
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARTA MUNCTPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO:

Adesão de ata de registro de preço para aquisição de material permanente (mobiliário) oarteira
escolar universitária e conjunto infantil de acordo com o que detennina a legislação vigente,
quando deles o Fundo Municipal de Educação necessitar, de acordo com as especificações,
quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

I . I - PLANILHA QUANTITATIVA/DESCRITIVA:
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Especificação

Quant.

01 Carteira Escolar Tamanho Adulto.

Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro s 19.05mmcom
espessura de parede de I ,Smm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm.

Estrutura composta porduas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formandc
2 (dois) pares de pés Íixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de t
(cinco) travas em tubo de aço718. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 1€

no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto. Base de sustentação de
prancheta composta de 2 (duas) colunas horizontal em metalon 20mm x 20mm chapa 16 em forma de "L"
fixada entre a base de acomodação do assento e a base superior, onde será fixado 1 (uma) coluna en
metalon 20mm x 20mm, chapa 16 , dobrada e estampada pneumaticamente seguindo o mesmo design de
prancheta. Fechamento dos pes por meio de 4 (quatro) ponteiras plástica, 25 x 25, confeccionadas en
material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3cm de altura mínima, fixadas
sob pressão na parte externa. Deverá ser fixada 1 (uma) mão francesa, ligando a primeira coluna do porte
livros, do assento e do encosto, até a coluna de acomodação da prancheta e 1 (um) porta mochilafixo con
estrutura de aço. Acabamento daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e

desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pi
polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados.

Os componentes que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MlG.

Prancheta lateral confeccionada pelo processo de injeção

termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas
acabamento liso e cantos arredondados, com peso mínimo de 7509r. Dimensões mínimas de 40cm fronta
incluindo o porta caneta integrado na lateral esquerda x 54cm lateral direita, com o ante braço medindo 1Ocn
de largura x 28cm na parte central e espessura mÍnima de 3mm, montada a estrutura por meio de encaixe
com 4 (quatro) orelhas reforçadas de 5mm de espessura mínima, para Íixação de parafusos JFX FER BIC
bicromatizado 5.0mm x 36mm Phillips.

Porta Livros com Cesta no formato quadrado confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetadr
em polipropileno copolímero, medindo aproximadamente 37cm de largura por 34cm de profundidade e alturi
de 14cm com parede de 3mm, abertura frontal e furos para ventilação.

Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado
anatomicamente, acabamento liso e peso mínimo de 1,10K9, dotado de no mínimo 2 (dois) orifícios para
ventilação, dimensões mínimas de 40cm de largura, 39cm de profundidade, 5mm de espessura mínima,
com cantos arredondados, montados a estrutura por meio de encaixe dotada de 4 (quatro) cavidades
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reforçadas com aletas de no mínimo s
bicromatizado 5.0mm x 30mm Phillips, sem a presença de rebites. Parte irontal, que fica em càntato com
as pernas do usuário provida de borda arredondada com raio a Íim de facilitar a circulação sanguínea.
Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno càpolimeio, moldado
anatomicamente, acabamento liso e peso mínimo de 4609r, dotado de no mínimo 4 (quatro) orifícios para
ventilação, dimensões mínimas de 44cm de largura por 24,5cm de altura, com espessura de 5mm mínimo
e cantos arredondados, fixado a estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a estrutura
metálica, travada por quatro parafusos JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 30mm phillips, sem a presenÇa
de rebites. Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; assento ao chão 47,Scm; prancheta ao chão 75cm.
Apresentar declaração de garantia de 05 (cinco) anos, registrada em cartório com firma reconhecida, sob
pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNpJ/úF, a
razão social e endereço com telefone e correio eletrônico da empresa, além do nome da pessoa responsáve
pela assistência técnica, com RG, cpF, telefone, correio eletrônico e endereço.

I Conjunto HexagonatTrapézio lnfantit
I

I 
Coniunto formado por seis cadeiras e seis mesa infantil

I

I 
Estrutura: êm aço industrial l}l)ll}2lchapa í6 com diâmetro o i9.05mm e espessura de í,50mm.

I

I

I 
Mesa:Formada por 2 (dois) pares de colunashorizontal em

I 
forma ie "1" em oblongo 77mm x 40mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, po

I meio de encaixe e solda, medindo 64cm de altura, unidas através de uma trava em metalon Sgmm x 30mm

Formação da base de acomodação do tampo em metalon20mm x 20mm, no formato análogo a um trapézio

. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados
pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo
aproximadamente 45,5cm de comprimento x 2,5cm de altura x 6,0cm de largura, dotados em suas
eÍremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,Scm x 6,5 frontal e 1Ocm x 6,Scm posterior,
no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento
daestruturapor fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão
e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de
solda, com juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Acabamento daestruturapor fosfatização através
de banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso.
Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com juntas esmerilhadas
e cantos arredondados.

Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MlG. I

I

Tampocomas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menore duas bases laterais. I

medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o oesion ãm I

forma de meia lua,confeccionadoemmaterial termoplástico injetado em polipropileno copolímero 
"õ. 

nô Imínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com OOmàsas, I

dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio d;;; I

mínimo 4(quatro)cavidades de encaixecom aletas de 2mm, para fixação de parafusos philii:s autoroscaniã I

5,0mm x 25mm. 
I

Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29cm nas laterais, I

confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero, no formato análooo a um I

trapézio, com espessura mínima de 3mm, fixado sobre a estrutura através de 2 (duas) bases de susientacao I

em metalon 1ômm x 16mm, medindo í9cm, lado a lado sobrepostas sobre a trava de união das colunas Ihorizontal. I

I

Cadeira:composta porduas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de ,,U,,. formanOJ
2 (.dois) pares de pés Íixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas entre si 

"tl"ré" 
à. ã

(três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser fixado 2 (duas) colunas em metalon 20mm x zomr. àr,ãoã rol
no formato de "L" para acomodaÇão do assento e do encosto.Fechamento dos pés por meio Oe'+ fquãtro)l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
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1. DOS PRAZOS:

1.1. A contratação decorrente desta licitação será fonnalizada mediante termo de contrato,
e terá início na data de assinatura com vigência até 31 de Dezembro de20l7.

2. DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO:

2.1. O faturarneuto será de acordo com as entregas efetuadas.

2.2. O pagamento será efetuado em 30 (TRINTA) dias após a manifestação favorável do
Setor fiscalizarfte naNota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo máximo de
até 05 (cinco) dias para a emissão de tal rnanifestação.

2.3. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da
fatura será suspensaparaque a Contratada adote as providências necessárias a sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada
lros mesmos termos do iten 4.2

2.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

2.5. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com
base no IPCA-IBGE, bem cotno juros de mora a razáo de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao rnês, calculado "pro rata tempore" ern relação do atraso verificado, salvo aquele
ocasionado pela situação prevista no itern 4.3.

^

ponteiras plástica, 20 x20, em material termoplástico injetado em polipropileno côpoti
com no mínimo 3cm, fixadas sotr pressão na parte externa. Acabamento iaestruturapoi toótatizaçaó atde banhos quÍmicos, decapante. e desengrachante por meio de imersão e tratamento anti-fêrrugi
Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizãda em esiufa sem respingos de solda, com luntài ãsmeritt

A formaçâ-o dos componentes metálicos serão unidos entre si por meio de solda pelo processo MlG.
Assento fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em poliproiilenó copolimero n
anatomicamente com acabamento liso e dimensões mínimas de 33cm de largura, 32cm de profundidade
3mm de espessura mínima, com cantos arredondados, montados a estrutura por meio de encaixe e nc
mínimo 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, para
de parafusos autoroscantes para plástico FL de diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips, sem a presença de rebit
Parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário provida de borda arredondada com raio a fim
facilitar a circulação sanguÍnea. Altura do assento até o chão com aproximadamente 32cm.

Encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolÍmero moldado
anatomicamente com acabamento liso e dimensôes mínimas de 33cm de largura por í6cm de altura, com
espessura mínima de 3mm e cantos arredondados, Íixado a estrutura por dupla cavidade na parte posterior
que se encaixa a estrutura metálica, travada por quatro parafusos auto-roscantes para plástico FL de
diâmetro 5,0mm x 25mm Phillips.

Apre,sentar declaração de garantia de 03 (três) anos, registrada em cartório com firma reconhecida, sob
de nã.o aceitação da proposta no caso de descumprimento desta solicitação, indicando o CNpJ/MF, a
social e endereço com telefone e correio eletrônico da empresa, alem do nome da pessoa responsável
assistência técnica, com RG, CPF, telefone, correio eletronico e endereco.

3. DOS DEVERES DA CONTRATANTE:



é':'\
==No 05 Ê

Wf,

_^

pREFETTURA MUNtctpAL DE sANTA tzABEL oo penÁ
SEcRETARIA MUNctpAL DE EDUcaÇÃo

3.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei no 8.666193 e demais norÍnas
pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:

3.2. Atestar as Notas Fiscais oriundas da aquisição dos equipamentos licitados;

3.3. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos à contratada;

3.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

4. DOS DEVERES DA CONTRATADA

4.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n' 8.666193 e demais normas
pertinentes, são obrigações da CONTRATADA:

4.2. Curnprir o ob.ieto deste Tenno de Referência no prazo estabelecido na Proposta de
Preços;

4.3. Curnprir o objeto do presente Termo de Referência de acordo com as especificações
nele contidas, no Edital da licitação.

4.4. Entregar o produto licitado em perfeitas condições de uso;

4.5. A Contratada está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em pafte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreções
resultantes da execução, conforme o aft.69 da Lei n 8.666193.

