em licitações modalidade pregão, toma
firmai! recibos-^ "^ * ^ ***"*" aaposição de recursos. as^áraTs!
4- Nomear preposto para representar aoutorgante em juízo-
outorgai noite™ f2* V* ÍT d° T?*** da """"S8"'6 "° estrito •*«>*««» «» poderesSm^cteto ' ' 'ma e,Ud° °mais que 8e ?** ™*««s*rio para fiel cumprimento
te^a^^r^^l^^T^"10 de Oitaçao' «««•>•**»* salvo orecebimento
7 vIdato^^unrSSSSSS^TT*0 °u dô natureza admlnistrativa-fiscal;oiitn^Sf-i». aUBSTABELECIMENTO, salvo em casos de ausência por qualaioutorgado ehavendo necessidade de nomeação de substituto;

Andu íe Barros Duarte Filho
Diretor de Mercado Consumidor

por qualquer motivo do

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2015.

vllson Retefcembácl* da Silva v
Diretor dé Operaçãea e Logística \*



Cartório n_ttAAít'.vf.;*<.ic'.. iWíin-iao-ctii»o-Tii ijnriíi;}-» 089391^
Custavo Banddro «h>«j«tr»Jii.cc(>:Mnn« AWM<133S

?* -,:• :•"•;*••:• rtv
jZ ;-':'v::- •;vi: 2- • ~1

•H '•!*"'*,•" .-,

3 '.5 -..•-:c1>í.r...
Bi •• '.f'i v'''?rr Ty7"

n • • !
^TT - ' í ;'í*' -•-".

Etcreventa •-\ .-'=
OTP3 Í7B54I S.131
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SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 012/2015

681

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO, EDE OUTRO AEMPRESA
MARIA DA PAZ SOARES FREIRE- EPP, NOS TERMOS E
CONDIÇÕESQUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SF COMPROMETEM.

^ÍtaCLSi^Klr» SM** TÍ "° CNPDJ £11-361.243/0001-71, sito na Rua
n« 1.504.454, SSP-PE CPF/MF 2201518054M»1 a,0/ePresen ada P°' seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG
SOARES FREIRE - EPP pesLaSi J2EÍ^TT* PR0M1TENTE COMPRADORA, eMARIA DA PAZ
Salgueiro-PE, inscrita nfc» &813ot/ott^ T^ tCmah0 R°Sa' 1982' cidade de
RG n.« 4.970.216 SSP-PR eCPF n° 8?9 m nu,m .I f TS"** P°r Maria da Paz Soares Freire.
ajustam firmar opresente Termo/Contratno^te^ da ffiS t^T^c^^00^ aCOrdam e
assim como pelas condições do Edital de PRE^rIsbicial SSáLÍJ?1 ,UE° de "?, ele9islaça0 pertinente'da proposta da Contratada epelas cláusulas li seouir\S£^Ü„012/2015Para Re9|str° * Pwçot. pelos termos
das partes. aSe£,ulr exPressas. definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades

1. DO OBJETO

OOWa&MR* SV^o^l^yy°da « especializada no fornecimento de AUMENTOS
^feS^ secretarias da
PRE?OSENdDeconeRn," S *Z£*5%T^rTTT<"*^ «REG'STR° °E
^oTS^ com as necessidades d0
Í^SS&1!^^JZS^JÍ ^^ C°m aS neC6SSÍdadeS d° COMpRADOR, de forma
IfSSSBS»*^^ ou outro inslrument0
Apurada, emquatauerteroMteSSS^» substitui-los, sem prejuízo para oMunicipio de Salgueiro.
àcontratadTmSKSSX^SSS^p xadas 8°fomecimento efetuad0'serão apl'cadossua atual redação. eg'Str° de preços eno contra,° com fundamento na Lei 8.666/93 em
me5rca0do.PreÇOS re9ÍS'rad°S "^ pen'odicamente co"fr°"'ados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
^d^ólL^o^íolSsSfa^SS^ *r™*«ações com °fornecedor' ficand°facuitada ade condições d Ç 'asse9urada nesla h|P°tese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade

aèÃfeS5W,55a*SíK?" °fornecedor àmul,a es,abelecida no edi,al de PREGÃ0
astjmteeSaSffÍrStD8VÍ80,ar 0/e9ÍS,r0 de preços eem °°rnpatibilidade com as obrigações por eleV oPRnffi^frc^0,S^6r,h,ab'lltaça0 e('uallflcaÇão exigidas na licitação. 7
M*XEaS2Í? °bri9,ad0 ainfomiar a° PR0MITENTE COMPRADOR, aqualquer momenk/ca»J.cuujos iegis.rados sofrarif diminuições de preços, para que oRegistro do preço seja atualizado '
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2. DO PRAZO

2.1.0prazode vigência da presente ate será de 12 (doze) meses aconter da data de sua assinatura.
3. DO VALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato éde Ri «11 «to eu /«« »
nove reais esessenta eoito centavos|»oualseffl^? eJrlnta e**• ml1 ^o™»08 ••** e^despesas porventerareali^ lne,dente bem «*• *«*«* •todas as
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

^•BSS^^ <^Orçamentárias constentes do
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

Hs^emE^
cujos pagamentos^» efeteZÍ£*^c^Tas iSt'í*" 3° fndimen,° de ""W" e™>™™-EDITAL ENA M m* ,,beraÇõ«s de recursos financeiros pelo órgão repassador. NO

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR •

PREGAO^R&O ^n%of5traV«Iffl(CUBmP^im8n,0 de SU3 Prop0Sta «»** " P^° «ainstrumento. 15 para Re9'8tro de PreS08' "° 1ue nâl> «>ntranar quaisquer cláusulas deste

7. DO AJUSTE

RiwXpreíot °***** "**• *PR°P0STA COnSten,e do PREGAo ELETRÔNICO n.« 012O015 para
8. DAS PENALIDADES

8.21Ss&SrSaTd?^»Cf*"f* fÍT àdeten,0ra de ad'udica«a0 - «B**!««-«
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções*

ReS^dSpSíI^ °Va!°r t0tal da N°ta de Empenh0'nos casos de recusa da ***»* Ata deB^m^SS^Í^T^ CaraCten2a °descumPrimento total da obrigação assumida;
dentro doT^o contS de atraso' calcu,ada sobre °va,°r* material nâo entreguel^SS^SX1 ^ff de atraS0 ,niustifícad°.até °máximo de 30 dias, após oque poderá acritério da
MSS 6aCe,t°' COnfi9Urand°-Se a"—* total d0 •* « - -seqüências
Lte^^mSff8 P°r C?nl0) S,°5re °ya,or d0 materiaI nâ0 entre9ue" observando-se que independentemente da
SbtaSS^ da T^ 8ffetÍV,dade da entre9a se da no momento ™W **** oft f iTiJf í í *h,póÍesa(lue caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;
üiJ^S^^^^*l atra,sVnteS da data «"*•* Para entrega do material, embora não elida por si aSpwwSbf^ favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos
?Í^lTc°" í FTW8 3° d^art- 86 ed0 pará9raf0 1°d0 art- 87 da Lei 8.666/93. amulta, caso aplicada após
qÍCISS' r* ?eSC°ntad? d° Pa9ament0 eventua,mente devido pela Administração ou ainda,quando for ocaso, cobrada judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
liôrZ !!S mltf'J detent°ra da Ata de Re9|stro de Precos W* apresentar documentação falsa exigida para o
£S?' Jar-° reta!?ament0 da execuÇâo de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do
oMra^oomportme de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sancjtes-legais:
8.6.1 -advertência; ^\ /
^^mSSmwT\ ^ PartÍC,paÇâ0 em ,ÍCÍtaçâ0 eN«flmento de contratar com aAdministração, pelo praio

<\
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aplicou apenalidade. J promov,aa a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade n„p

9. DA RESCISÃO
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própria autoridade que

arroladas nos artigos 77,78 e79 da Lei Federal 8666/93 e
10. DO FORO

<™ex^^^^ pendências oriundas do presente contrato,
testemEunS as partes firma °Poente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as

Salgueiro/PE, 22 de maio de 2015.

MARIA DA PAZ SCWRESfREHfc- EPP
Empkesa tintrafeda



ANEXO

SALGUEIRO
Prefeitura Munlttn^i

DOS VALORES EPREÇOS REGISTRADOS

5!ffiS?ws
ITENS

f\

04

05

14

/**>

16

-^ül^ajiajinidjg^e^ °C
CAKNbüt BODE SERRADA"^SÊM "0^0congela a com aspecto firme, nauSr veSa
v. embalagem plástica, avácuo, com reg ™e
nspeção sanitária, dados do fabricante
mformaçào nutricional, especificação do od 0
da a de vencimento estampado na embalaoem
2EEÜ?"de 20 (viníe) dias ííS*
ri nIJ^ANbü'.sem ,emPer°- ^tó
olrf7 £ amare'a r°Sada- Máximo 1°% degordura Acondicionado em embalagem plástica

com registro de inspeção sanitária9 dados d
fabricante informação nutricional, especificação
do produto, data de vencimento estampa ona
Se 0ffi Hmba'agem de 1** ^lidadePm. imde 20 (vinte) dias apartir da data de entreqa na
umda e requisitante, envazado a vácuo-Êínbala^em^eUg^^ vacuo'

congeladas, livre de parasites ede uT^
substânca contaminanfe que possa alterá-la ou
encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios
em porções Individuais em saco plástico
fransparente e atóxico, limpo, não violado
resistente que garanta a integridade do
produto. Acondicionada sem caixas lacradas A
embalagem deverá conter externamente'os
dados de identificação, procedência, número de
lote quantidade do produto, número do registro
no Ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de mspeçJc^-de.siF. O produto deverá
2lVfdfrnÍma de 3°(^ta)diasa2W da data de entreáa Embalapem de 1kg
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*) SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMON.o012-A/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO AEMPRESA
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME NOS
TERMOS E CONDIÇÕESQUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM ESE COMPROMETEM.

^Z^S^ZS^tSSSl "TU0 "° CNPJ "° «•"•"•WW1. * na Rua
n« 1.504.454 SSP-PE CPf7mF so on« 220 518 041S f "'"^ "t™ f^S °rMarC0n6S Um° * Sa' RGEVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE11 lllt •'JT? denomlnada PROMITENTE COMPRADOR, e
Augusto Alencar Sampaio^salaueiro/PE rlaH»lPç '""^ dlreito privado' sito aRua: ProJelada. 06,165-nes.e ato ttmSReSmôSSm^^TSí^ SKf S°b "'"^^AJOOÍ-TS,
seguir denominada PROMITENTE VENDEDO^IrdLL!', / A65A°6 SSP"PE eCPF n' 007.713.814-76 a
n° 8.666/93, de 21 feMto(te1M3^
PRESENCIAL n/oi2)XearaReaiLVriP9pln ""ÍT1 3T C°m° pdaS °°ndiÇÕeS do Edital de PREGA0expressas,^oS^^^^^^^^«* ContadaePe,as e,ausu,as aseguir
1. DOOBJETO

CONGEUDOSdeE ^RI/5^^,a?8,aSÍO * ^P^8 eSPecializada a° •»»«*»* de AUMENTOS

nnSí^ aem,SSao de Autorizacao ^ Fornecimento.
parcela d°S lí0dutos' de ac0rdo Com as nec^ades do COMPRADOR, de forma
e^ váSe indenPX2SA0 recebimento da respectiva autorizaca° de fomecimento ou outro instrumentoequivafônte independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.
e/ou tekto^KM^ T C°"f0rmidade com as normas vi9entes- Os produtos que apresentarem problemas
ADuradc?S flí^S^H^9-8" •W,e.0 f°meCed0r 3SUbStÍtU,'-,0S' Sem prejuizo para °MunicíPio de Sa,9ueira-àrnNtratara q P' dlVfrQenC,a entre as esPecificaÇões pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados
sua atual^açâo ** * re9ÍStr° de Pr6Ç°S en° COntrat° COm fundamento na Lei 8-666/93 em
mercado ^ re9'Strad0S Serão Period''camente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no
1_6. Este registro de preços não obriga a administração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a
de contos me'°S aqUÍSÍÇã0, asse9urada nesta niP°tese apreferência do beneficiário do registro em igualdade
l^AuíSÍ1^!!!0 d0S praZ0S de entregas SLJjeitará ° fomecedor à multa estabelecida no edital de PREGÃOELETRÔNICO n.° 012/2015 para Registro de Preços.
1.8. Ofomecedorjejtómanter. enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele
assumidasjtodas as condiç&es de habilitação equalificação exigidas na licitação.
1.9. OPR0MITENTE VENDEDOR fica obrigado ainformar ao PROMITENTE COMPRADOR, aqualquer momento, caso
os prodtítos registrados sofrarò diminuições de preços, para que oRegistro do preço seja atualizado
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2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será h« 19 m *
3.DOVALOR ^^^"^^^"tardada^esuaasste.

í^fCURSOS ORÇAMENTÁRIOS

!.MscoimçoesEFoBIMMPAS411Elm;

6*1^0 SeD0ÕESD0VENDED0R •
sr»wasraass:usas--j=a
7. DO AJUSTE

ÜfiSS!: °PreSen'e "** 3PR°P0STA «***«O ELETRÔN.CO „, 012,2015 para
8. DAS PENALIDADES

8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos oor cenM ™S£P . to ,0?'da obn9a5âo assumida;dentro do prazo contratual na t^fiEfâ^!^»^*»°"** material nâo entregue
Administração, nâo mais ser nSSuSTSbãSSSSS,?.° imàX,m° í 30 dlas'após °^ I»** •«*»*>*prewstas em lei enesta cláusula; ' confi9urando-se • mexecução total do ajuste, com as conseqüências

recebimento definitivo -hipótese que rarSf«„ZIí * entre9a se da no momento «m 9«* *atestado o
8.4 -Aapresentação das X£!ã£ZS%Si "í,neXeCUÇâ0 to(al ou P8^ do**
penalidade, poderá conterSlí.empre^I^StSS.TV d° "*** embora "^ elidaP°rsi aapresentados. empr8sa quando da dee|sa° da Administração, se cabíveis os argumentos

£*££?£&£^KE dot? 1°f^ 8?da Ul866M3' a«* «-»aP'-«aapós
»«arnS5 ^ Pr '̂aprese^Scumentecâo falsa e»gida para o
contrato, comportasse de mSuSSt^ZS 2? FS"!8"^fa,har ou tadar M«a*» doseguintes sançõssHe^ãf^X COmeter frautle fiscal Poderao 9aran«<la aprévia defesa, ser aplicadas as
8.6.1 -advertência; \

fcató fflSITr** jPartfcÍ«* em "Citaçâ0eimPedtato da «*•* com aAdministração, pelo prazo
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aplicou apenalidade. J promovida areabilitação, na forma da lei. perante aprópria autoridade que

9. DA RESCISÃO

sulsSSr"*"«m•"*"• nas *—^asnosarBgos 77,78e79 da Lei Federal8668/93e
10.00 FORO

™excíu"XS«^
testem^S 3S >«" ta °•"»•* •» 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as

Salgueiro/PE. 22 de maio de 2015.

^ssLàL^é^/4^
FEIRANTEME

Empresa Contratada



SALGUEIRO

ANEXOI-DOS VALORES EPREÇOS REGISTRADOS

E"MA,L: gabrielafnitagfi1m^i,rnm

02

03

BEBIDALÁCTEA fermentada sabor
morango, embal, 1000gr. 3gr de proteína
por porção de 200gr e validade de no
mtao 45 dias. UHT. sabor morango. abase de: soro de leite em pó
reconstituído / leite ^
integral / açúcar / cacau em pó / sal /
maltodextrina / estabilízantes
ZSZZIZT ' mínerais ' vitam«'nas,
sanitária. Nâo serão aceitos produtos com
olfr,8 ftUfadas' ***** asadasouem condições anormais
CAKNb BOVINA, músculo sem osso. livre
?no/9°w?raS,e de aparas' ™ no máximo10/o de gordura, congelada, com aspecto
firme, na cor vermelha viva. Condicionado
em embalagem plástica, a vácuo, com
registro de inspeção sanitária, dados do
fabncante, informação nutricional,
especificação do produto, data de
p^SÍ0. estamPad0 na embalagem.CORTADA EM CUBOS. Validade mínima de
20 (vinte) dias apartir da data de entrega na
unidade requisitante.
URNbBUVINA, TIPO BIFE,-»^—d^
?n?U!?S eJe apaí*s' com no máximoI0/o de gordura, congelada, com aspecto
firme, na cor vermelha viva. Acondicionado
em embalagem plástica, a vácuo, com
registro de inspeção sanitária, dados do
fabncante, informação nutricional,
especificação do produto, data de
vencimentoesjampado na embalagem
Valida^rnlrina^evao (vinte) dias a

itrega na unidade

VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

688
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em saco plástico transparente e atóxico
mpo não violado, resistente que

garanta a integridade do produto até omomento do consumo; Pa %*U
deverá conter externamente os dados de
*nlfa* procedência, número de
SÜi ?ta .de Va,idade- ^«dade do
produto numero do registro no Ministério
,nL^ e ca"^o deinspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 (vírte)
requisitante kg envazado a vácuo
embalagem de 1kg. CnnrbHa

10/o de gordura), embalada a vácuo em
^ saco ptóstfco transparente e atóxiw

a mtegndade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em cate
lacradas. Aembalagem devera onter
externamente os dados de identífi^o
ocedênca, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número
do registro no Ministério da
S^^DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 (vinte)
dias apartir da data de entrega na unidade
jegujsjtante, embalagem mu" naun,aaae
hüADOBOVINO, ^mbalãdí em saco
plásto vácuo transparente e atóxico,
«mpo não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo; a embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote data de validade, quantidade do
produto, numero do registro no Ministério
da Agncultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 20 (vinte)
dias apartir da data de entrega na unidade
requisrtante, envazado avácuo, embalagem
de 1 kg-congelado
hKANGO congelado s/ tempero, inteiro, livre
de parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-lo ou
encobnr alguma alteração, odor e sabor
próprios em porções individuais em saco
páste^sparente e atóxico, limpo, não
violador resistenteX que garanta a
,Jnfegndade do produtÀ Acondicionado em
caixas lacradas. Aembalagem deverá conter
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KG FORT BOI 10200 8,19 83.538,00

KG FRINENSE 7300 14.97 ,09.261,00

6.10 95.160,00



r>>\ 10

11

12

13

MORTADELA DE FRÃNftn EFT-

Sla^jJ^'0 •*»!»*> "a

Li* Pfente- contend° etiqueta de

grande, embaladas em caixa de oaoeisn

2, partir da entrega, informada na
embalagem primária e secunda*?
«ionados em bandeja contenTS

Me?ras bovmas, contendo data de
febncaçao, validade e ingredientes. Nâo
pode «,nter soja. Com condimentos
Murados, misturados e cozidos, com
SÍTSÍfií6* toa *"*•*«ema o^-arjJiaã^SSNparasitas e larvasaçodada em embâjgen, de 3R
sistema a vácuo, T a

KG MARIA ROSA 2821

KG FRIATO 1540

KG SER LEITE 1550

CASCAVEL

ELETO
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11.W 33.823,79

7-23 11.134,20

18.87 29.248,50



TERMO N.°012-B/2014

} SALGUEIRO
y Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

691

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO A EMPRESA EDMIR REGIS DA SILVA ME, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

0Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito; no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on
220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA. eEDMIR REGIS DA SILVA ME pessoa jurídica de direitoi privado/Sito
aRua- Noêmia Freire de Vasconcelos, 94, Nossa Senhora da Graçasi cidade de Salgueiro/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n 19.275.483/0001-
65, neste ato representada por CÍCERO GEORGE NETO, RG n° 5.598.479 SDS/PE, CPF n° 027.518 064-65. a segu.r denominada
PROMITENTE VENDEDORA, acordam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n 8.666/93, de 21 de julho de íayj e
ilação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.' 029/2014 para Registro de Preços pelos termos
^"proposta da Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

1*1 Registro de Preços de ALIMENTOS DE HORTIFRUTI, para atender as eventuais efuturas necessidades das diversas Secretarias e
Coordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de ^erêncla_
12 OVENDEDOR se compromete afornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE P^Uò do ™bAu
PRESENCIAL n.° 029/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

iTo'VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada nos locais
solicitados, após orecebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ou especificação deforma diversa na proposta.
14 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor a substitui-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-f.xadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital ena legislação
vigente. .
15 Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meios
de aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições. _D___MriA1 n0n9QJ9ft1A
/~\Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 029/2014

ílaOfom1ced1)erdS manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação. *-»».****
1.9. OVENDEDOR fica obrigado ainformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado. i

2. DO PRAZO . ,
2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3*.t 0VvAalo°rRglobal estimado deste contrato éde R$ 219.917,15 (duzentos edezenove mil novecentos edezessete reais equinze
centavos), no qual se inclui todo otributo incidente bem como, transportes etodas as demais despesas porventura realizadas.

