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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
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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
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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

683

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



686

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

698

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.
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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



SALGUEIRO
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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 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
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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?
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-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



747

+\ 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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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
Prefeitura Municipal

764

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
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*) 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



^-\

TERMO N.°016-D/2014
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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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