5. DA ENTREGA

5.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a perrnitir
completa segurança durante o transporte.

6.2 - Os volurnes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externarnente
com os dados constantes daNota Fiscal e o endereço de entrega.

6.3 - Os produtos deverão ser entregues em dia e horário de expediente normal de
acordo com a ordem de compra fornecido pela SECRETARTA MUNICTPAL DE
EDUCAÇÃO.

6.4- As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem
a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, inclusive fac-
sírnile e correio eletrônico.

ELEM
zuA DE EDUCAÇÃO
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

F'UNDO MIJNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N'9/2017-005
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 2017004

Aos quatorze dias do rnês de rnarço de 2017, o Município de NOVO R.EPARTIMENTO, com sede na , nos
termos da Lei n' 10.520, de I 7 de julho de 2002, publicada no D.O.Li. de l8 de julho de 2002, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Fregão Presencial para Registro
tlc Prcços no 912017-005, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os ràferidos pr.ço,
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

de preço para eventual aquisição de material perntanente (mobiliária) carteira escolar universitária e conjunto
infantil.

Etpresa: M r' DE LrÀ44 á sousÀ ETRELT EpP; c.N.P.,l. n" 13.453.539/0001-Á8reprêsentada nêste atô pêlo sr(a). ÀNToNro cÀRl,os RESENDE
Doss sÀNTos/ c.p.!'. n" 539.594.001-41.

rr!tr DEscRrção/EspECrFrcÀÇôÊs
00002 CoÀjunto Eexagonal Trapézj-o fnfantiL

I'NID,?u)E

UNIDÀDE

pUÂNTTDADE ver.on uurrÁnro vÀLoR TorÀr,
1,500.00 379,000 568.s00,00

Conjunto Eexagonal trapézio Infantit Conjunto forudo
por ll@ cadeira e wá Í€sa Estntura: dL aÇo industrial
1010/1020 chapa 15 com diámetro > 19.05m e espêssura
de 1,50m. t'Iesa:Fomda por 2 (dois) pares dê
colunashorizontal em fom de nI,' m oblonqo ??m *
40m, dispostas nas laterals e fixadas sobre a faêe
exterDa dos pés, por reio de encaixe e soIda, med_indo
64m dê altura, unidas através de lre trava s metaloÍ
50rm x 30m. Forroção da basê de acorcdaÇâo do tarq)o m
metalon2om x 20m/ tro fomto aná1ogo a M trapózio.
Base dos Pés m pêrfil de aço, no fo@to esqui , fj.xado
a estrutura. estaÍpados e dobrados pnewticmeate, com
design tipo canoa/ arredondados na parte frontal e
posterior, mediado aproxiMdrcntê 45,5m de
corqxüoento x 2,56 de altura x 6,0m de larquxa,
dotados s suas extiqidades dê 4 (quatro) sapatas com
redadas núüi@s de 12 ,5m x 6 ,5 frontal e 10m x 6 , 5@
postêrior, Do fomtô arrêdondado , conf êccj-onadas 4
m-Lerialtemoplási:icoinjetado ffi polipropileno.
Àcabeêntôdaestnturaporfosfatizaçáo através dê
baniros quíoicos/ decapante e dêsengrachante por meio rJe

inersão e tratãcnto anti-ferfrginoso. pirruÍa
eletrostáLica m epóxi a Dó polj.rerizada m êstufa sm
respingos dê solda/ com juntas esmeriLhadas e cantos
arÍedotrdados. Ãcabilento daestnturapo! fosfatizaÇão
ãtravés de banhos quínicos, dêcâpante ê desengrachante
por mêio de irersáo e trateeato anti-ferruginoso.
Pihtura eIêtrostática q epóxi a pó polimerizada q
estufa sm respingos de soIda, com juntas esmerilhadas
e cantos arrêdondâdos. Cs corponentês que foffi a mêsa
dL.'rerão sêr liqados entre si através de solda pel-o
pÍocesso l.íIG. Tatrq)ocoEs dimê[sóês nini@s dê 636n nà
base mior x 20@ na base menôle cluas bases latêaais,
,rêdindo 4Bm/ tendo o ânmr1o frontal acabmento teto e
3 ângu1o pôslerior acãbesto com o design oa fom dê