W°te de^^ fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 029/2014 para Registro de Preços. ;

com empenho, com excecãôde produtosW.vos ao atendimento da convênios eprogramas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de reprsos financeiros pelo órgão repassador.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR i^MM«.MM*, omohau *
8.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n. 029W014 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE
7.1. Integra também o presente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES
8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar ádetentora de adjudicação asseguintes penalidades:
85- suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprímento total da obrigação assumida;
8.3.2 • moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias', após oque poderá acritério da Administração, não mais ser recebido e
aceito, configurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue -observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecução total ouparcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si apenalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando dadecisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.*- Nos termos do parágrafo 3° do art. 86 edo parágrafo 1« do art. 87 da Lei 8.666/93 amulta, caso aphcadaV^^^^inistrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,
^6-tétdfs^ Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida pare o«M£o
retardamento da executo de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

8.6.2 "• sSspS de participação em licitaçãoeimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5jdnco]i anos; e
8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determtnantes da
punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9 DARESCISÃO9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
t

lií Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

ueirej 2014.

MARCONESLIBÓRIODE
PREFEITO

fratante,

SÁ

EDMIR REGIS DASILVAME
EMPRESACONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO N°;012-B/2014

ANEXO - VALOR DA PROPOSTA

EDMIR REGIS DA SILVA ME

CNPJ: 19.275.483/0001-65

Endereço: Rua Noemia Freire deVasconcelos, 94 - N. Sra. Das Graças - Salgueiro/PE
Fone: 87 3871-5117

11

f*s

BANANA PACOVAN, de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte, acondicionada em pencas integra de
acordocom a resolução 12/78da CNNPA. Dúzia.

LARANJA PÊRA de 1aqualidade, apresentando
grau de maturação adequado. Isenta de sujidades
e parasitas. Casca integra e semrachaduras.

Dúzia

Unidade

67.055 R$ 2,í

124.420 R$ 0,21

V.TOTAL

693

R$ 193.788,95

R$ 26.128,20

R$ 219.917,15



TERMON.°012-A/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

694

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO AEMPRESA MARIA DA PAZ SOARES FREIRE ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

0 Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito; no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on
220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e MARIA DA PAZ SOARES FREIRE ME pessoe[\»Minóeówito
privado, sito aAv. Aurora de Carvalho Rosa, 1982, Santo Antônio, cicjade de Salgueiro/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n Q*M3W0imUQ,
neste ato representada por VALDIR CORDEIRO, RG n° 4.094.631 SDS/PE, CPF n° 765.452.374-20, aseguir denommada PROMITENTE

,^NDEDORA acordam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação
tinente assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014 para Registro de Preços, pelos termos da

proposta da Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.

1*1 Registro de Preços de ALIMENTOS DE HORTIFRUTI, para atender as eventuais efuturas necessidades das diversas Secretarias e
Coordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de *fe™c'a- -
12 OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da. ATA DE REGISTRO DE PREÇUò ao iwhmu
PRESENCIAL n.° 029/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

í°3mOVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada nos locais
solicitados, após orecebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ouespecificação de forma diversa na proposta. jafa»fte carzn14 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão%£?2SK ofornecedor asubstitui-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em *WW*g»
entre as especificações pré-f.xadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste ed.tal ena legislação
ífospreços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado
16 Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meios
de aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de.^ndições. 0 /2(m
ri Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor amulta estabelecida no ed.tal de PREGÃO PRESENCIAL n. 029/^014
^SSSíSSt deverá' manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação equalificação exigidas na licitação. ro„iclraHr>c enfram diminuições1.9. OVENDEDOR fica obrigado ainformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado. .:

2. DO PRAZO i . .
2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3.1° O^global estimado deste contrato éde R$ 159.167,38 (cento ecinqüenta enove mil cento esessentpa^^e^se
trinta eoito centavos), no qual se inclui todo otributo incidente bem como, transportes etodas as demais despesas porventura realizadas.

S^
PRESENCIAL n.° 029/2014 paraRegistro de Preços.

com empenho, com exceção de D^úloT^alívBS ao atendimento de conv< nios eprogramas, cujosjjagamentos serão efetuados
com as liberações de recursos financeiros pelo órgaç repassador.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR ^^t* nBeen.AiA. oaoaioau^o
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n. u*mzui4 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE
7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES
8.1 -Poderá aAdministração, garantida a prévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação asseguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3-multas pecuniárias, nasseguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em aceitá-la. ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 • moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraco, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, não mais ser recebido e
aceito, configurando-se ainexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue -observando-se que independentemente da data deemissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, Inexecução total ou parcial do ajuste; M1|1!|I. . nnf,ar&
84- Aapresentação das razões do atraso, antes da data avançada para entrega do matenal, embora não elida por si apenalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
™- Nos termos do parágrafo 3* do art. 86 edo parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93. amulta, caso aplicada apôs regula praoesso
. ..linistrativo. será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso. cobrada judicialmente.
em conformidade com a legislação especifica; „ar#omo anceiar n
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para c.certame ensejar o
retardamento da executo de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo mtdôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

ÍA.2•suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5jdnoo]i anos; e
863 -declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

o nA RESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladasnos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

laiRca eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor. juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

de 2014



•^SALGUEIRO
fa$0?y Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO N° 012-A/2014

ANEXO - VALOR DA PROPOSTA

MARIA DA PAZ SOARES FREIRE ME

CNPJ: 04.613.070/0001-76

Endereço: Av. Aurora de Carvalho Rosa, 1982- Salgueiro/PE
Fone: 3871-0000 / 8865-6509

13

ABÓBORA JACARÉ, de tamanhos grandes, uniformes,
sem defeitos, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos
aderentes à superfície externa de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Pesando aproximadamente
1 Kg cada. Acondicionado em embalagem apropriada,
com identificação de peso.

BATATA DOCE, branca/roxa, primeira qualidade,
tamanho grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem
ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem
corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa,
de acordo coma resolução 12/78 da CNNPA. Embalada
em sacos de ráfia contendo 5Kq, com identificação
do peso.

BATATA INGLESA, comum especial, lavada, tamanrio
grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos qu
defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos óu
terra aderida à superfície externa de acordo com 'a
resolução 12/78 da CNNPA. Embalada em sacos de
ráfia contendo 5Kg, com Identificação do peso.

BETERRABA lavada lisa de primeira compacta e firme
sem lesões de origem física ou mecânica, comtamanho
uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de
ráfia contendo 5 kg .

CENOURA, sem folhas, primeira, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sern
corpos estranhos ou tenros aderida à superfície externa
de acordo coma resolução 12/78 da CNNPA. Embalada
em sacos de ráfia contendo 5Kg

MACAXEIRA, tipo branca/amarela, primeira, raízes
grandes, no grau normal de evolução no tamanho, saber
e cor própria da espécie, uniformes, frescas, comcasca,
inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres
da maior parte possível de terra e corpos estranhos
aderente à superfície externa e isentas de umjg^e de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA^Embaiada
em sacos de ráfia contendo 5Kq, corrndentificaçfo
do peso.

Quilograma

Quilograma

Quilograma

Quilograma

Quilograma

Quilograma

9501 R$ 1,48

4601 R$ 2,01

5943 R$ 2,99

125 R$ 2,79

4838 R$ 2,47

6976 R$ /1.99

696

R$ 14.061,48

R$ 9.248,01

R$ 17.769,57

R$ 348,75

R$ 11.949,86

13.882,24
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22

1-
23

/~\

MELANCIA, redonda, graúda, de primeira, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Acondiclonada em ;a
granel.oesando entre (6 a 10)kq cada unidade

MELÃO fruto de tamanho médio a grande.boa
maturação, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho e livre de sujidades..
Acondicionado em caixa pesando aproximadamente
8kq.

REPOLHO ROXO fresco, isento de insetos e material
terroso.acondicionado em sacos plásticos por quilp,
comidentificação do peso.

TOMATE, tamanho médio 9, com aproximadamente
80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros,
sem manchas, com coloração uniforme e brilho de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPf
acondicionado em sacos plásticos por quilo, com
Identificação do peso.

Quílograma

Quílograma

Quílograma

Quílograma

697

62.055 R$ 0,79 R$ 49.023,45

14.920 R$ 1,39 R$ 20.738,80

300 R$ 3,45 R$ 1.035,00

8478 R$ 2,49 R$ 21.110,22



TERMO N.° 012/2014

SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI

FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E

DE OUTRO A EMPRESA EVANDRO DOS SANTOS SILVA ME, NOS

TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE.COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n°
220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORAi, e a empresa vencedora do certame: EVANDRO DOS SANTOS SILVA
ME pessoa jurídica de direito privado, sito a Av. José Ferreira de Oliveira, 2476 - Augusto Alencar Sampaio, cidade de SALGUEIRO - PE,

A"~\ita no CNPJ/MF sob n° 09.061.057/0001-75, neste ato representada por EVANDRO DOS SANTOS SILVA, RG n° 5465106 SSP-PE e
CPF n° 007.713.814-76, a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos
da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
029/2014 para Registro de Preços, pelos termos das propostas das Contratadas e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços de ALIMENTOS DE HORTIFRUTI, para atender aseventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias e
Coordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades e especificações constantes doTermo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 029/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ou especificação de forma diversana proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital ena legislação
vigente.

/"^ Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
\tó. Este registro de preços não obriga aadministração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios
de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7.0 descumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014
para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, paraque o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

3. DOVALOR ,
3.1.0 valor global estimado deste contrato éde R$ 249.414,73 (duzentos e quarenta e nove reais e quatrocentos ecatorze reais
e setenta e três centavos), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura
realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS . nD,T/n
4.1. Astospesas decorrentes do eVentual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de HKtbAU
PRESENCIAL n.°029/2014 para Registrode Preços.
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5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados atéo 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida deacordo
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serãoefetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo dePREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014 para
Registro de Preços, noquenão contrariar quaisquer cláusulas desteinstrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 029/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preçosnoprazo estabelecido.
8.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 • de até 30% (trinta porcento) sobreo valor total da Nota de Empenho, noscasosde recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 • moratória de 0,2% (dois décimos porcento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do prazo
contratual, nahipótese deatraso injustificado, atéo máximo de30dias, após oquepoderá a critério daAdministração, nãomais ser recebido e
aceito, confígurando-se a inexecução total doajuste, com as conseqüências previstas emleie nestacláusula;
84^3 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue •observando-se que independentemente da data de emissão do

jmento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo • hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial doajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes dadata avençada para entrega do material, embora não elida por sia penalidade, poderá
contar favoravelmente à empresa quando dadecisão daAdministração, se cabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,
emconformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 • advertência;
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
8.6.3 •declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma dalei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DA RESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas" nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO
^. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de

jquer outro por mais privilegiado queseja.

Epor estarem justas econtratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

EVANDRO DOSSANTOSSIü/aME
EMPRESA CONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
TERMO N° 012/2014

ANEXO - VALOR DA PROPOSTA

EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
CNPJ: 09.061.057/0001-75
Endereço: Av. José Ferreira de Oliveira, 2476 -Augusto Alencar Sampaio - Salgueiro/PE
Fone: 87 3871-2447

E-mail: qabrielafrutasO.amail.com

ALFACE crespa ou americana, fresca, isenta
de insetos e material terroso. Embalada em
sacoplástico com 2 unidades.

Maço 2690 R$ 2,05 R$

^S

10

12

14

ALHO TAMANHO N° 05 - tipo comum, cabeça
inteira fisiologicamente desenvolvido, com
bulbos curados, sem chocamento, danos
mecânicos ou causado por pragas de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA kg,
embalagem de 1 kg com pré embalagens

Quílograma 1644

de 100 gr, com identificação do peso.

CEBOLA AMARELA, não brotada, sem danos
fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e
com brilho, turgescentes, intactas.firmes e
bem desenvolvidos de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA. Embalada em
sacos de ráfla contendo 5Kgcom
Identificação do peso.
CHUCHU lavado de primeira, firme sem
lesões de origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser graúdo.
Embalado em sacos de ráfia contendo 5 kg

MAÇA GRANDE, aroma e sabor da espécie,
sem feijimentos, firmes, tenras e com brilho
De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
Unidade.

MAMÃO TIPO HAVAl, com 80 a 90% de
maturação, frutos de tamanho médio, com
Aproximadamente 400g, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho livre de sujicidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Acondicionado em caixa pesando

damente 8ka.com identificação

Quílograma 8473

Quílograma 25

Unidade 379.300

Quílograma 38.177

R$ 9,95 R$

R$ 2,45 R$

R$ 3,05 R$

R$ 0,37 R$

R$ 1,29 R$

700

5.514,50

16.357.Í

20.758,85

76,25

140.341,00

49.248,33



15

16

19

À
20

21

MANGA com 80 a 90% de maturação, frutos
de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
com brilho livre de sujicidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Acondicionado em caixa pesando
aproximadamente 5kg, com identificação
do peso.
MARACUJÁ, frutos de tamanho médio, no
grau máximo de evolução no tamanho, aroma
e sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes e com brilho livre de
sujicidades, parasitas e larvas, de acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA,
acondicionado em sacos plásticos por
quilo.

MILHO VERDE EM ESPIGA, de boa
qualidade, grãos sem ferimentos, firmes, sem
manchas e coloração uniforme, descascados.

PIMENTÃO VERDE, de primeira, tamanho
médio e coloração uniforme, sem lesões de
origem física ou mecânica.perfurações e
cortes, de acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Unidade.

REPOLHO BRANCO fresco, isento de
insetos e material terroso, acondicionado em
sacos plásticos- pdk quilo, com
identiflcacâdUo peso.

\

Quílograma 2000

Quílograma 1000

Unidade 4800

Unidade 19.400

Quílograma 300

701

R$ 1,99 R$ 3.980,00

R$ 3,90 R$ 3.900,00

R$ 1,05 R$ 5.040,00

R$ 0,17 R$ 3.298,00

R$ 3,00 R$ 900,00

V.TOTAL R$ 249.414,73
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SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO N.° 13/2015

Jf52? ?E COMPROM'SSO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
ÉTS^ °APREFE,TURA MUN,C'PAL DESALGUEIRO
FbL?p RM°P\nMcPRE4t EVANDR0 D0S SAN™ sTvAín^Ã ME' N0S T£RMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPROMETEM.

jurídica de direito privado, sito aRua DroietadVnfimm a, C°M™do*A'e EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME pessoa
CNPJ: 09.061.057/0001-75sob n* CNW ™ll f " TJ0 AÍ8ncar SamPaio ~Sa,9uelro ^ cidade de Salgueiro PE insEo

da Lei n' 8.666/93, de 21 de julho de 1993 eleafelacâo n^nl «1 am ?ajUS,am firmar °presente Termo/Contrato, nos termos
005/2015 para Registro de Pecosapelos tmSá^S^^?"10 P,6laS COndÍÇÕ8s do EdltaIde PREGA° ELETRÔNICO n»obrigações eresponsabilidades; daspartes P^ da C°ntrat8da 8p8,as dau8u,as ase9ulr exP^sas, definidoras dos direitos,
1 DO OBJETO

GENE^ofsEdCOsTGKS' TS&*J%? .•*%** "° for—° *PIMENTOS NAO PERECÍVEIS -

Fornecimento. necessiaaoes do COMPRADOR de acordo com aemissãode Autorização de

%£E°g$X2E£Z£SS:S^JZZZSTT,"",TT0*de taa •—"* «•-*ausência ou especificação de forma diveS,nap^rrasfa fomeci™'"<' "" outro Instrumento equlvalente,independentemenle de

entre as especificações pré-ffcate eTtZà^JSZ *V i!"*?0 "8 Sal91,eira-^^ •"a-ua,«U8r temiwtorgéncialegislação vigente, fomeomento efetuado, serão aplicados âCONTRATADA sançoesprevistas neste edital ena
^18 ãtS^^,t'̂ 0<IÍCam!,n,B f'"ron,ados' "a,° menos «-nestralmente, com os praticados no mercado

"coXTnXoT^
^SXX^XIZ* s^ra'a quak)uer —* - - •—• -*«•
2. DOPRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

EQUATROE DOIS SKSríS* °°V0é ,de R$ 372'274'02 Í™™TO8 ESETENTA EDOIS MIL, DUZENTOS ESETENTArealiztJas CENTAV0S)no <ual se ««todo otributoincidente bem como, transportes etodas as demais despesas porventura
4. DOS RECURSOS ORÇAMEjSffÂRTÔS \

p«EGlotK>lffi " ^das w*" 0^mentárias—*doP^» *
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

com as kberaçoes de recursos Snanceiros pelo ôrçtoCstdT **"**m,maS' «gamemos serão efeSos de So
6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7.DO AJUSTE
7.1. Integra também o presente contrato a ponoftWAPreços. "te»«°. ^"OPOSTA conste do editei de PREGÃO ELETRÔNICO n.« 005/201 SparaRegistro de
8. DAS PENALIDADES

8.3.3 -de até 30% (Wnla por cento) sobreZo^o^malSni^^T'"0133 previslas 8m lei e«* cláusula;documento fiscal da empresa, a8^^^^^^
«Ta^reseíTd°""*ÍneXeCUÇâ°M«*** "^ a,eS,ad0° reeeWm9ntode,Wv°" "*oZTqí
coma,Ja^ZntoTeSSwZ^ZZ^TJZ?^T*" "â0 elWa •»-aP^de.podera
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art flfi p*Tn*-*?T í J?ç 'se cab,veis os argumentos apresentados
*** "* Ufi. £ wlento %SZ£%£da,UÍi6^ am*'ras° aP«a*•regularprocesso86 JZd'̂ '̂ ^^^^ Administração ou ainda, quando for o"oJS
reUme^rSctoTs^ottnto^antTa^S"2^"r™"^ fâlSa "^ "ara °-*»M-*o

8*2 -suspensão temporada de paruc^o em tóteçao .emento de con^r com aAdmin^. p,o praz0 de ato 03W

<!*££!££+ pnV^aTqíe s^a9Uel,0/PE "^ *** <,U8'St|üer PentlênCias oriundas *I»** conWwom exclusão de
ebal*oEnomea2*<£'""^"^ Bm,a °•»•"* am "2 «"-as) vias de igual teo, juntamente com as testemunhas

SaJgyeiro/PErí7ZíB>ímiho de 2015.

MARCONES LIBÓRIO DE
PREFEITO

fc*^
EVANDRO DOS SANTOS SILVA
EMPRESA CONTRATADA
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*j SALGUEIRO
ANEXO I-DAS MARCAS EVALORES REGISTRADOS

Processo Licitatório n° 035/2015 -Pregão Eletrônico n° 005/2015
Objeto: Alimentos não perecíveis - gêneros secos eguloseimas
fcmpresa: Evandro dos Santos Silva Feirante - ME
CNPJ: 09.061.057/0001-75
Endereço: Rua Projetada 06, 165
Bairro: Augusto de Alencar Sampaio
CEP: 56.000-000
Tel. 3871-2447

PROJEETO ATIVIDADE- DIVERSOS

11

14

16

17

18

22

23

26

27

31

BATATA PALHA FRITA TIPO PALHA FINA, sem
colesterol e sem conservantes.

BISCOITO DOCE TIPO MARIA com pré
embalagem -pacote de 400 gr.

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
c/ pré-emb. - pct de 400 ar.

CAFÉ - tipo forte, torrado, moído e embalado a
vácuo

CANJICA (PÓ PARA PREPARO) - embalagem
de200gr.

COLORAL, a granel, pacote de 1 kg, com pré
embalagens de lOOqr.
CREME DE LEITE ESTERILIZADO, embalagem
de 200gr

ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA,
acondicionado em lata com 280 gr.
FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL ESPECIAL
OU DE PRIMEIRA, enriquecida com ferro e ácido
fólico.

FARINHA LÁCTEA- embalagem de 200gr.

FEIJÃO PRETO tipo 1, classe preto, em sacos
plásticos, transparentes.

FLOCOS DE MILHO pré-cozido - embalagem
plástica de 500gr.

MACARRÃO PARA LASANHA, massa seca, de
farinha de trigo com ovos ou de sêmola,
embalagem de 500gr.

MACARRÃO TIPO^ESPAGÜE
32 | embalagem de^tíQgr.

vitaminado -

Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Quilograma

Unidade

Unidade

Quilograma

Pacote

Quilograma

Quilograma

Pacote

Pacote

YOKI

VITAMASSA

VITAMASSA

NORDESTINO

SÃO BRAZ

VITAMASSA

CCGL

STELLA D

OURO

ROSA

BRANCA

MARATA

VALIOSO

NORDESTINO

VITARELA

ALIANÇA

300

16900

16700

6.450

430

1635

1020

600

4200

6690

5210

35120

110

22720

2,30

2,04

1,74

3,04

2,29

3,12

1,19

1,38

2,52

3,50

4,20

1,18

2,95

1,38

704

690,00

34.476,00

29.058,00

19.608,00

984,70

5,101.20

1.213,80

828,00

10.584,00

23.415,(

21.882,00

41.441,60

324,50

31.353,60



34

36

37

39

41

42

43

<"N

44

49

51

54

55

56
^\

61

MARGARINA cremosa com sal - embalagem de
250 gr.

MASSA SEM OVO em formato de letrinhas ou
argollnhas. vitaminado -embalagem de 500,0/.

MILHO DE MUNGUZÂ (grupo: misturado,
subgrupo: despeliculada. classe: amarela, tipo: 1)

MILHO DE PIPOCA (grupo: duro. classe
amarelo, tipo: 1) • pacote de SOQflr

MOLHO INGLÊS, frasco com 100 ml.

OREGANO acondicionado em pacotes de 100ar.

PIPOCA SALGADA pacote com 50ar.

PIRULITO DOCE. FORMATO DE BOI A

PIRULITO MASTIGAVEL. sabor natural de
iogurte, caixa contendo 540or
PTS - Proteína texturizada de soja com corante
caramelo.

REFRIGERANTE bebida não alcoólica. Sabor
limão. Embalagem de 2litros

SAL REFINADO, sal iodado

SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA
embalagem de SOO ml.

SUCO DE CAIXINHA, sabor laranja, embalagem
com 200 ml.

SUCO CONCENTRADO DE GOIABA
embalagem de 500 ml.

VINAGRE de álcool, embalagem 50Qjnl

705
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^SALGUEIRO

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°13-A/2015

* TERMO DECOMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUEENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A NUTRIFORTE ALIMENTOS , NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE
OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001 -71 , sito na Rua Joaquim
Sampaio, 279, Estado dePernambuco, neste ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório deSá, RG nQ 1.504.454, SSP-PE,
CPF/MF 220.518.054-15 a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e NUTRIFORTE ALIMENTOS LTDA pessoa jurídica de
direito privado, sito São Severino S/N, Bairro: Guadalajara - Paudalho PE, inscrita no CNPJ: 07.140.704/001-09 .neste ato representada
por José Maria deSouza, RG n.° 4.390.949 SDS -PE e CPF n.Q 024.959.004 - 29 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDOR,
acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n" 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente,
assim como pelas condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 005/2015 para Registro dePreços, pelos termos da proposta da
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS -
GÊNEROS SECOS e GULOSEIMAS, para atender as eventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias da Administração
Municipal, nasquantidades e especificações constantes doTermo dereferência.
1.2. O VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
doPREGÂO ELETRÔNICO n.° 005/2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissãode
Autorização de Fornecimento.
1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, noslocais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalentejndependentemente de
ausência ou especificação deforma diversa naproposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com asnormas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados,obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer
tempo,divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sançõesprevistas
nesteedital e na legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com ospraticados no mercado.
1.6. Este registro depreços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilizaçãode outros

^-v meios deaquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade decondições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor á multa estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICOn.0
005/2015 para Registro de Preços.
1.8.0fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro depreços e em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, todas
ascondições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9. O VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados
soframdiminuições depreços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ataseráde12 (doze) meses a contar dadata desuaassinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 244.446,48 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis
reais e quarenta e oito centavos)no qual se inclui todo o tributoincidente bem como, transportes e todas as demais despesas
porventurarealizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMEt

4.1. As despesjurlíecorrentes do evenhial fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes doProcesso de
PREGÃO ELETRÔNICO n.° 005/2015 par\ Registro de Preços.
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subsequente aemissão da Nota Fiscalemitida de
acordo com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujospagamentos serão efetuados
de acordo com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.

6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

6o1' °0 n«IS0R' n«que couber' obri9a*8e ao cabal cumprimento de sua proposta constante no processo de PREGÃO ELETRÔNICO
n. n. 005/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 005/201 SparaRegistro de

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 03 (três) anos. caso hajarecusa em
assinar aAta deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registrode
Preços em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro doprazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, apôs oque poderá acritério da Administração, nãomais ser
recebido eaceito, configurando-se ainexecuçâo total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula:
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material nâç, entregue -observando-se que independentemente da data deemissâo
do documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega se dá no momento em que éatestado oreceblmentodefinltlvo -hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste;
8.4 - A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a
penalidade,poderá contar favoravelmente áempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 edo parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regularprocesso
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso,cobrada
judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame.ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportassede modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;

8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 03 (três)
9nOS, 6

8.6.3 -declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a. Administração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes
da punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da leí; perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade
9. DARESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuasalterações.
10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato,com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as
testemunhasabaixo nomeadas de direito.

Sajgijeire/PBrl^deJunho de 2015

MARCONESLIBÓRIOQESÁ
PREFEIT(
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ANEXO I- DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

£££^xi^r2015•pre9â° E,e,rôn,c° »• •««"•
CNPJ.07.140.704/0001-09
Endereço: Rua São Severino S/n
Bairro: Guadalajara - Paudalho
CEP: 55.8254)00
Tel. (81)3636-8013

^flÉÍM»^^

12

13

20

AÇÚCAR CRISTAL - 1a qualidade e/mi tipn "A"
ADDH7 n|n»n^. i r__ ^. - . r .

. -..._. ,,..»...wwww wwu u^y/ f>

ARROZ, classe: longo fino. Tipo 1. subgrupo*
parbolizado

CALDO DE CARNE em pò Composição básica.

CALDO DE GALINHA - em pò Composição básica

FARINHA DE AVEIA -embalagem de Mnn

Quilograma

Quilograma

Quilograma

Quilograma

Caixa

PUREZA

AVILE

KITANO

KITANQ

QUAKER

21 FARINHA DE MANDIOCA com proteínas de 1.0qr. Quilograma DO SITIO

25
FEIJÃO CORDA, tipo 1, permitindo 2% de
impurezas, embalagem de 1kcy.

ÓLEO VEGETAL DE SOJA. de primeira qualidade.
40 [100% natural.

Quilograma POP

28.800

53650

250

250

640

874

15720

CONCÓRDIA I 8413

1,40

2,08

6,00

6,84

2,78

2,30

3,75

3,16

V. TOTAL

708

40.320,00

111.592,00

1.500,00

1.710,00

1.779,20

2.010,20

58.950,00

26.585,08

244.446,48
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* • SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
TERMO N." 13. B/2015

?Rpa?CmE «?MW«W80 DE FORNECIMENTO QUE ENTRF

SSST^^S *-Rüa Joaqu,

1.DO OBJETO

GENERO^O^Tg^oSs íaSílTí8 !*!!*"• mfome*™<° de AUMENTOS NAO pereqwm
<toPREGÂ0 Bfl!áW«wT!;? COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DP ppprncf*^«* ™15' ^"*"** - ""«—*COMPOR de S™ fJEK
«lados, após or^nt^^t^t ta^T**•"" C0MPRAD0R'de taa P^ada noslocais
••*» **-«ilí^^ *^"^ <"* «—"— pernas e/ou defeitos
tempotfvergênda entre as ^te3çòesllC^Tf^Z?'íZfU*S ° MuniclPio de Saibro. Apurada, em SSZnwte edital ena legislação vigente. P ** 9°*"*"'•* *»•<* serão aplicados àCONTRATADA sanc«e^reX

meio, deaqufeicao, assegurada J> fc^fiitSwSSSS^Zi* mec?or; ?<r° tol,a£la a«*«ute
n;«£.descumpnmento dos P'azos de entregas suieZán (Sm^„ I í "^í0 em l9Ualdade "econdiçees.005H015 para Registro de Preços. a^áçUamecedor ámulta estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICO*»
Iodas^V^tZ^^S^^^Mc^^1mcompaMdad8 «™ <* obrigações por eleassumidas,

í
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2^2»X^.^J-SÍÍ "*"* a-^ —- - os pr^ registos
2. DO PRAZO

«asssrsssrc- wfa das -*•«——-«—*
61°2 C0N0IÇÕES EF0RMAS DE PAGAMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7.1. Integra também opresente contrato apropocta ~ . , ,Preços. ** APOSTA «nslanle do edite, de PREGÃO ELETRÔNICO „,OOSHOlSparaRrçi,,,, de
8. DAS PENALIDADES

deem,ssàodo documento fiscal da empresa^aefeSdeZS toJ6l"lr891,e -o^^dc-se que independentemente da data

-^^^^'^^^wTuJltolSTjS3- r"?a d° malerial 8mb°ra "*> ««"a Por si a8j> - Nos termos do parágrafo 3» do art 86 eISbiíSt ^Tí?^ 8e C8blveis o8 argumentos apresentados
admmstralivo, será descontada do pagamento evSLt^da^\8^'amul,a-^ aplica após regulam^
iudraatate.emanfoin.idadecomaleKeS deWd° ^ "***> « ainda, quando for o'«S
8.6 -Alem das multas, ádetentora da Ata deRentoErS—-^
relardamenlo da execução de seu objeto, o«Svera2C****»*> falsa exigida para ocertame,ensejar o
Môneoou cometer fraude fiscal pmfe^dCnZaZviS^rl « í811^ na 8Xecu'âo *>aMal0' comportasse* modo8.6.1- advertência; / «saranraa aprevia defesa, sertolicadas as seguintes sanções legais:

K



L*j SALGUEIRO
W$m/ Prefeitura Munir/n,iMunicipal

ANEX0,-DASMARCASEVALORESREGISTRADOS

Processo Licitatório n° Qworuc n
cTjT^J Cavalcanti BreH 5' Pre9â° E'etrônico "' 005/2015
CNPJ:l5.l89.169/0001-09

Tel. (81)3089 -4554

£^gTOATODAD& DIVERSOS

^N
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9- DA HaSSÔ q*S6ja Promo*a â billC^C^*8^0 Püb,fea- «W* perdurarem „, r

«"• Roa eleito oforo da (W - nOSart'90s77e78 "a Lei Federal 86BR»,

^esteT^^^^SS**— oPresente em 02 ^ d "^^(duas) vias de ,gual teor, Juntamente m a$
Salgueiro. 12 de Jun„o de 2015.

'IfAW-CANTIEIRELI
EMPRESA CONTRATANTE



^SALGUEIRO
^m0y Prefeitura Municipal

ATADE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 013/2014
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E

DE OUTRO A EMPRESA EVANDRO DOS SANTOS SILVA ME, NOS

TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscritojno CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n°
220.518.054-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e a empresa vencedora docertame: EVANDRO DOS SANTOS SILVA

JUE pessoa jurídica de direito privado, sito a Av. José Ferreira de Oliveira, 2476 - Augusto Alencar Sampaio, cidade de SALGUEIRO - PE,
„ .crita no CNPJ/MF sob n° 09.061.057/0001-75, neste ato representada por EVANDRO DOS SANTOS SILVA, RG n° 5465106 SSP-PE e
CPF n° 007.713.814-76, a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presenteTermo/Contrato, nos termos
da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°
088/2014 para Registro de Preços, pelos termos das propostas das Contratadas e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

»

IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços de MATERIAL DE LIMPEZA ECOPA COZINHA, para atender as eventuais e futuras necessidadesdas diversas
Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal, nasquantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR osprodutos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.
1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ou especificação de formadiversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e nalegislação

/«qfínte.
. Ospreços registrados serãoperiodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.

1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios
de aquisição, assegurada nestahipótese à preferência do beneficiário doregistro emigualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedora multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014
para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro^ aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ataserá de 12 (doze) meses a contar dadata desuaassinatura.

3. DO VALOR
3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 30.456,90 (trinta mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e noventa centavos), no
qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS _ .
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.6 088/2014 para Registr/de Preços.
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dosprodutos entregues serão efetuados atéo 10° dia do mês subsequente a emissão da Nota Fiscal emitida deacordo
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pelo órgãorepassador.

6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se aocabal cumprimento desuaproposta, processo dePREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para
Registro de Preços, noque não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinara Ata de Registro de Preçosnoprazoestabelecido.
8.3- multas pecuniárias, nasseguintes proporções:
8.3.1 - deaté 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota deEmpenho, nos casos derecusa dadetentora daAta deRegistro dePreços
emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese deatraso injustificado, até o máximo de30 dias, após oque poderá a critério daAdministração, não mais serrecebido e

^Yito, configurando-se a inexecuçâo total doajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
v.J.3 - deaté 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente dadata deemissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme o caso, inexecuçâo totalou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade, poderá
contar favoravelmente à empresa quando dadecisão daAdministração, se cabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3° do art 86 e do parágrafo 1° do art. 87 da Lei 8.666/93, a muita, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente,
emconformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo Enldôneo
oucometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 -suspensão temporária departicipação em licitação e impedimento decontratar com aAdministração, pelo prazo deaté 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0presente contrato poderá serrescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 daLei Federal 8666/93 e suas alterações.

^ DO FORO
iü.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro pormais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente ém 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

SaJgueiFe/PEr30/05/2014

LS^ nnunnA rsrst> eiirrAfi Cll \fA nflCEVANDRO DOS SANTOS SILVA ME
EMPRESA CONTRATADA



.-ÍlSALGUEIRO
&!Ç0y Prefeitura Municipal

ANEXO I - DOS VALORES E MARCAS REGISTRADAS

EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME

CNPJ: 09.061.057/0001-75

Endereço: Av. José Ferreira de Oliveira, 2476 - Augusto Alencar Sampaio - Salgueiro/PE

Fone: 87 3871-2447

E-mail: gabrielafrutas@gmail.com
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23

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA em
poliestireno branco ou translúcido, capacidade de
180 ml. pesando 2,2g cada copo, medindo
aproximadamente 7 cmde diâmetro da boca, 4,2cm
de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura, o copo
deve trazer gravado em relevo, com caracteres
visíveis e de forma indelével, a marca ou
identificação do fabricante, a capacidade e o
símbolo de identificação de material para
reciclagem. Acondicionado conforme praxe do
fabricante, de forma a garantirhigiene e integridade
do produto até seu uso. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência e quantidade em conformidade com a
NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Pacote com

100 unidades.

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ em
poliestireno branco outranslúcido, capacidade de 50
ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo
aproximadamente 5 cmde diâmetro da boca; 3,2cm
de diâmetro do fundo e 4 cm de altura, o copo deve
trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e
de forma indelével, a marca ou identificação do
fabricante, a capacidade e o símbolo de
identificação de material para reciclagem,
acondicionado conforme praxe do fabricante, de
forma a garantir higiene e integridade do produto até
seu uso. a embalagem deverá conterexternamente
os dadosde identificação, procedência e quantidade
em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230
da ABNT. Pacote com 100 unidades.

ESPONJA DE LÃ DE AÇO de primeira qualidade,
com fios finíssimos, emaranhados, composição aço
carbono, embalagem contendo 8 unidades , e
dados do fabricante, com validade mínim.
meses.

PACOTE FC 7398

PACOTE FC 3166

PACOTE ASSOLAN 1298

R$ 2,64

R$ 1,08

R$ 1,07

715

R$ 19.530,72

R$ 3.419,28

R$ 1.388,86
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GARRAFA PARA
colorido, ampola
rosqueavel, com

CAFÉ,
térmica

corpo em plástico
de vidro, tampa

c u . capacidade Ho <j utm
Embalagem devidamente
identificação, instruções de
fabricante.

rotulada com
uso e dados do

ÍSmSJR " «*» *»*"*
PANEU DE PRESSÃO, com capacldarf» a* on
92» com as seguintes características: Inteira em
alumínio polido cabos ealça em baquelite atóxico e
anwérmico, válvula de segurança em silicone que
Uí,??*esírutura mals espessa- P°ssui *»válvulas de segurança, sendo uma metálica eoutra ,,„
de stone, possui trava de segurança, possui'UN,DADE
aiviador de pressão, possui selo do INMETRO
aS!Z ffTff PeS0: 6'5 kg' a,tura: 39 cm."dâmetro total: 36 cm, comprimento com cabo e
alça: 61 cm. Medidas internas: Diâmetro: 30.5 cm
profundidade: 26,5 cm. *v»wii,

VALOR TOTAL

716
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1

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO A EMPRESA GT CAVALCANTE EIRELI, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado dePernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504-454, SSP-PE, CPF/MF 220.518.054
-15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e GT CAVALCANTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida
Fernando Simões Barbosa, 498 Ij, Boa Viagem, cidade de Recife - PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.189.169/0001-09, neste ato
representada por EDUARDO BAKUN CRASTO, RG n.° 5799100063 MT PE e CPF n.° 030.567.4344-00 a seguir denominada PROMITENTE
VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação

^«tinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de Preços, pelos termos da
pi oposta daContratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades daspartes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preçosde MATERIAL DE LIMPEZA ECOPA COZINHA, para atenderas eventuais e futuras necessidades das diversas
Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal, nasquantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ou especificação de forma diversana proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serãoaplicados à CONTRATADA sanções previstas nesteedital e na legislação
vigente. •
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços nãoobriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios
de aquisição, asseguradanesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos deentregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014
^\ Registro de Preços.

i.d. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. O VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presenteata será de 12(doze) mesesa contar da datade sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 27.152,53 (vinte e sete mil cento e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e três
centavos), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão^efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo
com as liberações de recursos financeiros pêlo órgão repassaapr.

y
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.tt 088/2014 para
Registro dePreços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de
r recos.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos. caso haja recusa em
assinar a Ata deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias; após oque poderá acritério da Administração, nâo mais ser recebido e
aceito, configurando-se a inexecuçâo total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material nâo entregue -observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis os argumentos apresentados.

^5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do $rt. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,
emconformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento daexecução deseu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse demodo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 •suspensão temporária departicipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo deaté 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, naforma dalei, perapte a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas1 nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

'05/2014

MARCONESLIBÓRIODE|SÁ
PREFEITO
Contratante

GT CAVALCANTE EIRELI

EDUARDO BAKUN CRASTO
REPRESENTEANTEDAEMPRESA CONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Munirinni

ANEXO I- DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

GT CAVALCANTE EIRELI
CNPJ: 15.189.169/0001-09
Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa 498 liOa Rn* v
Fone: 81 3039-4554 ' Via9em "Recife/PE

de arame galvanizado, capacidade 10 litros
ZS:emba,agem com dados do

A GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose
largura 20 cm, comprimento 21 cm cor
branca, folha simples, pacote c/50 unidades
Embalagem contendo todas essas
informações, dados do fabricante eprazo de
validade.

31

33

34

/*^\

44

LUVA em látex amarela, resistente; palma
antiderrapante; interior liso, com acabamento
m?H^°íaS- ,Na COr amarela- (Ta™nhomédio), de acordo com a ABNT NBR 13 393
Embalagem com dados do fabricante eprazo
de validade.

LUVA, em látex amarela, resistente; palma
antiderrapante; interior liso, com acabamento
nas bordas. Na cor amarela. (Tamanho
grande), de acordo com a ABNT NBR 13 393
Embalagem com dados do fabricante e prazo
de validade.

PRATOS DE VIDROS temperado raso
transparente, medindo aproximadamente 22,6
-X1'90cm-- vai a lava louças e microondas.