Âvri,Nn)Â Gtl{Âssots

ár'
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Estado do Pará
GOVERNO MUNtrCTT}AL DE NOVO REPARTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

a:

nêia lua,cotrfêccionadoêrcte!ia1 tercpIástico injetado
m polipropileno copolímeto cofr nc úínimo 3m, oo
foimto análogo a m trapézio, possibilitando a
f oreção de círculos con 06mêsas, dêntre outras
configurações, dotado dê 01(@) porta objetos.
ÀcomodaÇào do tãrpo por rneio dê no minimo
4 {quatro) cav.idades de êncaixecom aletas de 2m, para
fixação de parafusos Phílips autôroscante 5,0m x 25m.
Sub têJrpo com as dimensôes minjms de 50m base ruior x
23m basê renor x 29m aas taterais, confêccionado ân
Gterialtetuoplásticoinjêtado d polipropiletro
copoliselo, no f,omto anáLogo a m trapézio, com
êspessura mínire de 3m, fixado sobre a estxutura
através de 2 (duas) bases de sustêntação d metalon
16m x 16m, mediodo 19@, lado a lado sobrêpostas
soble a trava de uniáo das colunas holizontal.
Cadêira:coÍposta porduas colunas dobradas e estêrÍq)adag
Fne@tÍc@ntê m fo@ de 'll]'r, fo@ndo 2 (dois)
pares de pés fixo, dr retalon 20m x 2Om/ dispostas
lado a lado e unidas entre si através de 3 (três)
travas s tubo dê aço 314. Dewerá ser fixado 2 (duas)
colunas em mêta1on 20m x 20mn, êhapa 16 no fomto de
"Lrr para acomodaçào do assento e do eocostô.tr'echeento
dos pés por meio de 4 (quatro) pontêiras plástica, 20 x
20 / cotrfeccionadas ffi mteriaL têmpIástlco injetado
s polipropiletro copolírero qom tro mínimo 3«, fixadas
sob pressão na parte erterna. Ãcabilento daestruturapor
fosfatização através de banhos químicos/ decapantê e
desengrachante por meio de inersâo e tÍatmetrto
anti-ferrugiaoso, Fintura eletrostátíca or epóxi a pó
polifrerizada em estufa sú respitrqos de so.Ida, com
juntas êsmeriLhadas e cantos alrêdondados, À fomção
dos coÍq)oiêntês retáIicos serão uni-dos entrê si por
rneio de solda pelo processo MIC. Àssento fabricado pelo
processo de injeção temoplástico injetado s
pofipropilenocopolír.erorc1dado anatomiceênte com
âcab&eato l-iso e dimênsôês míniMs de 33@ de larg-ura,
32@ de pÍofundi.dade, 3m de espessura mínim, com
cantos arredondados, mntados a estrutura por reio de
êuéâixe ê no mínim 04 {quatro) cavidades reforçadas
com aletas de no minimo 2m de espessura, para
acomodaçâo de parafusos autoroscatrtes para plástico FL
dê diâretro 5,0m x 25m phílIips, so; presença de
rebitês. Parte frontal/ que fica ero contato com as
pêÍnas do usuário provida de borda arredotrdada com raio
a fjr dê facilitaÍ a circulaçáo sanguínea. À1tura do
assênto até o chão com aproai@deente 32m. Encosto
fairricado leLo procêsso de iBjêçào ter,loplástico
injetado 4 polipEopifeno copolimero moldado
anatomiceente com aca.bsento liso e dimeosôes minirus
de 33m de largula por 16m dê altura, colf, espêssura
niiifr de 3m e cantos arredondados, fiaado a êstrutura
pôr dupla cavidade na partê posteriox que se êncaj.xa a
êstrutura retálica, travadã por quatro paraÍusos
auto-roscaates para plásti"co FL de diâmetro 5,Om x
25m Phi1lj.ps. Àpresentar decl.aração dê gaaantia de 03
(três) anos, xegiistrada s carEório com fim
recotrhecida, sob pena de náo aceitaçáo da proposta Ào
caso de descurqrf,irento desta solicitação, j.ndicando o
CfÍÊJ,/UF, a razào soej-al e endereço com telefone e
correio êletrônj-co dâ gÍeresa7 a1ám do nore da pessoa
responsáveI pê1a assistência técnica, com RG/ Cpf.,
têLefone, corÍeio eletrônico e endereço_

ÀVIINIDÀ GIRASSOIS

vÀroR TorÀr, R§ 568.500,00
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EripÍêsa: ÀBS CONST. E FÀ8. COM. E SEV. E UÀNUT. EIRELLI_ME; C.N.p.J. n" 21.197.303/0001_15, esta-belecida à RUA DECII4{, BÀIRRONovo, Marítuba pÀ, (91) 98845-3219, .eprêsentada neste ato pelo sr(a). rÀERcro LrI.a MoT!", c.p.F. no 370.359.912-04.