VALOR TOTAL

719
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°013-B/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO A EMPRESA MARIA DA PAZ SOARES FREIRE ME, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito;no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio 279
hstado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504 454 SSP-PE CPF sob o n°
SSSSiSr18, aS6gUir denominada PROMITENTE COMPRADORÀ, e as empresas vencedoras do certame: MARIA DA PAZ SOARES
FREIRE ME pessoa jurídica de direito privado, sito aAv. Aurora de Carvalho Rosa, 1982, Santo Antônio, cidade de Salgueiro/PE inscrita no

^PJ/MF sob n° 04.613.070/0001-76, neste ato representada por VALDIR CORDEIRO, RG n° 4.094.631 SDS/PE, CPF n° 765 452 374-20 a
guir denominada PROMITENTES VENDEDORAS, acordam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de

21 de julho de 1993 elegislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 036/2013 para Registro de
Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obriqações e
responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de MATERIAL DE LIMPEZA ECOPA COZINHA, para atender as eventuais e futuras necessidades das diversas
Secretarias eCoordenadonas da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete afornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após orecebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ou especificação deforma diversa naproposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor asubstituí-los, sem prejuízo pa[a oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital e na leqislação
vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
/H Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meios

aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014
paraRegistro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado ainformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
depreços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1. Oprazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DOVALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato éde R$ 34.290,54 (trinta equatro mil duzentos enoventa reais ecinqüenta centavos), no qual
seinclui todo otributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS \
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por cbnta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de Preços. \

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuad^s-atêirKl? dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de açor.
com empenho, com exceção de produtos relativos ao ajefídimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acord
com as liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador.



721

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DOAJUSTE

íü?" *"" °PreS8nte ****> aPR0P0STA «** to edital da PREGÃO PRESENCIAL „• 068/2014 para Registo, de
I

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes oenalidades-

8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

aTí S !âSi? A! . ,nexecuf°t0?'d0 aJ"8te. com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
dMu^^dftSJ^°?!S I°5V !?l0r í malerial "â° entregue •ob8erva"do-se que independentemente da data de emissão do
™^ momento em que é*— •receb,mento «*• ••*«"• ^e

^teriZSmfÜíf ra2Õ6S d° aíal°' ?ntes da data avençada Para entre9a do material, embora não elida per si apenalidade poderá85 líIZocT àemprefsaofand0 da decísâ0 da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados. P
J^JT^J^ff d° art 8? 6d° Parágrafo 1°d0 art 87 da Lei 8'666/93. a"* caso aplicada apôs regular processo

iíL^*? mU,taS,«à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame enseiar o
Tã^^TSJlz^nâ0 r B:e;a praposta'falhar« taud»na execu*â° d°«**gwílwL
^Tadvertencia ' '"* ap'ÍCadflS 8S 8e9uintes sanções ,6gaís:
88?"S^Tf?^ í S***8?! em ,lcitaça°eCimente de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
punfcâoo^ZE!X!^â"**??,• "*"*»* PÚb,ÍCa' enquanto pe*urarem °8 ™tívos deíeJante°8dapunição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.
9. DARESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DOFORO

luLu^Jl^L^ ^,C°marCa de *?a,9ueiro/PE Para «r ^aisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão dequalquer outro por mais privilegiado queseja.

Ifi^TJUSt3S econtratadas as Dartes firrna oPresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixos~\

meadas de direito.

AVIARIA DAPAZ SOARES FREIRE ME /v
EMPRESA CONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I - DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

MARIA DA PAZ SOARES FREIRE ME

CNPJ: 04.613.070/0001-76

Endereço: Av. Aurora de Carvalho Rosa, 1982 -Salgueiro/PE
Fone: 3871-0000 / 8865-6509

r\

BACIA em plástico resistente, canelada, com
capacidade de aproximadamente 15 litros,
embalagem com dados do fabricante.

BACIA, em plástico resistente, canelada, com
capacidade de aproximadamente 10 litros.
embalagem comdados do fabricante.

BALDE em material plástico resistente, canelado,
com capacidade de aproximadamente 60 litros.
embalagem com dados do fabricante.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

MERCOMPLAS 354 R$ 9,47

MERCOMPLAS 354 R$ 6,<

MERCOMPLAS 52 R$ 49,99

722

R$ 3.352,38

R$ 2.463,84

R$ 2.599,48

BANDEJA EM PLÁSTICO atóxico resistente,
formato retangular, colorida, com
aproximadamente estas medidas: 30x14,5x2
çm, embalagem comdados do fabricante.

UNIDADE
TUDO

NOVIDADES 126 R$ 22,47 R$ 2.831,22

/~\

11

12

13

16

BANDEJA INOX , formato retangular. 30 x 35
çm, embalagem comdados do fabricante.

SACO PLÁSTICO transparente, com dimensões
250 mm x 300 mm. Capacidade de até 2 kg.
Bobina picotada. Com 1000unidades.
CAÇAROLA, em alumínio 100% puro, com tampa,
pegadores laterais reforçado em alumínio, com
capacidade de aproximadamente 8 litros,
medindo aproximadamente 28 cm de diâmetro e
15 cm de altura, embalagem com dados do
fabricante.

CAÇAROLA, em alumínio 100% puro, com tampa,
pegadores laterais reforçados em alumínio, com
capacidade de aproximadamente 17 litros.
medindo aproximadamente 36cm de diâmetro e
21 cm de altura, embalagem com dados do
fabricante.

CALDEIRÃO, em alumínio 100% puro, com
tampa, pegadores laterais reforçados em alumínio,
com capacidade de aproximadamente 18 litros.
medindo aproximadamente 30cm de diâmetro e
26cm de altura, embalagem com dados do
fabricante.

COLHERES para refeição em aço iDox-rT-amanho:
entre 19 e 22 cm.

UNIDADE

BOBINA

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

REHOME 110 R$ 53,99 R$ 5.938,5

JUMASA 150 R$ 36,99 R$ 5.548,50

BAUDUINO 20 R$ 56,$ R$ 1.139.Í

BAUDUINO 23 R$ 107,99 R$ 2.483,77

BAUDUINO 23 R$ 67,99 R$ 1.563,77

BACKER 1000 R$ 3,68 R$ 3.680.Í



36

^\

/"•N

PANO DE PIA, fianelado, tamanho aproximado:
28x38cm, cor branca. Embalagem informando a
descrição acima edados do fabrincante, contendo
2 unidades.

VALOR TOTAL

723
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMON.°013-C/2014
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TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E
DE OUTRO A EMPRESA LVP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NOS
TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E
SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n°
220.518.054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, eas empresas vencedoras do certame: LVP COMÉRCIO ESERVIÇOS
LTDA pessoa jurídica de direito pjivado, sito a Rua Álvaro Amorim, 63 anexo B- Imbiribeira - Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n° CNPJ:

^.518.667/0001-34, neste ato representada por JOSÉ CLODOALDO ALVES DE SOUZA, RG n° 1745408 SSP/PE, CPF n° 194.855.494-15, a
guir denominada PROMITENTES VENDEDORAS, acordam e ajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de

21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de
Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços de MATERIAL DE LIMPEZA ECOPA COZINHA, para atender as eventuais e futuras necessidades das diversas
Secretarias eCoordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento. ,
1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com'as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência
ouespecificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre asespecificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
/-§. Este registro de preços não obriga aadministração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios

aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital dePREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014
paraRegistro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com asobrigações por ele assumidas, todas as
condições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro,, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado. ;

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência dapresente ata será de12 (doze) meses a contar dadata de suaassinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 24.870,28 (vinte e quatro mil oltocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), no
qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 088/2014 paraRegistro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuaa^os^têlTtíRdia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordí
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordt;
com as liberações de recursos financeiros pelo órgão/fepassador.

\ \ ^
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6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de
rreços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar aAta deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços
em aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
8.3.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo
contratual, na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, não mais ser recebido e
aceito, configurando-se a inexecuçâo total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei enesta cláusula;
8.3.3 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue -observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que óatestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste;

z^i- Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si apenalidade, poderá
. jntar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente,
emconformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, ser aplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DO FORO !
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja. '

<^> Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente ôm 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
. -•neadas de direito.

Salguejro£E,30/05/2014

Lm?comércio e serviços ltda
/ / empresa contratada
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ANEXO I - DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

LVP COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDA •
CNPJ: 10.518.667/0001-34

Endereço: Rua Álvaro Amorim, 63 anexo B-Imbiribeira -Recife/PE
Fone: 81 3071-0813 / 8221-863

r\

14

20

f~\
21

ÁLCOOL Etílico em liquido, 92,8 graus INPM
embalagem PVC com identificação do produto*
marcado fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, capacidade SOOmi, Com tampa
rosqueável, caixa com 12 Unjdades Oproduto'
deverá ter registro no Ministério da Saúde esequir
a norma NBR 5992.

Cesto plástico em tela para lixo, material em
plástico resistente, base firme, durável. Ideal para
lanchonetes e uso de descarte em sanitários.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA em
policarbonato para papel-toalha interfolhas com 2
ou 3 dobras, capacidade para até 600 folhas
medidas: largura: 260mm, altura; 314mm
profundidade 125mm. cor: branca.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, em
policarbonato na cor branca; para sabonete a
granel; reservatório com capacidade entre gOOmj
•e,1i2 lítros; com visor frontal para inspeção do
nível do sabonete; válvula dosadora de 0,60 a0,80
ml. por acionamento; com botoeira de ejeção;
reservatório interno em policarbonato e base de'
fixação antifurto através de buchas expansivas
fornecidas com oaparelho.

VALOR TOTAL

CAIXA

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

SANTA
CRUZ

ICASA

PREMISE

PREMISE

177

410

166

129

R$ 39,48 R$ 6.987.Í

R$ 17,99 R$ 7.375,90

R$ 33,00 R$ 5.478.C

R$ 38,98 R$ 5.028,42

24.870,28
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°013-D/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
E DE OUTRO A EMPRESA EDMIR REGIS DA SILVA ME NOS
TERMOS ECONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM
E SE COMPROMETEM.

^dfpSmSSí^fS? JUr'dÍCa d! dJreÍt° PÚblÍC°' ÍnSCrÍt° n° CNPJ n-11.361.24a0001.71. sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,mífiZm ' ! representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE CPF sob on°
^MiíKÍTSK PTTo^ C0MPRAD0RA- eEDMIR REGIS DA SILVA ME pessoa jurídica dedíei opld ,9275Xnnif2 nllJ VasConfce!os" 94- Nossa Senhora da Graças, cidade de Salgueiro/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n°
19.Z75 483/0001-65, neste ato representada por EDEMIR REGIS DA SILVA, RG n° 526895123 SSP/SP CPF n° 022 887 834-94 aseauir
ÍZT^T- |EN7E yE^0RA- acordam eW«™ firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n'8«M de tfoe

/Uno oe 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de
res^nwbtedes^s8 artesPr°P0Sta ^ C°ntratada epelas Cláusulas ase9uir exPressas- definidoras dos direitos, obrigações e
IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços de MATERIAL DE LIMPEZA ECOPA COZINHA, para atender as eventuais e futuras necessidades das
diversas Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades e especificações constantes do Termo de
Referencia.

DDcrXnENDED0R Se compromete a fornecer ao COMPRADOR ós produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com aemissão de Autorização
de Fornecimento.

1.3. OVENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com ás necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de
ausência ou especificação deforma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor asubstituí-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência
entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na
legislação vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização de outros

/»ejos de aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°

088/2014 para Registro de Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições dehabilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram
diminuições depreços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de12 (doze) meses a contar dadata desuaassinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 38.801,53 (trinta e oito mil oitocentos e um reais e cinqüenta e três centavos), no
qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as;demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de
PREGÃO PRESENCIAL n.° 088/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS_D£PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos oro^ulosentrêgues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de
acordo com empenho, oóm exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados
de acordo com as liberações de recursos finanòeiros pelo órgão repassador.

1
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

Ül1' nV^NPE?°5*no que caá>er' obri9a-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO presenciai n» muuimapara Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste InsZento PRESENCIAL n. 088/2014
7. DOAJUSTE

T/Untogm também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.* 088/2014 para Registro de

8. DAS PENALIDADES

11 *̂ ^riníS^9aiantÍda aprévla defesa' aP,icar àdetentora da adjudicação as seguintes penalidades-

8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
P^Haol35í {trínta ^ cent°).sobre °valor tota" ^ Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro dePreços em aceita-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida- ^
cenLTn^ "1$ P°r dla d9 atr880'calculada"^ °va,or d0 material nao entregue dentro do prazocontratual, na hipótese de afraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração não mais ser
8?FjSfàitfF*™.íT*^0 t0taI d0 ajuste' °°m as conseqüências previstas em lei ene*2*
^™^Í£J5I! P°r ]?Í2°,Val°r d° matefial nâ0 entregue *observando.se que independentemente da data de emissão
ItZT^ da empreíSa'3 efeíVldad8 da entrega se da no momento 6m *•é***orecebimento definitivo -' hipótese quecaracteriza, conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste; »'hw«*« muc
liZAfIBlrta5ao ,daS Ia?88 d° 8traS0, antes da data avençadP Dara entrega d0 material- embora nâ0 elida por si apenalidade,^derácontar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados
«ÍJ2L 1° f Sra/°, 3° í° art 86 6d0 parâgraf01°d0 art 87 da Lei 8-666/93«a muIta- caso aP|lcada após regular processoadministrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso/cobrada
judicialmente, em conformidade com alegislação especifica;
8fZ,^8"1^! mU,tas'a detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo
midõneo ou cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;

8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(dnco)
anos, e

8.6.3 -dedaração de inidoneidade para lidtar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DA RESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendêndas oriundas do presente contrato, com exdusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

/~\ Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente' em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
,aixo nomeadas de direito.

5/2014

EDMIRREGÍSDA SILVA ME
EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO I- DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

EDMIR REGIS DA SILVA ME

CNPJ: 19.275.483/0001-65 >'

ÍaSpREUa N°emÍa FfeÍre de Vasc0ncel°s- *» -N. Sra. Das Graças -
Fone: 87 3871-5117

r*\

10

15

19

22

r*\

BATEDOR/AMACIADOR DE
opção, em alumínio, injetado,
medindo aproximadamente

CARNE, dupla
polido, fundido,
21 x 5 cm.

embalagem com os dados do fabricante.

BULE, em alumínio 100% puro, pegador com
detalhe em madeira, com capacidade de
aproximadamente 3 litros embalagem com
dados do fabricante.

COADOR DE CAFÉ, em tecido 100% algodão,
tamanho grande, com arame galvanizado,'
reforçado, com cabo de madeira dura, torneada,'
lixada e polida. Embalagem com dados dó
fabricante.

Copos de vidro temperado, capacidade de 200
ml.

ESCORREDOR DE PRETOS em aço inox,
material de alta resistência, fácil limpeza, suporta
altas temperaturas, capacidade de 80 pratos
com as seguintes medidas: 64 x 33 x 102 r.m

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

KITREKO

PARANÁ
UTILIDADES

CAFÉ
BOTÕES

DURALEX

INOXLAR

48

45

341

210

12

24

ESPONJA DUPLA FACE anti-bactérias, sendo
uma face em fibra sintética com material
abrasivo e outra em espuma de poliuretano,
consistência fina, com função de agente
bactericida, que evita a proliferação de bactérias
nas esponjas, medindo aproximadamente,
mínimo de 110x75x20mm - não tóxica.
Embalagem com dados do fabricante. Pacote
com 3 unidades.

PACOTE ESFREBOM 4464

25

ESPREMEDOR DE BATATAS E LEGUMES EM
GERAL, em aço inox, tipo manual, sem soldas,
com medidas aproximadamente de 26 cm x 10
cm, profundidade do receptor de
aproximadamente 10 cm. Com garantia
especificada e embalagem corrj__dados do
fabricante.

UNIDADE EURO 12

R$ 34,99 R$ 1.679,52

R$ 28,98 R$ 1.304,10

R$ 2,1 R$ 982,08

R$ 6,05 R$ 1.270,50

R$ 217,80 R$ 2.613,60

R$ 1,37 R$ 6.115,6

R$ 109,97 R$ 1.319,64
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ESPREMEDOR PARA ALHO, em inox, tipo
manua|. com medidas aproximada» ri» oi ™
(Altura) X 9 çm (Largura) e S cm
(Profundidade), embalagem com dados do
fabricante.

FILTRO DE BARRO, tradicional filtragem por
gravidade, capacidade da a »»™e equípado
com 2 velas filtrantes, torneira click, produto
testado é aprovado com selo do INMETRO.

UNIDADE EURO 12

27
UNIDADE SAOJQAO 10

FÓSFORO - Maço com mcaivinhae contendo
40 palitos de segurança cada. Composição-
fósforo ciorato de potássio e aglutinantes. Palitos
de boa qualidade, com dimensões compatíveis
entre 3 mm e 8 mm (fósforo convencional)
medidos do palito até a linha do acendimentó
(perto da cabeça). Embalagem devidamente
rotulada com nome e endereço do
fabricante/responsável, e quantidade de
unidades. Produto não perecível.

28
MAÇO PARANÁ

A

30

37

39

40
A

41

42

43

GARRAFÀO TÉRMICO, recipieüte
termoplástjco, com design compacto e funcional
com tripé, alça, bocal largo, ideal para líquidos
quentes e frios, com conservação de até 6horas
isolamento com espuma de poliuterano e dupla
camada de polietiteno de alta densidade, com
capacidade para io iiw Embalagem cõm
dados do fabricante e instruções de nsn

UNIDADE

PANO DE PRATO 100% algodão, tamanho ||MinAnE
aproximado: 45r fln ™r hr^^ UNIDADE

TERMOLAR

SACARIA
MURATORI

PORTE DE VIDRO para biscoitos com tampa
plástica rosqueável, capacidade de snnmi UNIDADF CASADASUWUttUC EMBALAGENS

POLIDOR DE ALUMÍNIO, ideal para a limpeza
de utensílios em alumínio, ouro, prata e bronze.
Excelente na remoção de manchas de fervura e
para dar brilho aos metais. Embalagem de
500ml. Caixa com 24 unidades.

PRATO FUNDO DESCARTÁVEL, em material
poliestireno, não tóxico, tipo PRF -023, diâmetro:
23 cm, utilizado para sopa ou alimentos que são
mais cremosos, embalagem/pacote com m
unidades, dados do fabricante, validade do
produto

PRATO PLÁSTICO com abas em polipropileno,
material de 1a, com abas, empilhável. Liso nas
partes internas e externas, formato arredondado.
Pigmentação homogênea em toda peça, cor
azul, acabamento polido brilhante, resistente a
temperatura de 100 Celsius por 20 minutos
Volume: 600 ml

PRATOS DE VIDROS tern^erado
transparente, medindo ar^xlmadameí
32 cm. Vai à lava louças^microondas.

CAIXA

PACOTE

UNIDADE

SANYBRIL

EMBRAST

KIPLASTICO

993

51

1482

16

50

1087

500

1500

730

R$ 23,97 R$ 287,64

R$ 109,99 R$ 1.099,90

R$ 1,23 R$ 1.221,39

R$ 63,83 R$ 3.255,33

R$ 3,17 R$ 4.697,94

R$ 2,56 R$ 40,!

R$ 11,79 R$ 589,50

R$ 1,55 R$ 1.684,85

R$ 2,03 R$ 1.015,00

R$ 4,85 R$ 7.275,00
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PftATOS RASOS DESCARTÁVEIS, em material
poliestjreno, não tóxico. tjpo PRM i70r
imbalaqem/pacote com 10 ,mirfflH^ dados
do fabncante, validade do produto'

hiBí° EM PASTAt indícad0 Para «mpar edarbnlho em pias. torneiras, louças, inox. fogões,
pt£? „6 d8mais •*"*» «sficosProduto biodegradável que não agrida as mãos.
Composição: óleo vegetal, hidróxido de potássio
eágua.Embalaoemrnm9im- ^ oaiü

PACOTE

UNIDADE

731

ENGEFRIO

EMBRAST 224 R$ 1,55 R$ 347,20

38.801,53 ]
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TERMO N.9 014/2014
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TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, E DE
OUTRO A EMPRESA REAL ENERGY LTDA, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob o n°
220.518.054-15, a seguirdenominada PROMITENTE COMPRADORA, e REAL ENERGY LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sobn° 41.116.138/0001-38, localizada na Av. Beira Canal, 49 - Bultris - Olinda - PE,neste ato representada porOTÁVIO CAMPELO
NETO, RG n.° 1736921 SDS-PE e CPF n.° 361.390.094-72, a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar a
presente ata de registro de preços, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993, Lei 10.520/2002 e Decretos municipais n°s
006/2007 e 004/2010 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 079/2014 para Registro
de Preços, pelostermos da proposta da Contratada e pelascláusulas a seguirexpressas, definidoras dos direitos e obrigações das partes.

IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços, paraeventual e futura contratação de empresa parafornecimento e instalação de luminárias na áreaurbana da cidade
de Salgueiro e sededosdistritos, nas quantidades e especificaçõesconstantes da Planilha Descritiva e Termode Referência.
1.2. OPRESTADOR se compromete a executar osserviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n.°
79/2014, de conformidade comas necessidadesdo CONTRATANTE de acordo coma emissão de Autorização de Serviços.
1.3.0 PRESTADOR executará osserviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, deforma parcelada, após o recebimento da
respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na
proposta.
1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com o anexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas e o serviço prestado, serão aplicados à CONTRATADA sançõesprevistas nesteedital e na legislação vigente.
1.5.Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços não obriga à administração a firmar contratações com o prestador, ficando facultada a utilização de outros meios
de contratação, assegurada nesta hipótese à preferência do beneficiário doregistro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos deexecução sujeitará aoprestador a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 079/2014
para Registro de Preços.
1.8. OPrestador deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OPRESTADOR fica obrigado a informar aoMunicípio deSalgueiro, a qualquer momento, caso osserviços registrados sofram diminuições
de preços, paraque o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12(doze) mesesa contar da datade sua assinatura.

3. DO VALOR
3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais), no qual se inclui todo o
tributo incidente bemcomo, insumos e todasas demaisdespesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 079/2014para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho.

6. DAS OBRIGAÇÕES^

6.1. OBRipAÇÕES DO CONTRATANl

a) infoçmar com antecedência mínima necessária olocal de realização dos serviços;
b) infolmar olocal do serviço aser realizado com odevido acesso àCONTRATADA;
c)pagar o preço do serviço atéo 10° (décimo) dia útil
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d)pagaro valor

6.2. OPRESTADOR, no que couber, obriga-se aocabal cumprimento de sua proposta, processo dePREGÃO PRESENCIAL n.° 079/2014
para Registro dePreços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 079/2014 para Registro de
Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 • Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora deadjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária dodireito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de até05 (cinco) anos, caso haja recusa em
assinar a Ata de Registro de Preçosnoprazo estabelecido.
8.3- muitas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 - deaté30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota deEmpenho, nos casos de recusa dadetentora daAta deRegistro dePreços
emaceitá-la, atoquecaracteriza o descumprimento total daobrigação assumida;
8.3.2 • moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro do prazo
contratual, nahipótese deatraso injustificado, atéo máximo de30dias, após o que poderá a critério daAdministração, não mais serrecebido e
aceito, conflgurando-se a inexecuçâo total doajuste, com as conseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 - de até30% (trinta por cento) sobre o valor doserviço não executado - observando-se queindependentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da execução se dá nomomento emqueô atestado- hipótese quecaracteriza, conforme o caso,
inexecuçâo total ouparcial doajuste;
8.4- Aapresentação das razões doatraso, antesdadata avençada para execução dosserviços, embora não elida por si a penalidade, poderá
contar favoravelmente à empresa quando da decisão daAdministração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5- Nos termos do parágrafo 3° do art. 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ouainda, quando for o caso, cobrada judicialmente,
em conformidade coma legislação especifica;
8.6- Além das multas, â detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento daexecução deseu objeto, nãomantiver a proposta, falhar oufraudar naexecução docontrato, comportasse de modo inldôneo
oucometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com a Administração, peio prazo de até5 (cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneídade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ouatéquesejapromovida a reabilitação, naforma da lei, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade.

9. DA RESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nosartigos 77e 78da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salguelro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro pormais privilegiado queseja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02(duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

MARCONESUBÓRlODESi
PREFEITO

REAL ENERGY LTDA
OTÁVIO CAMPELO NETO

Representante/la Empresa Contratada
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*1 SALGUEIRO
W Prefeitura Municipal

ANEXO I - DOS VALORES E MARCAS REGISTRADAS

Empresa: REAL ENERGY LTDA

CNPJ: 41116.138/0001-38

Endereço: Av. Beira Canal,49 - Bultris - Olinda - PE

CER53.320-085 TEL: (81) 3429-1705

Projeto Atividade 2.179 elemento 3.3.90.39 - Secretaria de ServiçosPúblicos

ITEM ESPECIFICAÇÃO
Fornecimento e Instalação de kit luminária fechada
completo com: 7 metros de fio 2,5, Conector
Perfurante 10,0 -35,00/1,5-6,0, Conectores cortantes
1,0-2,5/1,5-2,5, Braço de iluminação pública aço "P"
1000mm, parafusocabeça quadrada em aço "GV12
x 300 x 500mm 01 P", com lâmpada vapor de sódio
70W, arruela quadrada em aço 38 F14.00, luminária
pública fechada E-27 IX 70 w, Base relê IP para
poste externo, rêle intral, Relê IP NE 220 VFO,
Reator P Lâmpada vapor sódio 70W 220v externo
com poste padrão CELPE. O material e os
equipamentos necessários serão por conta da
empresa. O serviço será na área urbana de
Salgueiro

UNIDADE

KIT

MARCA QUANT

ALMEC 600,00

VALOR

UNITÁRIO

297,50

VALOR

TOTAL

734

178.500,00



SALGUEIRO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 015/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALGUEIRO, E DE OUTRO A EMPRESA FRANCISCO ERIVAN DE
OLIVEIRA - ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE COMPROMETEM.

B^pSlS^Jtt^ 'f HÍreÍt° PÚblÍC°' ÍnSCrÍt° n° CNPJ n.°11.361.243/0001-71. sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
m£* nJlT< • ] Ba,0;epnresentada por seu Prefeit0- Dr- Marcon<* Libório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob on°220.518 054-15, aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, eFRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA - ME pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.024.770/0001-41. localizada na Rua Dom José Lopes, 158 C, Sala 05 -Centm Serrita PE neste ao
SS^?£E! r°E °UVEIRA" tRGTn °434740? SSP"PE 6CPF n°̂0.277.174-53 a^d2orS2 PROM T^NT
Sen*l^ln l hT°, "Sf?! TerS,0^ntrat0' n0S termos da Lei n° a666/93' de 21 de íulh0 * 1993 elegislação^ToT^cZ^L^l ?rd'Ç?eS d° Ed'tal de PREGÂ° PRESENCIAL n-° °63/2014 para Registro de Preços, pelos termos daroposta da Contratada epelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes.
IDO OBJETO

^^^^l^i^^n^1fUtHra COntrata-?° de peSSOa jurídica esPecializada em confecção de prótese dentária para atender asDescreva especialidades odontológicas), nas quantidades eespecificações constantes da Planilha
L2o/21P.RE,STAD°R Se comPromete aexecutar os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n°
-moddcc?nformidade com as necessidades do CONTRATANTE de acordo com aemissão de Autorização de Serviços
1.3. OPRESTADOR executará os serviços, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, de forma parcelada, após orecebimento da
respectiva autorização de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na
proposta. y

1.4. Os serviços deverão estar em conformidade com oanexo VI do presente edital. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as
especificações pré-fixadas eoserviço prestado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas neste edital ena legislação vigente
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com oprestador, ficando facultada autilização de outros meios
de contratação, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7.0 descumprimento dos prazos de execução sujeitará ao prestador amulta estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n°063/2014
paraRegistrode Preços.
1.8. OPrestador deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as

^ condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OPRESTADOR fica obrigado ainformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os serviços registrados sofram diminuições
de preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato éde R$ 222.000,00 (duzentos evinte edois mil reais), no qual se inclui todo otributo incidente
bem como, insumos e todas as demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da eventual despesa correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 063/2014 para Registro de Preços.

5.DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos serviços prestados serão efetuados até o 10° dia do mês subseqüente a emissão da Nota Fiscal emitida de acordo
com empenho.

6.DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR

6.1. OPRESTADOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO/PRESENCIAL r).° 063/2014
para Registro de Preços, no quje-f»ão contrariar quaisquer^láusulas deste instrumento/""^ [



7. DO AJUSTE '^
UM*, também opresente contrato, aPROPOSTA «nstante do editei de PREGÃO PRESENCIAL „, 063*014 para M de
8. DAS PENALIDADES

assinara Ata de Regisíode Pr^nÔpWe^So ^ "* Per,0<l0 de alé M(cinco» «*"»>*"» em
8.3 -multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

.«^^-i^riIííSSflSSl^^ T °rator *> "*"* •*»» «ro do prazo

8TteSr^^

9. DARESCISÃO

9.10 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas^osartígos 77e78 da Lei Federal 8666/93 «suasalterações.
10. DOFORO

»uC0mtX^s|ISUdra/PE ^ ** qUa'8qU8r *"""* °riUndaS d0 «~«** «• —»*
nomeai de"X"^ ' """"^*^ taa °presente *" 02 (<lua8> *•de H* •"•**«*« as testemunhas abaixo

Salgueiro/PEJ)3 de junho de 2014.

FRANCISCO ERIVAN J)E OLIVEIRA • ME
EMPRESA CONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I-DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

Empresa: Francisco Erivan deOliveira -ME

Enderço: Rua Dom José Lopes, 158 C, Sala 05 -Centro -Serríta -PE
CEP: 56.140-000 Telefax: (87)3882-1382 e-mail procenterdental@hotmail.com

Projeto Atividadade 1.040 Elemento 3.3.90.39 Fonte 20 -Secretaria de Saúde

Item Especificação

Prótese Dentária Total (PT) - Prótese com processo de
fabricação em mufla, com resina termopolimerizavel;
Dente acrílico de duas camadas de prensagem.

Prótese Parcial Removlvel(grade metálica e acrilização)
- PPR; Dente acrílico de duas camadas de prensagem,
grade metálica em cromo cobalto com molibdênio
fundida e polida; prótese com processo de fabricação em
mufla com resina termopolimerizavel

\yL~SU_ JX

Quantidade de
Procedimentos ano

2014.

Mensal Anual

100 1200

V. Unit.

115.00

175,00

Valor

Total

mensal

11.500,00

7.000,00

Valor total
anual

138.000,00

84.000,00

222.000,00

737



TERMO N.° 15/ 2015

♦J SALGUEIRO
ceitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

738

nncMc°K1Tn! COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO APREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO AEMPRESA
PERUÍBE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRÔNICO LTDA, NOS TERMOS E

í0àD^^ã^m0Cmm °UT0RGAM

S» SS^tt*^*"^« Sampai°- 279' Sal^o,Estado1.504.454 SSP-PE.CPF/MF 220.518.054-15. ePERUÍBE COmScK DE WOnSSf«iffí5 oS^! Dr MarCones Libório de Sá- ™"°direito pr.vado,sito aRua Fiação da Saúde, 175 - Saúde StnSrJm f£!R0 ELETRON|COS LTDA sob pessoa jurídica de
femandes Csipai, RG „.• 11434.546, SSP-PR eW^mPunT^Z £E^FJ5*5í* neste Representada por Edivaldo
rmar opresente Termo de Cmi^^^^^^TTdT™±PROmEmB VEND^ORA, acordam eajustam

Contratada epelas cláusulas aseguir expressas. cl*ikonico n. 018/2015 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da

1. DOOBJETO

'^^^^X^^ZT^S^^T daara"-•-—-—•—
»*&^\tSSKZ2SríssaATA DE REG,STR0 DE PREC0S«~*Fornecimento. con.onradade com as necessidades do COMPRADOR do acordo com aemissão de Autorização de

XreSaTs^de forma diversa na proposta. rornecimento ou outro instrumento equivalente.independentemente de ausência ou especificação

reWalSdo^ ~ •—«» Problemas e/ou defeitos serão
especificações pré-fixadas eofornecimento StaftS ofaidosSf^TAM^Sí™*',™' qUf'qUer •""W*"*'* entre escontrato com fundamento na Lei 8.666/93 em sua atuai redação CONTRATADA sanções previstas nesta ata de registro de preços eno

IfçdesThfJlit^eqTaSaçTe*^ *""*"* "^^^«"" »°«a" —«"*«. «<** -
lo^ss^tKs^^issr"coMPRADoaaqua,quer —* cas° °s •-*• •*»-
2. DO PRAZO

l DOVAU» VÍ9ênCÍa ^ PreSa,"e ^ S6râ de n(dM8) meMS a""^da da,a da sua "**«.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS^

^Rà^^^^^^^T""* P°r C°nta das Dolações °rçamentarias constantes d0 Proc-esso de PREQ*°
5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

lv.
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5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados ate o10' dia do mês subseqüente após aemissão da Nota Fiscalemitida de acordo
Srf!81?^ f"""í? THaS!ws ao alendí,rento* «"**•eprogramas, cujospagamentos serão efetuados de acordo com asliberações de recursos financeiros pelo órgão repassador. NO EDITAL ENA M

6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR •

n^0niVAN°E20^n0TftC0Uber' 0brl9a"8e ao c*al «"P^taento * sua proposta constante no processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.«
018/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para Registro de Preçoe.
8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
Ate Í82^h?2^ d° dÍreÍl°^ í!(CltfIe d8 C0ntratar ^ °Munlc,Pio- PeI° P8^0 de atô °3 ("»> anos, caso hajarecusa em assinar a«a ae Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
ÜL^ef 3°% ^ül8 f°T °!nt0) **"* °vaIor total da Nota da Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registrode Preços emaceita-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida;
5:3m""lorat5ria ?!^ ídfiS dédmos por 08nto)por dia da atra80a calculada sobre ovalor do material não entregue dentro doprazo contratual,na hipótese de atraso injustificado até omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, nãomais ser recebido eaceito,
configurando-se a.inexecuçâo total do ajuste, com as conseqüências previstas em (ei enesta cláusula;

^L^lfilfJ.0^(tfinta P°r ^L"*™ ° vak)r d0 materiaI nSo entre9ua "observandc-se que independentemente da data deemissão do/documento fiscal da empresa, aefetividade da entrega se dá no momento em que éatestado orecebimentodeflnitlvo -hipótese que caracteriza,
conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si apenalídade,poderá contar
favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3° do art 86 edo parágrafo 1» do art. 87 da Lei 8.666/93, amuita, caso aplicada após regularprocesso
admlnlsfratiyo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso,cobrada judicialmente, em
conformidade com alegislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame,ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportassede modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;

8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de atô 03 (três) anos; e
8.6.3 -declaração de inidoneídade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição
ou atô que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DARESCISÃO

9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77,78 e79 da Lei Federal 8666/93 esuasalterações
10. DO FORO ^

10.1. Rca eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para (firimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato.com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado queseja.

^ d^rf eTtm JUSteS 6contratadas as partes firma ° Prcsente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhasabaixo

Salgueiro/PE. 16de Junho de 2015.

PERUlBE COMÉRCIO/DE PROL"
COMI

LETRO ELETRÔNICOS LTDA
TADA



+ ) SALGUEIRO

ANEXOI-DAS MARCAS EVALORES REGISTRADOS

oWi^ssafissrde produ,os **>+***»»**

CEP: 03.188-001

Tel. (11)5594-2217 e-mail: fernandes@dspm.corn.brAveilington@d8prn.corn.br

ITEM

r>

10

ESPECIFICAÇÃO
PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R16 - DE 1- LINHA NÃO
REMONTADOS, NÃO REMODELADOS, NÂO RECAUCHUTADOS
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR. OS PNEUS DEVERÃO
pONTER SELO DO INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA ONOME OU LOGOTIPO DO FABRICANTE E

QUANT. VEÍCULO

PICK-UP
AMAROK

MARCA

CONTINENTAL

V.TOTAL ESTIMADO RS

r>

740

V.UNIT. V.TOTAL

660,00 2.640,00

RS 2.640.00



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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TERMO N.°15.A/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO A EMPRESA
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI •
EPP, NOS TERMOS E CONDIÇÕESQUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.°, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279. Salgueiro,Estado
dePernambuco,a seguir denominado PROMITENTE COMPRADOR neste ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Ubório de Sá, RG n°
1.504.454 SSP-PE.CPF/MF 220.518.054-15, e JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP, sob pessoa jurídica de direito
ndo,sito aAV Mario Amaral Gurgel, n° 446 - Centro, Cabrália Paulista - SP, inscrita no CNPJ n'20.831.339/0001 -47, neste atorepresentada
r -oão Batista Zilii Neto. RG n.°24.930.190-8, SSP-SP e CPF n.°253.166.768-74, aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e
ajustam firmar opresente Termo deCompromisso de Fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e Decreto municipal
n° 036/2014 assim como pelas condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para Registro de Preços, peios termos da proposta
da Contratada e pelas cláusulas aseguir expressas.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços, para eventual fornecimento de pneus automotivos novos, câmara dear e protetores para atender as eventuais e futuras
necessidades das diversas Secretarias e Coordenadorias da Administração Municipal.
1.2.0 VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3.0VENDEDOR efetuará aentrega dos produtos, de acordo com asnecessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nosiocais solicitados,
após o recebimento darespectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalentejndependentemente de ausência ouespecificação
de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados.obrigando-se o fornecedor a substitui-los, semprejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, emqualquer tempo.divergôncia entre as
especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas nesta ata de registro de preços e no
contrato com fundamento naLei 8.666/93 emsuaatuai redação.
1.5. Ospreços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.

Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações como fornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios de
Visição, assegurada nesta hipótese à preferência dobeneficiário doregistro emigualdade decondições.
1.7.0 descumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor àmulta estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para
Registro de Preços.
1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9. OPROMITENTE VENDEDOR fica obrigado a informar ao PROMITENTE COMPRADOR, a qualquer momento, caso os produtos registrados
soframdiminuições de preços, para queo Registro do preço sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência dapresente ata será de 12(doze) mesesa contar dadata desuaassinatura.
3. DO VALOR
3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 97.583,70 (noventa e sete mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos), no
qual seinclui todo otributoincidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas pelo PROMITENTE VENDEDOR.

L.ii:

4.DOSRECURS

4.1. As de§p
ELETRi

RÇAMENTÁRIOS
ites do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Prc

para Registrode Preços.
o de PREGÃO

>s*>
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR.

•»^C^ - P—*«-«O ELETRÔN.CO „,
7. DOAJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do PREGÃO ELETRÔNICO n- 018/2015 para Registro de Preços.
8. DASPENALIDADES

82"^ílt^^^T^ Erévia defesa'ap,icar adet6ntora de «tfKfcaçao as seguintes penalidades:

8.3 - muitas pecuniárias, nas seguintes proporções:
liLi*?? 30% (WIía -P°r ™n{0) scbre °va,or total * Nota de EmPenh<>, "os casos de recusa da detentora da Ata de Reqistrode Preços emaceifâ-la, ato que caracteriza odescumprimento total da obrigação assumida- Kegistrooe Preços em
ZÍ"Z« Ha8i!f;2n {ÚÍS ^T P°r ^t0) pcr dia de atraso'ca,Cülada 8cbre °va,or d0 materia' não ^tregue dentro doprazo contratual,
SrJ2í2SSÍ °»má5dm° de 3° dia8' •*• °que poderá aüMú da Administração, nâomais ser recebido eStoconfigurando-se ainexecuçâo total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
1\JS»ficJ£(tnnta P°r Ce,ní?LS0I>rel0 va,or d0 materíal nao entreSue "observando*e que independentemente da data deemissão doL^T,S- da empr^a'a e,fe«vldad? da ^trega se dá no momento em que éatestado oreceblmentodefinltivo -hipótese que caracteriza,conforme ocaso, inexecuçâo total ou parcial do ajuste; i«f«"»» muo unauniun,

2l3^£üf"?** d8S IBl88!ld? aíaS.0, antôS da data avençada para entreSa d0 materia|. embora não elida por si apenaOdade.poderá contarfavoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
«L!£^^ d° art' í6 6d° f;ara9raf0 1° d0 art 87 da Lei Bmm> amuIta- <*so ap,lcada ap6s regularprocessoiSSESf!* ? mntída d0 pa|am8nt0 eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso,cobrada judicialmente, em
conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame,ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, nâo mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportassede modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;
8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 03 (três) anos* e
8.6.3 -declaração de inidoneídade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição
ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77,78 e79 da Lei Federal 8666/93 esuasalterações
10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Satgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato,com exclusão de qualquer
S~r*v por mais privilegiado que seja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhasabaixo
nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 16de Junho de 2015.

JB COMÉRCIO IMPEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
CONTRATADA



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

ANEXO I- DAS MARCAS EVALORES REGISTRADOS

ÍÍE?2a: JB Comércio de peças para veículos Eireli-EPP
CNPJ:20.831.339/0001-47
Endereço: Av. Mário Amaral Gurgel,446
Bairro: Centro - Cidade: Cabralia Paulista /SP
CEP: 17.480-000

Tel. (14)3372-1063 e-mail: jbpecasepneus@gmail.com
ITEM

s~\

ESPECIFICAÇÃO
PNEU AUTOMOTIVO 900/20 - DE 1a LINHA NÃO
REMONTADOS, NÃO REMODELADOS, ' NÃO
RECAUCHUTADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS
ABNT/NBR, OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO
DO INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO DO
FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO"
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM OVEICULO DEVERÁ ESTARÃO
ESTAR GRAVADOS NA PAREDE LATERAL
EXTERNA DOPNEU.

PNEU AUTOMOTIVO 205/75 R16 - DE 1a LINHA
NÃO REMONTADOS, NÃO REMODELADOS, NÃO
RECAUCHUTADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS
ABNT/NBR, OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO
DO INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO DO
FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO;
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM OVEICULO DEVERÁ ESTARÃO
ESTAR GRAVADOS NA PAREDE LATERAL
EXTERNADO PNEU.

PNEU AUTOMOTIVO 235/70 R16 - DE 1a LINHA,
NÃO REMONTADOS, NÂO REMODELADOS, NÃO
RECAUCHUTADOS, DE ACORDO COM ASNORMAS
ABNT/NBR, OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO
DO INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO DO
FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO;
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM OVEICULO DEVERÁ ESTARÃO
ESTAR GRAVADOS NA PAREDE LATERAL
EXTERNA DO PNEU.
PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15 - DE 1a LINHA,
NÃO REMONTADOS, NÃO REMODELADOS, NÂO
RECAUCHUTADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS
ABNT/NBR, OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO
DO INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO DO
FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO;
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL CQM-e-VEÍCühaDEVERÁ ESTARÃO
ESTAR

EXTERNA
LATERAL

QUANT VEÍCULO

ÔNIBUS

DUCATO FIAT

PICK-UP S10

DUCATO

PEUGEOT

MARCA

GOODRIDE-CR942

CHENGSHAN-CSR71

GOODRIDE-SU307

GOODRIDE-SP06

743

V.UNIT. V.TOTAL

909,00 59.994,00

489,00 2.934,00

479,70 3.837,60

355,90 2.135,40

W&Z?



15

-11

17

_20_

23

27

rNtu AUTOMOIIVO 1000/20 - UE 1' LINHA Min
REMONTADOS. NÃO REMODÍudos^S
^CHUTADOS. (^M^Sw^Him^
ABNT/NBR, OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO
DO INMETRO; TER GRAVADO NA 1PArIdp
mTm^Ef\°J?m 0Ü L0^REdDoE

cvtcSmaGRAVAD0S na parede lateral

QJWARA DE AR 900 ARO 20. NOVA. COM SELO DO
INMETRO. atendendo as Normas Ha armt

aJjMRA DE AR 700 AR016. NOVA, COM SELO DO
INMETRO. atendendo asNormas Ha abiut

SÔS^*! T? AR0 14'N0VA- C0« SELODO INMETRO, atendendo as Nnimas da ABNT

nS™*? 1S°° m 20' N0VA. COM SELODO INMETRO, atendendo as Nnrmas da ABNT

S?,D^ 11JAR0**N0VA- ^ SELO DOINMETRO. atendendo as Nornias daarmt

Ü™^ÜR PARA CAMAKA u* AR 1000 AROÕ"COM SELO DO INMETRO, atendendo as Normas dá

744
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 15-B/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO A
EMPRESASPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
NOS TERMOS E CONDIÇÕESQUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.«. sito na Rua Joaquim Sampaio 279 Salgueiro Estado
tS^^^S?S^^^Ã^^f^r ato representado por seu Prefeito, Dr. MaTones úLoR RG n"
Í^SS^^S^SiiSí i SPA5E,INí:0DRMlAT,CA EM°VEIS LTDA, sob pessoa jurídica de direito privado.sito aRua Dr.
EEStJS Va& "Sf*1 f6Sa''na Cldade de Barbacena -MG- inscrita no CNPJ n°14.190.355/0001-03, neste atorepresentada por
SidacLZ.™ i ^^'^ **** ^^^ PR0M,TENTE VENDEDORA, a^TajZffi^ti . C^Promisso de Fornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 eDecreto municipal n° 036/2014
ctósttaKjr10 eletrônic° n- °18'2015 •« «<«L «° •*« - •— s p™™
1. DO OBJETO

IÍÍShSLÍ PÍÇ°S' Pac3 eV!ntUa' fo™cirnento de Pneus automotivos novos, câmara de ar eprotetores para atender as eventuais efuturasnecessidades das diversas Secretarias eCoordenadorias da Administração Municipal.
PRÉGÃ^ f° C°M™D0R os Produtos instantes nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorrente do
Fomwimento conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com aemissão de Autorização de

l^SSS^IS^ !ínN? d°S íroíUtL8, de aC°rd0 ^ aS necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, noslocais solicitados,
h. ri S 'fCtlVa autor,zaCào de fornecimento ou outro instrumento equivalente.independentemente de ausência ou especificação
ae lorma diversa na proposta. v

r!;ti»2fncPr0KdUt0S^deVerâ? eStarJ8m cor!formidade °°m a3 normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados.obngando-se ofornecedor asubstituí-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo.divergência entre as
especificações pré-fixadas eofornecimento efetuado, serão aplicados àCONTRATADA sanções previstas nesta ata de registro de preços eno
contrato com fundamento na Lei 8.666/93 em sua atual redação.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meios de
aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
IJ^descumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor àmulta estabelecida no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 Dará
Re^ (rodePreços. K
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços eem compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9 OPROMITENTE VENDEDOR fica obrigado ainformar ao PROMITENTE COMPRADOR, aqualquer momento, caso os produtos registrados
sotramdiminuições de preços, para que oRegistro do preço seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$10.060,00(Dez mil e sessenta reais), no qual se inclui todo o tributoincidente bem como,
transportes e todas asdemais despesas porventura realizadas pelo PROMITENTE VENDEDOR.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS X \
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.° 018/2015 para Registro de Preços.

V



ANEXO I- DAS MARCAS EVALORES REGISTRADOS

Empresa: Space Informática &Móveis Ltda
CNPJ:14.190.355/0001-03
Endereço: Rua Dr. Antonino Sena Flgueiredo.113
Bairro: Santa Tereza I- Barbacena/MG
^EP: 36.201-056

ITEM

14

ESPECIFICAÇÃO
PNEU AUTOMOTIVO 17.5/25 - DE 1
LINHA, NÃO REMONTADOS, NÃO
REMODELADOS, NÃO RECAUCHUTADOS
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBr'
OS PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU
LOGOTIPO DO FABRICANTE E LOCAL DE
FABRICAÇÃO; INDICADOR DE CARGA E
VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O
VEICULO DEVERÁ ESTARÃO ESTAR
GRAVADOS NA PAREDE LATERAL
EXTERNA DO PNEU. VEICULO TIPO PÁ
CARREGADEIRA

QUANT.

^i.

VEÍCULO

PÁ
CARREGADEIRA

MARCA

SUPERGUIDER G2

r~\ V.TOTAL ESTIMADO RS

746

V.UNIT. V.TOTAL

2Í515,( 10.060,00

R$ 10.060,00
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+\ SALGUEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 15-C/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO A
EMPRESAAUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E
PEÇAS LTDA EPP NOS TERMOS E CONDIÇÕESQUE
SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.°, sito na Rua Joaquim Sampaio. 279, Salgueiro.Estado
dePernambuco.a seguir denominado PROMITENTE COMPRADOR neste ato representado por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá. RG n°
1.504.454 SSP-PE.CPF/MF 220.518.054-15, e AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EPEÇAS, sob pessoa jurídica de direito privado.sito a
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1141, Loja 1 -Boqueirão, na cidade de Curitiba - PR, inscrita no CNPJ n°20.063.556/0001-34, neste

^-atorepresentada porKaue Muníz do Amaral, RG n.° 10.117.444-1, SSP-PR e CPF sob o n° 074.127.859-66, a seguir denominadaPROMITENTE
ENDEDORA, acordam e ajustam firmar opresente Termo deCompromisso deFornecimento, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de

1993 e Decreto municipal n° 036/2014 assim como pelas condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para Registro de Preços,
pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas.

IDO OBJETO

1.1. Registro dePreços, para eventual fornecimento de pneus automotivos novos, câmara de are protetores para atender as eventuais e futuras
necessidades dasdiversas Secretarias e Coordenadoras daAdministração Municipal.
1.2.0 VENDEDOR se compromete a fornecer aoCOMPRADOR os produtos constantes nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorrente do
PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3.0 VENDEDOR efetuará a entrega dos produtos, deacordo com as necessidades do COMPRADOR, deforma parcelada, noslocais solicitados,
após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ououtro instrumento equivalente.independentemente de ausência ouespecificação
de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejettados.obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo.divergência entre as
especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serãoaplicados à CONTRATADA sanções previstas nestaata de registro de preços e no
contrato com fundamento na Lei 8.666/93 emsua atual redação.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Esteregistro de preços nãoobriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios de
aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência dobeneficiário doregistro emigualdade de condições.

/ SI. Odescumprímento dos prazos deentregas sujeitará ofornecedor àmulta estabelecida no edital dePREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para
•<eglstro de Preços.
1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por eleassumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9.0 PROMITENTE VENDEDOR fica obrigado a informar ao PROMITENTE COMPRADOR, a qualquer memento, caso os produtos registrados
soframdiminuições de preços, paraqueo Registro do preço sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presenteata será de 12(doze) mesesa contar da datade sua assinatura.
3. DO VALOR
3.1.0valor global estimado deste contrato é de R$ 20.941,10 (vinte mil novecentos e quarenta e um mil e dez reais), no qual se inclui todo o
tributoincidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas pelo PROMITENTE VENDEDOR.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTA.....
4.1. As despesas decorrentes/roeventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
ELETRÔNICO n.° 018/2015/tara Registro de Preços.
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente após aemissão da Nota Fiscalemitida de acordo
com empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujospagamentos serão efetuados de acordo com as
liberações de recursos financeiros pelo órgão repassador. NO EDITAL ENA M

6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENOEDOR-
6.1. OVENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta constante no processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.°
018/2015 para Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do PREGÃO ELETRÔNICO n.° 018/2015 para Registro de Preços.

8. DAS PENAUDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com oMunicípio, pelo período de até 03 (três) anos, caso hajarecusa em assinar a
Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registrode Preços em
aceitá-la, ato que caracteriza odescumprímento total da obrigação assumida;
8.3.2 • moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do material não entregue dentro doprazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que poderá a critério da Administração, nãomais ser recebido e aceito,
configurando-se ainexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;

^Jj.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue - observando-se que independentemente da data deemissão do
ocumento fiscal da empresa, aefetividade da entrega sedá no momento em que é atestado o receblmentodeflnitivo -hipótese que caracteriza,

conforme o.caso, inexecução total ou parcial do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por sia penalidade.poderá contar
favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art. 86 e do parágrafo 1o do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regularprocesso
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for o caso.cobrada judicialmente, em
conformidade coma legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame.ensejar o
retardamento daexecução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportassede modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;
8.6.2 • suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até03(três) anos; e
8.6.3 - declaração de tnidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes dapunição
ouatéqueseja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade queaplicou apenalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá serrescindido nashipóteses arroladas nosartigos 77,78 e 79 da Lei Federal 8666/93 e suasalterações.
10. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato.com exclusão de qualquer
outro por maisprivilegiado que seja.

•—N E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemurthasabaixo
.omeadas de direito.

de 2015.

contratada SEPEÇAS AUTOLÜK •COMERCIO DE
PNEDãlÁTICOSEPEÇÂSLTDA*EFP
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1141 -Loja1
Cx. Postal 169D3 no CEP da agência 81650-93Í

Boqueirão•Curitiba-Paraná



+ SALGUEIRO
'Prefeitura Municipal

ANEXO I- DOS VALORES EMARCAS REGISTRADAS

ZSS&%££&••*• 1W-loia 01
CEP: 81.650-240

Te.. (41)3085-7211/3076-7209/7210/7211, e.mai.:llcte.autoluk@gn,ail.com
ITEM ESPECIFICAÇÃn

II Al \Tr\Mr\Tl\if\ A A nts.À. -^ .- . •PNEU AUTOMOTIVO 14.00/24 TG 12 LONAS .
DE 18 LINHA. NÃO REMONTADOS. NÃO
REMODELADOS. NÃO RECAUCHUTADOS, DE
2£2S° C0M A,S N0RMAS ABNT/NBR. OS
PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
UTERAL EXTERNA ONOME OU LOGOTIPO
DO FABRICANTE ELOCAL DE FABRICAÇÃO"
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM O VEICULO DEVERA
ESTARÃO ESTAR GRAVADOS NA PAREDE
LATERAL EXTERNA DOPMFIl

12

13

^-S

18

19

21

22

25

26

PNtU S0/S0-19 M/C DIANI. - DE 1-LINHA. NÃO
REMONTADOS. NÃO REMODELADOS. NÃO
RECAUCHUTADOS. DE ACORDO COM AS
NORMAS ABNT/NBR. E SELO DO INMETRO
VEICULO TIPO MOTO HONDA BROS Kfi isn '
DMCII *4f\mi\ At ...^ - __ vwPNEU 110/90-17 M/C TRÁS. - DE 1' LINHA
NÃO REMONTADOS. NÃO REMODELADOS*
NÃO RECAUCHUTADOS, DE ACORDO COM
AS NORMAS ABNT/NBR. E SELO DO
INMETRO. VEICULO TIPO MOTO HONDA
BROS KS150
CÂMARA DE AR 90/90 ARO 19. NOVA COM
SELO DO INMETRO. atendendo as Normas da
ABNT.
CÂMARA DE AR 110/90 ARO 19. NOVA. COM
SELO DO INMETRO. atendendo as Normas da
ABNT.
CÂMARA DE AR 1/5//0 ARO 13. NOVA. COM
SELO DO INMETRO. atendendo as Normas da
ABNT.
CÂMARA DE AR 1400 ARO 24. NOVA COM
SELO DO INMETRO. atendendo as Normas da
ABNT.
PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900 ARO
20. COM SELO DO INMETRO. atendendo as
Normas da ABNT

PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 700 ARO
16. COM SELO DO INMETRO^atendlndolr
Normasda ABNT

15

12

80

MOTO HONDA TcnuhII„
BROS KS 150 TECHNIC

IRA

IRA

LEFORT

LEFORT

RALFLEX

RALFLEX

V.TOTAL ESTIMADO R$

749

264.00 R$ 1.584.00

R$ 20,00 R$ 120.00

R$ 44.65 R$ 267,90

R$ 24.00 R$ 360,00

R$ 203,00 R$ 2.436.00

R$ 35,00 R$ 2.800,00

R$ 17.95 R$ 71,80

R$ 20.941,10
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+ %SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 15-D/2015

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SIFAZEM, DE UM LADO APREFEITURA
MUNICIPAL DE SALGUEIRO.E DEOUTRO AEMPRESA
PNEUS E CIA LTDA - EPP NOS TERMOS E
CONDIÇÕESQUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM
ESE COMPROMETEM.

1.504.454 SSP.PE.CPF/MF mA.m^P^W^aT^J^^J!'T^*0' °r MaTOneS LibM° de Sá RG *2647 Timbi Camaragibe - PE, Inscrita no CNPI n70m9MMM^f' ISP"?***"", * dlreit° P™dMto aAV. Dr. Belmino Correia,
^235.635 SSP/PEeCPF sob onM13192 914-49 «,™S • .,' n^..^-repreSentada PorSr' Luls de A'™l«a Silva Filho, RG
1-n. de Compromisso de 5i5J2S?ÍS£mdX^S^TTf^fS^aC0rd8m 6a'us,am faar »P»™*pelas condições do Edital de PREGÃO M^r^KJ^****1" •Çecreto municipal „• 036/2014 assim como
cláusulas aseguir expressas. P Reglstro de Preç08' Pelos termos ^ proposta da Contratada epelas

1. DO OBJETO

Fornecimento. necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

de forma diversa na proposta. 'omecimento ou outro instrumento equivalentejndependentemente de ausência ou especificação

especikeçoes pré-fixadaseofomedmentolradoSScontrato com fundamento na Lei 8.666/93 em sua atuai redação CONTRATADA sanções previstas nesta ata de registro de preços eno

R«xçrdom^^^
liçoSbílitXS3S25luX" ^PreÇ°S eCm C°mpa,ibilidade C™ aS «as"—-** «>d* as
mSSSS^p^^oIíIK^SS^ comprador' aqua,quar moman,°'caso °s prote«»
2. DO PRAZO

i mEEÍ VÍ3ênCÍa °a preS6n,e ata serà de 12 <doze>mesl* econtar da data de sue assinalara.

**ES£S^^ •°«°•"«o reais,, no gua, se inclui todo o
' UW,SPWW5 e I0oas as demais despesas porventura realizada>&elo PROMITENTE VFNnFnriR

3. DOVALOR

ibal estimado deste contrato éde R$ 47.888,00 (quarenta eutunlU oito
jelo PROMITENTE VENDEDOR.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

ÊlV^ P* —- Dotações Or^mentarias constantes do Processo de PREGÃO
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

^SS^ÍSSÍS^^ Ŵ raés Subs^eflte *»*" «">**> da Noto FtaMHi de acordo

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR.

O^X^Tp^^ "O »~ de PREGÃO «tf» „,
7. DOAJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do PREGÃO ELETRÔNICO nf 018/2015 para Registro de Preços.
8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades-
A^Se^^
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
lÜÍJfé 3°%^J"^80bre°va,or total da Nota de EmPenno-nos ««• de recusa da detentora da Ata de Reqistrode Preços emacertai, ato que caracteriza odescumprímento total da obrigação assumida- «egistroae preços em
n7ÍC^aaÍ!e°;2M (dííS Í*!!S ^ ??t0) Çor dla de fltraso' ca,cu!ada scbre °va,or d0 feriai não entregue dentro doprazo contratualÍLttn c ^ Nusfedo ^ omáximo de 30 dias, após oque poderá acritério da Administração, nlomais ser ZStoTEto
configurando-se> ainoçecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula-
dãcw^ui Ví0r d° "íi6"'81 nfi0 entresue •<*"""»*••• <P» independentemente da data deemissão do
™^««™ 1 PT£? d8de í entrega 8e dá no momento em ^ éate8ted0 °«ceblmentodeflnttivo -hipótese que caracteriza,conforme ocaso, ínexecuçôo total ou parcial do ajuste; '

íü™ 8preSf"S?5*0 d8S raZÔe! d<! "?•?'antes da data avençada P3™ e"1^8 d0 materia|. ••*«• "*> e«da por si apenal1dade,poderá contarfavoravelmente áempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados
«irniIÍL^Í para9?f° 3° d0 art 86 ed0 Para9rafo 10 do art. 87 da Lei 8.666/93, amulta, caso aplicada após regularprocessoadministrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso.cobrada judidalmente, em
conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, àdetentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para ocertame,enseier o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportassede modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 03 (três) anos; e
8.6.3 -declaração de ínidoneidade para licitar econtratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição
ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenaBdade.

9. DA RESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77,78 e79 da Lei Federal 8666/93 esuasaiteracões
10. DO FORO

1/Kç Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato,com exclusão de qualquer
c. j por mais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhasabaixo
nomeadas de direito.

ro/PEriB de Junho de 2015.