rrEM DEscRrçÀo/EspEcrFrc,\ÇõEs
00001 Carteira Escolar T@nho Àdulto

ÚNIDÀDE

L'NiDÀD I]
QUÀNTIDÀDE

5,000.00
var.on unrri{nto vÀr.oR TorÀt

220,000 1.100.000,00Carteira Escolar T@nho ÀduIto. CoírposiÇáo da
estntura f,omda q aço SAE 1010/1020, chapa t6
diámêtrô > 19.05mcom espessura dê parê,fe de 1,5m e
chapa 18 com espessura de parede de 1,20m. Estrutura
coÍposta polduas colunas dobradas e estaÍpadâs
pnewticmente m fore de ,lun, formndo 2 (dois)
pares de pês fixo, 4 reta1on 2Sm x 25m, dispostos
lado a 1ado ê unidos entrê si através de 5 (citrco)
travas & tubo de aço 7/9. Dêverá ser fixada 2 (duas)
côiunas dr hetalon 20m x 20m, chapa 16 no fo@to de,:!,, para acorcdação do port.a livros, do assento e do
ertcostê_ Ba6ê dê sustentação da pratrcheta coÍposta de 2
(duas) côlunas horizontal e retalon 2Om x 20m chapa
16 4 foru de trLr'l fixada entre a base de acorcdaçáo
do assêntô e a base superior, onde será fixado 1 (lm)
colunâ ffi retãIôn 20m x 20rm, chapa 16 , dôbrada e
estaÍpada píe]lGticmentê segrindo o mesrc design da
pratrcheta. Eechrento dos pés por reio de 4 (quatro)
ponteilas plástica, 2b * 25, confeccionadas ú Mterial
templástico injetado m polipropileoo copol-imero com
nc nínimo 3@ de altura níniJ@, fixadas sob pressão na
partê extêrna. Deverá ser fixada 1 (]:@) ÍÉo francêsa,
ligando a priJÂeita coLuna do porta f_ivros, do assento e
do etrcosto, aié a col.una de acomodação da prancheta ê 1

(B) portâ mochila fixo êon êsttutu?a de aço.
Àcaloeentodaêsailturaporfosfatização i-,ravés de
banhos quínicos, decapante e dêsengtachantê pox meio de
irnersâo e trat@nto anti-fêlrugitroso. pintura
eletrostática d( êpóxi a pó poLimerizada em estufâ sú
rêspinqos de solda, êom jutrtas esmerilhadas e cantos
arredondados. Os cotrg)ooêntes quê fo@ a carteira
deveráo ser ligados entre si através de solda pêIo
plocesso MIc. pranchêta lateral confeccionada pelo
prôcesso de injeçâo têrcp.Lástico itrjetado ú
polipropileno copolímêÍo e rcldado atratonicmente com
bordas a-bauladâs/ acabilento liso e cantos
arrêdondados, com peso nnirc de ,75ogr. Diretrsões
roínims de {0m frôntal itrcluindo o porta caneta
j.trtêgrado na latêra1 êsquêrda x 5Am lateral dirêíta,
con o ante braÇO medindo :iom de laEgnra x 2gún na
parle central ê espessura minire de 3rm/ montada a
estÍutura por reio de encaixe com 4 (quatro) orelhas
reforçadas de 5m de êspessura míniG, pãra fixação.le
parafusos ,rFX EER BIC bicro@tizado 5. Ord x 36m
phillips. porta Livlos com Cesta no fomlo quadrado
confeccionedô pelo procêsso dê injêÇáo têrcp1ástico
injetado m polipropi.Ieno copolímero, medindo
aproximdmnte 37m de largtra por 34m de
pÍofunàidade ê altura de 14m êôm pa!êde de 3m,
aberture frontal ê r_uros para ventilaçáô. Àssento
fabrj,cado pelo processo de injeção temoplástico
injetadô m polipropileno copolírero, rcldado
ênatomicmente/ acabeef,to lj"so e pêso minjrc de
17i0Kg? dotacto dê no minimo 2 (doi-s) orifícios para
ventj-1aÇão , dirrensões Íún jss de 40m de Ialgura, 39m
de profirrrdidade, 5r@ de espessura míni.G/ cofr cantos
arrêdôndados, rnontados a estrutura por nêio de encaixe
dotada dê Á {quatto) cavidades rêforçadas com alêtàs de
no mínino 5m de espêssula, para acomodaçáo de
parafusos JFX FER BIC bicroMtizado 5.Om x 3Om
Phj.Uips, sfl a presença de tebitês. paÍte frontal/ que
fica w contato com as pernas do.ueuário provi.da de
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boída arredondada com raio a firn rle facilitar a
circulação sanguínea. EÍrcosto fabricado pelo processo
de injeçào tê@plástico injetado m poliplopij.eno
copolímero, rcldado anatonicmênte, âcabmento liso e
pêso núnÍqo dê 4609r, dotado de no mínimo 4 (guatro)
o?ifícics para ventilaçáo, dirensôes minims de 44m dê
largura por 24,5q dê altura/ com espessura dê 5m
mlnim e caÀtos arrêdondados, fixado a êstruhura por
dupla cavi.dade na partê postêlio! que sê eDcâixa a
estdtura retáIica, travada por quatro parafusos JFx
FER BIC bj"cromtizado 5.0m x 30m phil1ips, sem a
p!êsença de rebites . Dirensôês rnínims: encosto ao châo
81m; asseoto ao chão {?,5mi pratrcheta ao chão 75m.
Àpresêntar dêclaraçáo de garantia de 05 (cinco) ànos,
rêgistrada êm cêrrório com i:j.mâ recônhecicia, sob penã
dê nãô âceitaçáo da proposta no êaso dê descuÍprimento
dêsta solicitação, indicando o cNp.r/MF, a lazão social
e endereço con telefotre e corrêio eIêtrôoico da
erpresa, além do none da pêssoa resFoosáveL peta
assistênêia técnica, êon Rc, CpF, telefone, corrêio
eletrônico e endereço.
Conjunto Eêxagonal Irapêzio cadeiras e seis resa i tNIDmE
nfantil
Coíjunto Eexagonal Trapézj-o Infantil Conjunto fomdo
por seis êadeiras e seis mesa .infatrti1 Estrutura: m
aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro >

L9.05r@ ê espessura de 1,50rdn. Mesa:Fomda po! 2

{dols) pares de colunashorj.zoDtal q fo@ de ilI" m
oblongo ??m x 40no,, dispostas nas lateraia e fixadas
sobre a face e*terna dos pés, por meio de encaixe e
solda/ mediado 6{m de altura, unidas através de 1l@
trava qÀ metalon 50tun x 30m. Eomçáo da base de
acorcdaÇào do taÍqro @ retalon2om x 20m, nô fo@to
análogo a w trapézio. Base dos pés or perf,il d.e aço,
no fo@to esqui, fixado a estrututa, estapados e
dobrados pne@tic@ntê, com desigtr tipo canoa,
arredondados tra partê frontal e posterj-or, medindo
aprôxi@drente il5,5o de cotrprirento x 2,sstr de altura
x 6,0m de lârguraT dotadôs e stras eÍtremidadês dê 4
(quatro) sapatas com medidas nínires de 12,5m x 6,5
fronLal e 10m x 6,5m posterior, no fomto
axrêdoodado, confeccionadas d Etêrial tê@ptástico
injetado q poLipropileno. Ac:Lbarento daestntuxapor
fosfatizaçào através de bânhos quisicos, decapantê e
dêsêngrachante por neio de imêrsáo e trateento
anti-fêrnginoso. Pintura eletrostática m epóxi a pó
po.]"iÍrerizada s estufa sm resping,os de solda, com
juntas e$,erilhadas e cantos arredondados. Àcabrcnto
daestnturapor fosfatizaçáo através dê banhos quimicos,
decapante e desengrachante por meio de imersâo e
tratmento anti-fêrlugitroso. pintura eletrostática @
epóxi a pó polj,rerizada sn estufa sm respingos de
sô}da/ com juntas esmêrilhadas e cantos arledondados,
Os conq)onentes quê fo@ a resa dêvêtào sêr ligados
êntrê gi âtrevés de solda pelo ptocêsso MIG- TaÍpococs
disetrsôes mitri@s de 63gn oa base mior x 20q tra base
menore duas bases laterais, redindô 4Bm, tendo o
ângulo frontal acabmento rêto e o ângulo postêÍior
aêab&ento com o design & fotu de meia
Iua,êôtrfeccionado@terial" têrcpIástico injetado ffi
polipropilêtro copolimero êorr no nínirc 3m, ao fomto
anáIogô a m trapézio, possibiLitatrdo a fo@Çáo de
círculos com 06resas, dêtrtre outras coofiguraçôês,
dotado de 01 (M) polta objetos. Acorcdaçâo do tatÍeo por
meio de no mínirc 4 (quatrô) cavidades de encaixecon
aletas dê 2m, para fixaçáo dê parafusos philips
autoroscante 5,0m x 25m_ Su.b teq)o com as dimeÍsões