PNEUS EcRLTDAiiismmfo Silva Filho
CONTRATADO /SòaoAdnanâRdoi

Luís deAlmeida Silva Riho
Soco Administrador



±) SALGUEIRO
ANEXO I- DAS MARCAS EVALORES REGISTRADOS

Empresa: Pneus &Cia Ltda -Epp
CNPJ.70.174.909/0001-41
Endereço: Av. Dr. Belmino Correia.2647 -Timbi
Cidade: Camaraglbe-PE
CEP: 54.768-130

Tel. (81)3458-2388 e-maíl: pneusecia@uol.com.br

ITEM ESPECIFICAÇÃO
PNEU AUTOMOTIVO 265/75 R16 - DE 1S
LINHA, NÃO REMONTADOS, NÃO
REMODELADOS. NÁO RECAUCHUTADOS DE
ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR' OS
PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO
DO FABRICANTE ELOCAL DE FABRICAÇÃO"
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM O VElCULO DEVERÁ
ESTARÃO ESTAR GRAVADOS NA PAREDE
LATERAL EXTERNA DOPNEU.
PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R13 - DE ía"
LINHA, NÃO REMONTADOS, NÃO
REMODELADOS, NÃO RECAUCHUTADOS, DE
ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR, OS
PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO
DO FABRICANTE ELOCAL DE FABRICAÇÃO"
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM O VEÍCULO DEVERÁ
ESTARÃO ESTAR GRAVADOS NA PAREDE
LATERAL EXTERNA DOPNEU.
PNEU AUTOMOTIVO 185/70 R14 - DE 1a
LINHA, NÃO REMONTADOS, NÃO
REMODELADOS, NÃO RECAUCHUTADOS, DE
ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR, OS
PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO
DO FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO;
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM O VEÍCULO DEVERÁ
ESTARÃO ESTAR GRAVADOS NA PAREDE
LATERAL EXTERNA DOPNEU.
PNEU AUTOMOTIVO 11 R22.5 RAD. - DE 1"
LINHA, NÃO REMONTADOS, NÃO
REMODELADOS, NÃO RECAUCHUTADOS, DE
ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR, OS
PNEUS DEVERÃO CONTER SELO DO
INMETRO; TER GRAVADO NA PAREDE
LATERAL EXTERNA O NOME OU LOGOTIPO
DO FABRICANTE E LOCAL DE FABRICAÇÃO;
INDICADOR DE CARGA E VELOCIDADE
COMPATÍVEL COM O VEÍCULO DEVERA"
ESTARÃO ESTAR GRAVADOS NA PAREDE
LATERAL EXTERNA DO PNEU. \

QUAN
T.

36

30

24

VElCULO

PICK-UP HILLUX

UNO MILLE 1.0

UN01.4/PICK-UP
STRADA

ÔNIBUS/CAÇAMBA

MARCA

FIRESTONE

SEIRBERLING

FIRESTONE

BRIDGESTON

752

V.UNIT. V.TOTAL

600.00 2.400,00

170,00 6.120,00

220,00 6.600,00

1.340,00 32.160,00
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CELTA SEIRBERLING 152,00, 608,00!

V.TOTAL ESTfMARft-f
R$ 47.888,00

/>

•">
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 016/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DE
OUTRO A EMPRESA GT CAVALCANTE EIRELI, NOS TERMOS E
CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE
COMPROMETEM.

O Município de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, nesteato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório de Sá, RG n°1.504-454, SSP-PE, CPF/MF 220.518.054 -
15, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e GT CAVALCANTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida
Fernando Simões Barbosa, 498 Ij, Boa Viagem, cidade deRecife - PE,' inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.189.169/0001-09, neste ato representada
por EDUARDO BAKUN CRASTO, RG n.° 5799100063 MT PE e CPPn.0 030.567.4344-00 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA,
acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 dejulho de 1993 e legislação pertinente, assim como

^elas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas
..áusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, para atender as eventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias
e Coordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades e especificações constantes doTermo de Referência.
1.2. O VENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 048/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, semprejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, emqualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.
1.5. Ospreços registrados serãoperiodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização deoutros meios de
aquisição, assegurada nestahipótese à preferência dobeneficiário doregistro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprímento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014

/•"-ara Registro de Preços.
..8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, casoos produtos registrados sofram diminuições de
preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo devigência da presente ataseráde 12 (doze) meses a contar da data desuaassinatura.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado destecontrato é de R$ 34.548,10 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezcentavos), no qual se
inclui todo o tributo incidente bemcomo, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços.

5. DAS CONDIÇÕES EFORMASpE^AGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de acordo com
empenho, com exceção de produtos relativos ao atendiment\de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo com as
liberações de recursosfinanceiros peloórgão repassador.

í
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6.DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para
Registro de Preços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste Instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em assinar
a Ata deRegistro dePreços no prazo estabelecido.
8.3 - muitas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços em
aceitá-la, ato que caracteriza odescumprímento total daobrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após oque poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito,
configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 • de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que Independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial do ajuste;

r-^.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade, poderá
-ontar favoravelmente à empresa quando dadecisão da Administração, secabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada apôs regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente, em
conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento daexecução deseu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse demodo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 -advertência; 1
8.6.2 •suspensão temporária departicipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, naforma dalei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0presente contrato poderá serrescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 daLei Federal 8666/93 e suas alterações.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo daComarca deSalgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão dequalquer
outro pormais privilegiado queseja.

r~\ E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
..omeadas de direito.

Salgueiro/PE, 12/06/2014

g^^^á#^^^^
GT CAVALCANTE EIRELI

EMPRESA CONTRATADA



^SALGUEIRO
^^/ Prefeitura Municipal

ANEXO I -TERMO DE COMPROMISSO N° 16/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 48/2014

GT CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 15.189.169/0001-09

Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa, 498 Ij03 - Boa Viagem - Recife/PE
Fone: 81 3039-4554

Item

38

52
r~\

77

83

r^

Descrição

PLACADE REDE 10/100

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP DESKJET 2515/
3515 COLORIDO N° 662XL - CZ106AB - CAPACIDADE DE
IMPRESSÃO: 300pág

TONER ORIGINAL PIIMPRESSORA LEXMARK T640PRETO -
64015HA - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO:21000pág -
COMPATÍVEL COM: T640 / T642 / T644.

TONER ORIGINAL P/ MULTIFUNCIONAL LEXMARK X652de
(copiadora) PRETO - X651H11A - ELEVADA CAPACIDADE
DE IMPRESSÃO:25000pág.

Marca/ !
Modelo

LlhKONE

HP

LEXMARK

LEXh

V

Ünld

Unid

UNID

UNID

Quant
Anual

Estimado

53

26

10

V.Unlt.

Estimado

R$ 19,70

R$ 52,00

R$1.246,00

R$1.094,00

R$

756

V.Total

Estimado

RS 1.044,10

R$ 1.352,00

R$ 12.460,00

R$ 19.692,00

34.548,10

X
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%) SALGUEIRO
-y Prefeitura Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.° 016-A/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI

FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, E DE
OUTRO AS EMPRESA REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME,
NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SERECIPROCAMENTE OUTORGAM
E SE COMPROMETEM.

OMunicípio deSalgueiro, pessoa jurídica dedireito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito naRua Joaquim Sampaio, 279, Estado
de Pernambuco, neste atorepresentada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libório deSá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sobo n° 220.518.054-15,
a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA: REDE DE NEGÓCIOS EM
TECNOLOGIA LTDA ME, sito a rua Guadalupe, 247, Guadalupe, cidade deOLINDA/PE, inscrita no CNPJ/MF sob n°11.004.395/0001-17, neste
ato representada por RICARDO GALVÃO DO Ó, RG nc 57.910-15 SSP/PE, CPF n° 014.472.054-05, acordam e ajustam firmar o presente
Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de
PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços, pelos termos das propostas das Contratadas e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

IDO OBJETO

1.1. Registro de Preços de SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, para atender aseventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias
e Coordenadorias daAdministração Municipal, nas quantidades e especificações constantes do Termode Referência.
1.2. OVENDEDOR se compromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 048/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, apóso recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município deSalgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.
1.5. Ospreços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro de preços nãoobriga a administração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização de outros meios de
aquisição, assegurada nestahipótese à preferência dobeneficiário doregistro emigualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014
para Registro de Preços.
1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações porele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.9.0 VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições de
preços, para que o Registro seja atualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12(doze) mesesa contar da datade sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 129.804,00 (cento e vinte e nove mil oitocentos e quatro reais), no qual se inclui todo o tributo
incidente bemcomo, transportes e todas as demaisdespesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENIÁRIC^
4.1. As despesas decorréntésdo eventuaTfotnecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL nM48/2014 para Registro de Preços.

t-
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do más subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de acordo com
empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo com as
liberações derecursos financeiros pelo órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para
Registro dePreços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços.

8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação asseguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em assinar
a Ata de Registro de Preços noprazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 -de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços em
aceitá-la, ato que caracteriza odescumprimento totai da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que poderá a critério daAdministração, não mais serrecebido e aceito,

r~\ configurando-se a inexecução total do ajuste, com asconseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
8.3.3 • de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou parcial doajuste;
8.4 - Aapresentação das razoes do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por sia penalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, secabíveis osargumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1° do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judicialmente, em
conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento daexecução deseuobjeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar naexecução docontrato, comportasse demodo Inidóneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legais:
8.6.1 - advertência;
8.6.2 - suspensão temporária departicipação em licitação e impedimento decontratar com a Administração, pelo prazo deaté5 (cinco) anos; e
8.6.3 • declaração de Inldoneldade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma dalei, perante a própria autoridade que aplicou a penaüdade.

9. DARESCISÃO
9.1.0presente contrato poderá serrescindido nashipóteses arroladas nos artigos 77e 78 daLei Federal 8666/93 e suasalterações.

/~\

10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo daComarca deSalgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas dopresente contrato, com exclusão dequalquer
outro pormaisprivilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02(duas) vias de Igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

Salgueiro/PE, 12/06/2014

REDEDENEGÓCIOS EMTECNOLOGIA LTDA ME
EMPRESA CONTRATADA

RíiídiNifltóosemTiciiologiaLm-ttE
CNPJ: 11.004.39S/0001-17,„Tc Estadual: 0383m;60

Olinda5 PurnamBW»
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SALGUEIRO
PrefeituraMunicipal

ANEXOI-TERMODECOMPROMISSON°16-A/2014
ATAREGISTRODEPREÇOS

PREGÃOPRESENCIAL48/2014

REDEDENEGÓCIOSEMTECNOLOGIALTDAME
CNPJ:11.004.395/0001-17

RuaDoGuadalupe,247-Olinda/PE-CEP:53.240-
0*£Aj

Fone:81-3439-6081nbtec@nbtec.com.br

Item

•:•:-••:••••i.'-.'--i-••.-.-.„..1.—I—-7——:—-n

icio-Mííto/r
__-L^':'V•:;"::":•'•"',•/••'•;..?£?„&•H;;'̂Modelo;.

Descrição
Ônld,'

*Quírrt,
.Anual,«
'Estimado'•

.•..;•'V.Unlt;:,.:.-

10

12

15

40

42

49

50

51

59

74

ESTABILIZADOR1000VA(PARAIMPRESSORAUSER)

ESTABILIZADOR300VA

ESTABILIZADOR600VA

FILTRODELINHA110VMlNIMO3TOMADAS

FONTEATX550W24PINOS

PLACADEREDESEMFIO

SWITCH16PORTAS

CARTUCHOORIGINALP/IMPRESSORAHPDESKJET2050
/1000COLORIDON"122XL-CH564HB-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:330pâg

CARTUCHOORIGINALP/IMPRESSORAHPDESKJET2050
/1000PRETON°122XL-CH563HB-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:480pág

CARTUCHOORIGINALP/IMPRESSORAHPDESKJET2515
/3515PRETON°662XL-CZ105AB-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:360pág

CARTUCHOORIGINALP/IMPRESSORALEXMARKX2695
PRETON°04-18C1974-CAPACIDADEDEIMPRESSÃO'
175pág-COMPATÍVELCOM:X26901X2695|X46901X5690

TONERORIGINALP/IMPRESSORALEXMARKE120/
E120NPRETO-12018SL-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:2000pág.

TONERORIGINALPIIMPRESSORASANSUMGSCX
3405WFPRETO-MLT-D101X-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:1500pàg-COMPATÍVELCOM:ML-2160/2165/
2165W,SF-760P.SC>í40u7346l7^405W/3400F/3405F

ENERGYLUX

ENERGYLUX

ENERGYLUX

ENERGYLUX

OEM

DLINK

TPLINK

HP

HP

HP

HP

LEXMARK

SAMSUNG

Estimado

Unid80R$175,00

Unid13R$62,8

Unid29R$105,00

Unid71R$15,50

Unid36R$150,00

Unid55R$53,70

Unid12RS118,90

UNID178R$65,60

UNID190R$66.Í

UNID26R$38,50

UNID30R$37,90

UNID162R$143,50

UNID415RS124,00

VALORTOTALR$RS

759

VJotaí:;,
Estimado•'.

R$14.000,00

RS816,40

R$3.045,00

R$1.100,50

RS5.400,00

RS2.953,50

RS1.426,6

RS11.676,80

RS12.540,00

RS1.001,00

RS1.137,00

RS23.247,00

RS51.460.C

129.804,00

V
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ATA DE REGISTRO OE PREÇO

TERMO N.°016-B/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, EDE
OUTRO AS EMPRESA 3 P DIST. COM. DE INFORMÁTICA LTDA. NOS
TERMOS ECONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM ESE
COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279, Estado
de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Llbório de Sá, RG n° 1.504.454, SSP-PE, CPF sob ori> 220.518.054-15,
aseguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA: 3PDIST. COM. DE INFORMÁTICA

^ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sito aRua das Sempre Vivas, 46 - Paratibe, cidade de PAULISTA /PE, inscrita no CNPJ/MF sob
_ n°11.957.607/0001-80, neste ato representada por ORLANDO OTAVIANO DA SILVA, RG n° 1087096 SSP/PE. CPF n° 066.220.625-87,

acordam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 elegislação pertinente, assim como
pelas condições do Edital de PRE6Á0 PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços, petos termos das propostas das Contratadas e
pelas cláusulas aseguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, para atender aseventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias
eCoordenadorias da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR secompromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 048/2014, de conformidade com es necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, Independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa naproposta.
14. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los, sem prejuízo para o Município deSalgueiro. Apurada, emqualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste editai e na legislação
vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados nomercado.
1.6. Este registro depreços não obriga aadministração a firmar contratações com o fornecedor, ficando facultada a utilização deoutros meios de

r~\ aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência dobeneficiário doregistro emigualdade de condições.
1.7.0descumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014
para Registro de Preços.
1.8. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9.0VENDEDOR fica obrigado ainformar o Município de Salgueiro, aqualquer momento, caso osprodutos registrados sofram diminuições de
preços, para queo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo de vigência da presente ata seráde 12(doze) mesesa contar dadata de suaassinatura.

3. DO VALOR
3.1.0 valor global estimado deste contrato óde R$ 110.614,63 (cento e dez mil seiscentos e catorze reais e sessenta e três centavos), no qual
se Inclui todo o tributo incidente bemcomo, transportes e todas asdemais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.^048/2014 para Registro de Preçk

feU-
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I-DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

6. DAS OBRIGAÇÕES 00 VENDEDOR

7. DO AJUSTE

^j^^~~."«—-.^«.^^^^^^^^

aAte d» Registo, de Preços no^SSSSSÍ ***•**"•"^ *- »<<*"»> «*"»Na recusa em assinar
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções-

<aracten*,cen<brmeo<L.in,J *"" *" *""* °reCíWraent0 d8,""ttTO" •**" *»

retrdamtntodaet^rfíS F? d* ^lstr° de Preç0S que ^^"^ documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
oomeS
sTl -adverttoc^ SW 8P 3S S69UinÍ8s sançd8s l8gal8:
8o1*á2^^Í^ÍÜ!5^^^GT^T aAdm,nl8traÇâ0 «**. «*«* l»*i«wi os motivos determinante dapunição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.
9. DA RESCISÃO

^ 9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.
10. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Sôlguelro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja. j

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

EMPRESA CONTRATADA

\M
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*;) SALGUEIRO

ANEXO I- TERMO DE COMPROMISSO N<> 16-B/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 48/2014

t\PDASTR,BU,D°RA EC°MÉRC,° DE 'NFORMÁTICA
CNPJ: 11.957.607/0001-80

Rua das Sempre Vivas, 46 -Paratibe -Paulista CEP: 53.413-230
Fone: 081 3071-1996 -3plicitacao@hotmail.com

Item Descrição

13

M

26

29

30

34

_35
36

39

41

43

45

46

5G

ALICATE DE CRIPAGEMDEMETAL para RH-45 ERJ-11
CABO AÚDIO EVÍDEO

CAIXA DE CABO LAN PAR TRANÇADO CATEGORIA 5ENA
STcSf C0M" N° M,N,M0" 3°5 METR0S S«R t££ Megacable
CONECTORES RJ45

FITA ORIGINAL PI IMPRESSORA EPSON LX -300
FONTE ATX 500W COM PINO AUXILIAR PARA
FOTO CONDUTOR P/IMPRESSORA SAMSUNG CPL -315
MOUSE ÓTICO PS 2

MOUSE PS/2

NOBREAK1400VA-ENT 220V -SAÍDA 110V
PENDRIVE16G

PEN DRIVE 8 G

PLACA DE REDE OFF BOARD

SUITE 8 PORTAS

TECLADO PS/2

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP COLORJET
^0cóo?80PRETON°21 -C9351AB- CAPACIDADE DEIMPRESSÃO: 190pág

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP COLORJET
D2460/J3680 COLORIDO N» 22 - C9352AB - CAPACIDADE
DE IMPRESSÃO: 165pág

CARTUCHO ORIGINAL PI IMPRESSORA HP PHOTOSMART
C4480 PRETO N° 74 - CB335WB - CAPACIDADE DE
IMPRESSÃO: 200pág

CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP PHOTOSMART
C4680 / C4780 / DESKJET: D1660 / R2WF*580fRETO HP
n° 60 -CC640WB -CAPACIDADEDElMPRESSAO: 165pà

Marca/
Modelo

Megacable

Megacable

Megacable

Epson

Pctop

Samsung

Pctop

Pctop

Energy Lux

Mymax

Mymax

Vtek

Megacable

Pctop

HP

HP

HP

Unid

Unid

Unid

Unid

Cx

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

UnkJ

Unid

UNID

UNID

UNID

61
HP UNID

Quant
Anual

Estimado

54

128

260

401

63

10

132

138

96

51

47

43

20

22

150

150

26

215

V.Unlt.

Estimado

V.Total
Estimado

R$ 30,40 RS 182,40

R$ 8,50 RS 459,00

R$ 6,90 RS 883,20

R$ 192,40 RS 1.346,80

R$ 0,39

R$ 7,25

R$ 113,16

R$ 510,00

R$ 9,35

R$ 9,35

RS 427,00

R$ 40,00

R$ 22,80

RS 19,80

RS 38,50

R$ 16,00

RS 33,07

R$ 57,00

RS 48,00

R$ 101,40

RS 2.907,25

RS 7.129,08

R$ 5.100,00

RS 1.234,20

R$ 1.290,30

RS 40.992,00

R$ 2.040,00

RS 1.071,60

RS 851,40

RS 770,00

R$ 352,00

R$ 4.960,50

RS 8.550,00

RS 1.248,00

RS 34,50 R$ 7.417,50

&r
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79

81
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CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP PHOTOSMART-C4680/C4780/DESKJET: D1660/F4280/F45MS
«• 60 -CC643WB -CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 200pág

2JSJ ORIGINAL PI IMPRESSORA SANSUMG ML 2010
WCT-IUMOW-CAiTODA^

TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA SANSUMG SCX 4521F
SssAasocopf452,D3 • CAPAaDADÊ DE

HP

Samsung

UNID

UNID

763

150 RS 54,30 R$ 8.145,00

70 R$ 144,50 RS 10.115,00

R$ 144,50 3.468,00

iM~



SALGUEIRO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO N.°016-C/2014

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, EDE
OUTRO A EMPRESA MARIA GERLIANE RODRIGUES DE CARVALHO ME
- CDC TECNOLOGIA. NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE
RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

OMunicípio de Salgueiro, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 11.361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Sampaio, 279,
Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Prefeito, Dr. Marcones Libòrto de Sá. RG n° 1.504-454, SSP-PE. CPF/MF 220.518.054 -
15. a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE ME - CDC
TECNOLOGIA, pessoa jurídica de direito privado, sito aPraça Prefeito João Freire de Carvaiho, 386, Centro, cidade de Cabrobó -PE, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 17.032.974/0001-50, neste ato representada por JOÃO BATISTA FONSECA CAVALCANTI, RG n.° 6.666.948 SDS-PE e CPF

^ n.° 074.617.424-18 aseguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei
^ n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 elegislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 119/2013 para
"~ Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, para atenderaseventuais e futuras necessidades das diversas Secretarias
eCoordenadorlas da Administração Municipal, nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
1.2. OVENDEDOR secompromete a fornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO
PRESENCIAL n.° 048/2014, de conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
Fornecimento.