500 .00 1 . s00 ,000 7s0 . 000 , oo
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nínüas de 50qr base Gior x 23q base Í.enor x 29@ nas
latêrais / confeccioíado q Eterial temp.Iástico
injetado m polipropileno copolírero, no formto
aDálogo a u trapézio, com êspessura miniro de 3m,
fixado sôble a estfrtura através de 2 (duas) basês de
sustêÂtaçâo ú nEtalon 16m x 16m, mêd_indo 19m, Iado
a lado sobrepostas sobre a trava de uniáe das colunas
horizôntal. Cadeira:cofrposta porduas colunas dobradas e
êstatrpadas pnêWticeênte s fotrá de "U',, fotutrdo 2
(dois) parea de pés fixo, @ metal-on 20m x 20m,
dispostas lado a lado e unidas entre si através de 3
(três) travas e tubo de aço 3,/4. Dewerá ser fixado 2
(duas) colutras @ metalon 20m x 20m, chapa 16 tro
fo@to de,,L" pala acomodaÇão do assento ê do
encosto.Eechmênto dos Dés por reio dê 4 (quatro)
ponreiras pLástica, 20 * 20, cotrfeccionadas q mterial
temoplástico injetado m polipropileno copoJ-imero com
no mínjro 3@, firadas sob pressâo na parte extertra.
Àcabeentodaestruturaporfosfatizaçâo através de
banhos quíoicos/ decapatrte e desetrgrachante por freio de
imersâo e tratrcnto anti-fêrruginoso . pintura
eLêi.rostática m epóxi a pó polimerizada ern estufa sm
rêspingos dê so1da, com juntas esmerilhadas ê cantos
àrredondados. À fomção dos conq)onêntes mêtáticôs
seráô unidcs entte si por mêio de sôtda pelo processo
l.116. Assento fabricado pelo processo de injeçáo
têtuplásticôinjetadoú polipropileno copolímero
moldado anatonicmênte com acabmento liso e dimensôes
mi.nims de 33m de largura, 3Zm d.e profundidade, 3m
de espessura míniM, co& êantos artedondados, rcntados
a estmtura por reio de êncaixê e no ninirno 04 (quatro)
cawidades reforçadas com aLetas de no mínimo 2m de
espêssula, para acorcdaçâo de parafusos âutoloscantês
para pLástico FL de diâretxo 5,0m x 25m phillips, sm
a piesença de rebites. parte frotrtal, quê fica m
coltato com as pêrnãs do usuário provida de bolda
arrêdondada com raio a fifi dê facilitar a circulação
saoguínea. Àltura do assento até o chão coh
aprôxiradentê 32@. Encosto fabricado pelo plocesso
de injeçáo tercplástico itrjetado m polipropi.Ieno
eopolimero moldado anatoeic&ente com aca-ba@nto liso e
dimnsôes minims de 33m de larg,ura por 16@ de
alfura, com espessura míni@ de 3m e cantos
arredôndados, fixado a êstrutura por dupla cavidadê na
parte posterior que sê encaixa a estrutura metálica,
travada por quatro parafusos auto-roscantes para
plástico EL dê diámetro s,Om x 25m phi-Itips.
Àpresentar dêclaraÇáo dê garantia dê 03 (três) anos,
reg,istrada em cartório com firu reconhecida/ sôb pena
de não aceitaçào da proposta no casô de descurq)rimetrto
desta soLicitaÇão, irrd-icando o cNp.I,/MF, a razâo socia]
ê eÀdereÇo com teLefone ê colreio etetrônico da
erqrresa, aLém do nofre da pessoa rêsponsável pêIa
assistêacia técnica, com RG, CpE, têlefône, côrxêio
êletrônico e endereço.

roR ToIÀL R§ 1.850.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA V.{LIDADE DOS PRECOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados apartir da sua assinatura.
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Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONI'RATANTE não
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo flazê-lo por meio de outra licitação, quanrJo.iulgar conveniente, sem que caiba reúrso ou
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Farágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fbrnecedor assume o compromisso de
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegia, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas.

C{,ÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO »A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se d-esta Ata de R.egistro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração pública Municipal
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro ile Preços, quando desejarem fazer
uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, pãraque este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificaçao.

Farágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de l{egistro de Preços, obseryadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assurnidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entida-de, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O reoebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na
ordetn de compra, não podendo ultrapassar o prazo de l0 (dez) dias da expedição da mesma.

FarágraÍb Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofierá as sanções previstas no Edital em
confbrmidade com a Lei 8.666193 e suas alterações.

cLÁusuLA QUINTA - DO P.AGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de
a-cordo com a nota de empenho, após a conf-erência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratante. Observado o recebiinento definitivo da Nota Fiscal emitida pela *.p."ru .o*
d'iscriminação dos bens, juntamente com o T'ermo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
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a-dministração cla entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: o pagamento será creditado em favor do FoRNtscEDOR, pàrar aBt'aro rrlm€tro: u pagamento sera credltado em tavor do t ORNtsCEDOR, por h?Íifile ordem bancária ou
cheque nominativo, o qual ocomerá até 30 (trinta) dias corridos cIo recebimento definitivo dos materiais, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "ern sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR., para verificação da situação do mesmo, relativarnente as condições exigidas na contratação,
c'ajos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Farágrafo Terceiro: Caso ha.ja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existenie na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Farágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionada ataxa de atualização flnanceira devida pela contratante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicaçãoda seguinte
fórmula:

EM:IxNxVP

Onde:

EM= Encargos Mor atórios
Irl : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
XIF: Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX : percentual da Taxa anual: 6"/o
tr : Índice de compensação financeira, assiÍn apurado:

X = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
36s

A cornpensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

cl-Áusul,Â sExTA - DAS CONDIÇôES DE F,OR]§ECTMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O lbrnecedor ficatá obrigado a atender todos os pedidos efetuaclos durante a vigência desta Ata, mesmo que a

365
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entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - D,AS PENALIDADES

Administração da entidade contratante poderá, garantida apréviadefesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notiÍicação via offcio, rnediante contra-recibo do representante legal
da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de CI,loÁ (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida nó pruro
máximo de l5 (quinze) dias corridos, umattez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial
do objeto contratado, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
eml:argo. de indenização dos prejuízos potventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do
eontrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(einco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
licitante que aonvocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execuçãã do
seu objeto, não rnantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo
inidôneo ou conteter fraude fiscal.

Farágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a deÍêsa prévia do interessado, no respectivo
processo) no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Farágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Fl,dital e das demais cominações legais.

CLÁUSULÂ OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

d'u'\
i rrrr_=13_'r
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A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedeciclas às disposições
8.666fi993.

art.65, da Lei no

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Farágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registraclo, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução à. pr.çu,
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando
igual oportunidade de negociação.

FarágraÍb Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromiiso, o óontratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação tle penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágraftr Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção cla contratação mais vantajosa.

CLÁUSULÁ, NON^A - DAS CONDIÇÔES DE RECEBIME,NTo Do oB.IETo DA ATA DE
REGIST'RO DE T'REÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens c instruções, cabenclo a verificação ao representante designado
pela contratante.

Farágraftr Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser
entregttes no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para eleito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
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II - DeÍinitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtosàu - r'c[iltrvamenf,e, apos a verlrlcaçao da qualldade, da quantidade dos produtos eBfuÍíeqüente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) àias úteis upá, o
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA I}E R.EGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditór.io e anrpla defesa:

tA pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior;

- o seu preço registrado se túI'nar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material.

ÉPor iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigicla no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no pra'zo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Freços;
* çaraçterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das con<lições estabelecidas na Ata de Registro de
Freços ou nos pedidos dela decorrentes.

ÉAutomaticarnenúe:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a conÍratante farâ o devido apostilamento na Ata de
Regisiro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUToRIZAÇÃo PARA AQUISIÇÃo E BMISSÃ9 DAS
ÜRDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamenÍo, total ou parcial, será
i gualmente autorizada pe I o órgão requ i s itante.
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CLÁUSULA DECIMA SEGTINDA - DOS ACRESCIMOS E SIIPRESSÔES

o licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando r"iàiírÉ.ffiuantitativos
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de ate 251% (vinte e cinco por cento) de acordo
com o § I " do art. 65, da I-ei n' 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos respectivos Iimites de fornecimento registraclos na Ata.

Farágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4n do artigo l5 da Lei n 8.666193.

CLÁUSULA DECIMA TER.CEIRÂ. DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatâria da presente Ata de Registro de preços,
constam na CLÁusuLA PIIIMEIRA - D0 OBJETO, que se constitui a presente Ata de Registro de preços.

Farágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de l2 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de preços.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕNS OO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DECIMA QUTNTA - DAS OBRTGAÇONS »E CONTRATANTB

são obrigações do GONTRATANTE, além das constantes no edital e do contrato:

Farágrafo Frimeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) cla(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a l-ei 8.666193 e posteriores alterações.

cLÁusuLA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSTÇôUS FIN,qrS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n" 912017-005
classificada em 1o lugar.

e a proposta da empresa

Parágrafo Prirneiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições
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constantes das Leis n"s 8.666193 e l0.52ol2oo2 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo segund«l: A publioação resumida desta Ata cle Registro de
indispensável para sua eficácia, será providenciarla pelo contratante.

Preço na imprensa oficial, condição

ParágraÍb Terceiro: As questões decorrentes da utilizaçáo da presente Ata, que não possam ser dirimidas
admínistrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Novo REPARTIMENTO, com exçlusão
de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que também o subscrevem.

NOVO REP,ARTIMENTO*PA, l4 de março de20tl
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MUNICíPIO DE NOVO REPAR'fIMENTO
C.N.P.J. n" 09.555.1 1310001-28

CONTRATANTE

A BSC.NSTRUCOES FABRI.AC.ES , 
!üi1,"..""ri:,,"#ã.1rJarrcí^BScoNSrRUcorsF^BRrc^coEscoM'RcrorDN:c 8R,o=ICPBÍ.rsil,ou.,AutoÍidadeCenifi.adoÍaRàizBÍasitêirav2,ou=^CSOLUTt,ou.^C

coMERCIO E SERVICOS:211g73030001 16 :3#:'Jjl'|;i;:;ffiiiÍkeopi^r,o 
AEscoNsrRUcoESF^BRrc^coEscoMrRcroE

Dados: 20l 7-03.16 I 6:44:07 O3'OO'

ABS CONST. E FAB. COM. E SEV. E MANTJI" EIRELLI-ME
C.N.P.J. n" 2 l. 197.303/000 I-l 6

M L DE LIMA E SOt§faraoo ffi*l*sslslg{p-":rtc-porÀ4LDE LIMAE sousA
LrDA Epp: 1 34s353óõôb r +s i:ii;;,"i:'.1il',1::31,'J:,,,.

M L DE LIMA & SOUSA EIRELI EPP
C.N.P.J. n" I 3.453.539/0001-48

CONTRATADO

AVENIDA CIITASSOIS
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