1.3. O VENDEDOR efetuará entrega dos produtos, de acordo com as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locais
solicitados, apôs orecebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação deforma diversa naproposta.
1.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor a substitui-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação
vigente.
1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com ospraticados no mercado.
1.6. Este registro depreços não obriga a administração a firmar contratações com ofornecedor, ficando facultada a utilização deoutros meios de
aquisição, assegurada nesta hipótese à preferência dobeneficiário doregistro emIgualdade de condições.

/"> 1.7.0 descumprimento dos prazos de entregas sujeitará o fornecedor a multa estabelecida noedital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014
para Registrode Preços.
1.8. Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições dehabilitação e qualificação exigidas nalicitação.
1.9.0 VENDEDOR fica obrigado a informar o Município de Salgueiro, a qualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições de
preços, paraqueo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO
2.1.0 prazo devigência dapresente ataseráde 12(doze) meses a contar dadatadesuaassinatura.

3. DO VALOR

3.1.0 valor global estimado deste contrato é de R$85.480,20 (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos), noqual se inclui
todo o tributo incidente bem como, transportes e todasas demais despesas porventura realizadas.

4.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes do eyjantOál fomeame^to correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIAL n.°048/2014 par

J™^ (jfJMM. %^it WcO. WUJo
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados até o10° dia do mês subseqüente aemissão da Nota Fiscal emitida de acordo com
empenho, com exceção de produtos relativos ao atendimento de convênios e programas, cujos pagamentos serão efetuados de acordo com as
liberações derecursos financeiros peto órgão repassador.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR
6.1.0 VENDEDOR, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para
Registro dePreços, no que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também opresente contrato, aPROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014 para Registro de Preços.
8. DAS PENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração, garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seguintes penalidades:
8.2 - suspensão temporária do direito de licitar ede contratar com oMunicípio, pelo período de até 05 (dnco) anos, caso haja recusa em assinar
a Ata deRegistro dePreços noprazo estabelecido.
8.3 - multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
8.3.1 •de até 30% (trinta por cento) sobre ovalor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da detentora da Ata de Registro de Preços em
aceitá-la, ato que caracteriza odescumprímento total da obrigação assumida;
8.3.2 -moratória de 0,2% (dois dédmos por cento) por dia de atraso, calculada sobre ovalor do material não entregue dentro do prazo contratual,

^ na hipótese de atraso injustificado, até omáximo de 30 dias, após oque poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito,
_ configurando-se ainexecução total do ajuste, com asconseqüêndas previstas em iei enesta dáusula;

8.3.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue - observando-se que independentemente da data de emissão do
documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que
caracteriza, conforme ocaso, inexecução total ou pardal do ajuste;
8.4 - Aapresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por si a penalidade, poderá
contar favoravelmente àempresa quando da dedsão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados.
8.5 - Nos termos do parágrafo 3o do art 86 e do parágrafo 1o do art 87 da Lei 8.666/93, amuita, caso aplicada após regular processo
administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou ainda, quando for ocaso, cobrada judidalmente, em
conformidade com a legislação especifica;
8.6 - Além das multas, á detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal poderão garantida a prévia defesa, seraplicadas asseguintes sanções legals:
8.6.1-advertênda;
8.6.2 •suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(dnco) anos; e
8.6.3 - dedaração de ínidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federal 8666/93 esuas alterações.

'"MO. DO FORO

10.1. Fica eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer
outro pormais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

12/06/2014

^FONSECfCAVALCAÍÍTE^É-CDC TECNOLOGIA
EMPRESA CONTRATADA



/->

/~\

*) SALGUEIRO

ANEXO I- TERMO DE COMPROMISSO N<> 16-C/2014
ATA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 48/2014

TMEXoGrNERODW6ÜES F0NSECACAVALCANTE-CDC
CNPJ: 17.032.974/0001-50
Pça Prof. João Freire de Carvalho, 386 -
Centro

Cabrobó/PE

FONE: 3875-1417

Item IDescrição

11

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

31

33

37

44

63

64

CABu ut PORCA PARA COMPUTADOR NOVO
PADRÃO

COOLER COM DISSIPADOR DE CALOR
COMPATÍVEL COM PROCESSADOR INTEL

EXTENSÕES ELÉTRICA 10 METROS
FOTO CONDUTOR P/IMPRESSORA LEXMARK É"
120

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E
230

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK E
352

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LEXMARK
SCX-4600

FOTO CONDUTOR P/IMPRESSORA SAMSUNG ML
-1610

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML
•1860

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML
•2010

FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG
SCX-3400

KITFOTOCONDUTORE120

MÓDULO ISOLADOR1000VA

MOUSESERIAL

NOBREAKlOOOWAnS

PENTIUM IV, FREQÜÊNCIA 50 A 60HZ COM
COOLER

TESTADOR DE CABO UTP COM CONECTOR RJ-45
COM APILHA ORIGINAL E DUAS NOVAS

TINTA PARA ABASTECIMENTO DE CARTUCHO
COLORIDA

TINTA PARA ABASTECIMENTO DE CARTUCHO
PRETA

Marca? Modelo

Force

Micromo

Daneva

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

CDC

BMI

Multiiaser

BMI

INTEL

VWATECH

CDC

CDC

Unid

Unid

Unid

"Unid"

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

UNID

UNID

Quant
Anual

Estimado

91

48

67

12

34

12

12

41

106

60

59

78

39

54

VALOR TOTAL R$

V.Unlt

Estimado

RS 6,20

R$ 34.Í

R$ 27,80

R$ 115,00

RS 119,00

RS 124,00

R$ 114,00

R$ 112,50

R$ 112,50

R$ 112,50

R$ 113,50

R$ 119,00

RS 204,00

RS 14,50

R$ 350,00

R$ 251,00

R$ 29,00

R$ 29,90

R$ 29,40

RS

[Jpxmk y^ ^owccuü^^^

766

V.Total
Estimado

R$ 564,20

RS 1.656,00

R$ 1.869.30

RS 1.380,00

RS 4.046,00

RS 1.488,00

RS 912,00

RS 1.350,00

R$ 787,50

R$ 787,50

R$ 227,00

RS 4.879,00

RS 21.624,00

R$ 870.00

RS 20.650,00

RS 19.578,00

RS 58,00

RS 1.166,10

RS 1.587,60

85.480,20
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767

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
FAZEM, DE UM LADO APREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO EDE
OUTRO AEMPRESA PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME
NOS TERMOS ECONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM
E SE COMPROMETEM.

^lPpode SK9UeÍr°' f55503 jUr'dÍCa de direit0 público' inscrit0 no CNPJ n-° 11-361.243/0001-71, sito na Rua Joaquim Samoaio 279

Kr^M£2?5 f ! ?F • 272-202-904"97 ase9uir*««*•* PROMITENTE VENDEDORA, acordam eajustam
EoTa eSLT^Kl«-S2a U' o8-16/93,' *21 de jUlh° de 1"36,e9ÍS,aÇâ0 Pertinen,e- assim ™ Pela* oondiçoe. dotaitai de PREGÃO PRESENCIAL n.» 48/2014 para Registro de Preços, pelos termos da proposta da Contratada epelas cláusulas aseauirexpressas, definidoras dos direitos, obrigações eresponsabilidades das partes. ^niraiaaa peias ciausuias aseguir

1. DO OBJETO

e"^K5i^^i«T^E^.D.E ,f,F0RMÁT,?A- Para atender as ôve"tual3 efuturas necessidades das diversas Secretarias?onucMnSno Admln,8traÇao """'<**!. nas quantidades eespecificações constantes do Termo de Referência.
pmpS on?o2rT16 afornecer ao COMPRADOR os produtos constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO

Fornecimento conformidade com as necessidades do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de
!3'-?^VEND^D0R 8ÜUÍ e?refla d0S produ,OSl de acordo °°m as necessidades do COMPRADOR, de forma parcelada, nos locaissolicitados, apôs orecebimento da respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
1.4 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão
rejeitados, obrigando-se ofornecedor asubstitui-los, sem prejuízo para oMunicípio de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre
as especificações pré-fixadas e ofornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação

1.5. Os preços registrados serão periodicamente confrontados, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado.
1.6. Este registro de preços não obriga aadministração afirmar contratações com ofornecedor, ficando facultada autilização de outros meios de
aquisição, assegurada nesta hipótese àpreferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.
1.7. Odescumprimento dos prazos de entregas sujeitará ofornecedor a multa estabelecida no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.° 048/2014
paraRegistro de Preços.
1.8 Ofornecedor deverá manter, enquanto vigorar oregistro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação equalificação exigidas na licitação.
1.9. OVENDEDOR fica obrigado ainformar oMunicípio de Salgueiro, aqualquer momento, caso os produtos registrados sofram diminuições de
preços, paraqueo Registro sejaatualizado.

2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.

3. DO VALOR

3.1. Ovalor global estimado deste contrato é de R$ 232.799,20 (duzentos etrinta edois mil setecentos enoventa enove reais evinte centavos), no qual
seinclui todo otributo incidente bem como, transportes etodas asdemais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes díT-eventual fornecimento correrão por conta das Dotações Orçamentárias constantes do Processo de PREGÃO
PRESENCIALXr048/2014 para Regtyro de Preços.

fTT.572.01 8/0001-871
Insc. Est. 039631605

PAULO SèRGIO COSTA DA PURIFICAÇÂO-UE
Rua Gervasls Piras. 149

• Boa Vista-CEP-50.050-070

li-.- Recl'e-PE
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5. DAS CONDIÇÕES EFORMAS DE PAGAMENTO

liberações de wcunSlta^ de C°nVôrU0S eprosrama8' «*» W"»*» "*» atuados de acordo com as
6. DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

7. DOAJUSTE
7.1.Wteg^tambemo^^^

8.DASPENALIDADES

8.1 -Poderá aAdministração garantida aprévia defesa, aplicar àdetentora de adjudicação as seauintes oenalldades-

8.3- multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

SiS2lÍÍSiS^ de*diaS'apóS°que **«*a•"•*>da Administração, não maismSS^SSíconfigur^o^ amexecuçâo total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei enesta cláusula;
docL^^i J!Í!l0r ^ fÍT,0 üa,0r d0 material nao entrc9UÔ" ob»"«ndo-se que independentemente da data de emissão dodocumento fiscal da empresa, aefetividade da entrega se dá no momento em que ê atestado orecebimento definitivo - hipótese ouecaracteriza, conformeocaso, inexecução total ou parcial do ajuste; iwwwiwro aennravo ntpoiese que
^nt«r^2S ?88 faZÕ8S d° ÍT1^ da d8ta avençada P™ entre8a * "*•** embora •*> elida por si apenalidade, poderácontar favoravelmente àempresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados
JmJ^^^o^S0/ * art ?6 ed° PfBSrafb 10 d0 art 87 da Lei 8666/93' amuIta« **> apiicada após regular processo

mt^mtldS^.L0^0?, í*? de ^m de ftBÇ0B qua 8presentar documentação falsa exigida para ocertame, ensejar o
SSE^T^flí8 ^ ííet0' n5JmaníveraWosto. falhar ou fraudar na execução do contrato, comportasse de modo infdôneoou
cometer fraude fiscal poderão garantida aprévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:
8.6.1-advertência;
8.6.2 -suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração, pelo prazo de até 5(cinco) anos; e
8.6.3 - declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida areabilitação, na forma da lei, perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade.

9. DARESCISÃO
9.1.0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e78 da Lei Federai 8666/93 esuas alterações.
10. DO FORO

10.1. Rca eleito oforo da Comarca de Salgueiro/PE para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de ouatauer
outro por mais privilegiado queseja.

Epor estarem justas e contratadas as partes firma opresente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
nomeadas de direito.

PAULO SÉRGi0\0STA DA PURIFICAÇÃO ME,
EMPRESAlONTfcATADA

ÍTT.572.018/0001 -371
Inac.Est. 039631605

PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFtCAÇÁO-UE
Rua Ooivaílo Plroa, 140

• BOBVUta-CEP-50.050-070 l
Immm» RüClfft-PE mmmJ
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PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME
CNPJ: 11.572.018/0001-84

Rua Gervásio Pires, 149 - Boa Vista - Recife/PE -Cep: 50.050-070
Fone: 081 3032-5357 - e-mail: pscomercio@yahoo.com.br

Item

47

48

53

54

55

57

58

65

Descrição

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1300
COLORIDO N° CL 41 - 12ml - COMPATÍVEL COM: IP1200, ÍP1600
ÍP1700, ÍP1800, ÍP1900, IP2200, ÍP2500. ÍP2600, ÍP3600 iP460o'
MP150, MP140, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210 MP22o'
MP450. MP460, MP470, MP620, MP630, MP980, MX300, MX310

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1300
PRETO N° PG 40 - 16ml - - COMPATÍVEL COM: IP1200, ÍP1600
ÍP1700, ÍP1800, ÍP1900, IP2200, ÍP2500, IP2600, IP3600, IP460o'
MP150, MP140, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210 MP220*
MP450, MP460, MP470, MP620, MP630, MP980, MX300, MX310

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP OFFICE JET J4660
COLORIDO N° 901- CC656AB - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO"
360pág

CARTUCHO ORIGINAL PI IMPRESSORA HP OFFICE JET J4660
PRETO N° 901XL - CC654AB - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO"
700pág

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480
COLORIDO N° 75 - CB337WB - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO"
165pág.

CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA LEXMARK X1250 PRETO
Na 16 - 10N0016 - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: 205pàg -
COMPATÍVEL COM: X1195 / Z517 / Z515 / 2617 / Z645 / Z647 / Z13 /
Z23/Z33/Z25/Z35/X75/X1150/Z603/Z605/Z513/Z515/X1185
/X1250/X12570/X1290/X2250/X1155/X1150.

CARTUCHO ORIGINAL PI IMPRESSORA LEXMARK X1250
COLORIDO N° 26 - 10N0026 - CAPACIDADE DE IMPRESSÃO:
275pág - COMPATÍVEL COM: X1195 / Z517 / Z515 / Z617 / Z645 /
Z647/Z13/Z23/Z33/Z25/Z35/X75/X1150/Z603/Z605/Z513/
Z515 / X1185 / X1250 / X12570 / X1290 / X2250 / X1155 / X1150.

TONER ORIGINAL PI IMPRESSORA HPLASER JET P1005 PRETO
N" 35A - CB435AB -CAPACIDAQJKJETMPRESSÃO: 1500pág

Marca/
Modelo

CANON

CANON

HP

HP

HP

LEXMARK

LEXMARK

HP

Unld

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

Quant.

Anual

Estimado

96

96

178

48

26

24

24

114

V.Unlt

Estimado

R$ 83,40

R$ 64,50

R$ 64,80

R$ 74,00

R$ 52,70

R$ 89,70

R$ 104,00

R$ 178,00

V.Total
Estimado

RS 3.006.40

R$ 6.192,00

R$ 11.534,40

R$ 3.552,00

R$ 1.370,20

R$ 2.152,80

R$ 2.496,00

RS 20.292,00

ITT 572.01 8/0001-?&\
InscEst. 039631605

PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÂO-ME
Rua Oervâslo Pitas, 149

BOBVíiIB-CEP" 50.050-070
Reclle-PE

fa



67

70

r\
71

72

73

75

76

78

r\

TONERORIGINALP/IMPRESSORAHPUSERJETpi«kdoc™
"»»-a««.c«wn«Ki^^PRET0

TONERORIGINALP/IMPRESSORAHPUSERJETP301SPRPTn
N-«A.CE2flW-«RI«^DE

nSS&U""CAPAC,DADEDE
TONERORIGINALP/IMPRESSORAHPUSERJETCP1215CIANO
NM25A-CB541AB-(^ACII>ADEDEIMPRESSAO:14^g

TONERORIGINALP/IMPRESSORAHPLASERJETCP1215PRETO

iSta°RI?LNAL.^OPRESSORAHPUSERJETCP1215

TONERORIGINALF7IMPRESSORAHPLASERJETP1102W/
ÍSíLPRET0N°m'CE285AB"CAPACIDADEDE IMPRESSÃO:1.600pág

I2!5S^OR,6INALP/OPRESSORAHPUSERJETPRO400
PRINTERM401dnPRETON»80A-CF280A-CAPACIDADEDE
IMPRESSÃO:27C0pág

TONERORIGINALP/IMPRESSORALEXMARKE352/E352DN/
E350DPRETO-E325H21L-CAPACIDADEDEIMPRESSÃO:

HP

HP

HP

HPUNID

HP

HP

HP

HP

LEXMARK

TONERORIGINALP/IMPRESSORALEXMARKE460PRETO
E460X11L-CAPACIDADEDEIMPRESSÃO:15000pág.LEXMARK

TONERORIGINALP/IMPRESSORASANSUMGML1665/SCX32C0
PRETO-MLT-D104S/XAA-CAPACIDADEDEIMPRESSAO:1500págSAMSUNG
-COMPATÍVELCOM:SCX-3200/ML1665.

770

UNID24R$204,00R$4.896,00

UNID56R$379,60RI21257,60

UNID50R$186,00RS9.300,00

50R$186.00R$9.300,00

UNID50R$203,20R$10.160,00

UNID50R$186,00R$9.300,00

UNID50R$176.70R$8.835,00

UNID30R$278,90R$8.367,00

UNID22R$492,90R$10.843,80

UNID100R$368.00R$36.800,00

255R$186,80R$48.144,00

VALORTOTALRSR$232.799,20

fei
fTT.572.018/0001-531 Inoc.Esl.039631605

PAULOSÉRGIOCOSTADAPURIFICAÇAO-UE
RuaGervâtloPtros.149

•BoaVista•CEP"50.050-070|
L»Racifa-PEmJ



SALGUEIRO
Prefeitura Municipal

771

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

TERMON.»016-B2014

HS^M,n?íR°™ISS0 DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
nmn ™^P° APREFE'TURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO I DE

OaSnSSSw RECIpR°CAMENTE OUTORGAM ESE

K^ *"a Rua Joaquim Sampaio, 279,
CLODOALDO ALVES DE SOUZA, RG nrSísS ?5mS WMU?-518™-34' "•* a,° «*«a Por JOSÉ

^cç-rdam eajustam firmar opresente Termo/Contrato, nos termos da Lei „•8 mm * í\^fí6"™"3"3 PR0MITENTE VENDEDORA,
^elas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAI"«£fi»«iSílí 21 de ,Ulh,° de 1"3 e"*laCâ0 Perfa* •* como«M.aseguir expressas, definidoras dos d^o^^CSí^.Effi*8 '""' d3 Pr°P°S,a da C°"lralada a>»las

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços de SUPRIMENTO DE INFORMÁTIfAna» 9tfl„waP... • ,
eCoordenadora da Administração Municipal na vamEt^JZZ!!" V*™* *futuras nec8s^ades das diversas Secretarias
1.2. OVENDEDOR se compromete aS^^qSH^!KfT C°nStanteS d° Termo de Referência-PRESENCIAL „o 04B/2014P de conf^
Fornecimento. "ecessiaaaes do COMPRADOR de acordo com a emissão de Autorização de

^££^^ do COMPRADOR, de forma paroelada, nos looais
especificação de forma diversa na proposta Z3Ça° de fomec™ento ou outro mstrumento equivalente, independentemente de ausência ou

^X^«t^a°ílS!SS ZZEZlZTiSrtt?que apresan,arem problemas *» da,*s —as especificações pré-fixadas eoforne2 o^Zo^X» àC^rS^^' emTalqUer,,empo'd*ae"lrevigente. °>elUduu, serão aplicados a CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação

IA^S^^^SS^T^?TtB?°S' Pe'° meP0S W™s«™te, com os praticados no mercado.*»£X« ^odeoutrosmeiosde
^raRegSrCs" *"**"*89" ^ °fcm"*to '— ^belecidatTdSe PREGÃO PRESENCIAL „• 048,2014
^a^Zl^»"^0 P̂r6Ç0S 6̂ C°mPa,Midade ^ "°brl9aÇÕeS P°r ^aSSmidaS' WaS "
preço^Zque^stg'ÜÍX°MUnÍC'PÍ° *^^>"^'^™me* ~ °S P"*5"*«" S°*am «*»"*
2. DO PRAZO

2.1.0 prazo de vigência da presente ata será de 12 (doze) meses acontar da data de sua assinatura.
3. DOVALOR

-SuSu^
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS^ "^\

%â^ts^z^%^to coVpor con,a das Do,açaes orçamen,árias cons,an,es d°processo de pregã°
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