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www.saosepe.rs.gov.br

CONTRATO N° 52/2015

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2015
HOMOLOGADO E ADJUDICADO EM 10/08/2015

o MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n".
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, LEOCARLOS
GlRARDELLO, brasileiro, casado, Biólogo, portador da RG n°. 1012634448 SJS/RS, CPF n".
312.641.070-72, residente e domiciliado na Rua Antão de Farias, n? 892, nesta cidade, de ora
em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ALCI N. BECKER &
CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 07.052.779/0001-38, com sede na Avenida Concórdia,
n°. 625, Cidade de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul, CEPo 96540-000, neste ato
representada por, ALCI N. BECKER, portador do RG n°. 6002721808, inscrita no CPF sob o
n°. 231.584.090-20, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATADO, ajustam
entre si o presente contrato de acordo com as cláusulas a seguir elencadas:

1. OBJETO:
Cláusula primeira - O presente Contrato tem por objeto, de acordo com o Pregão

Eletrônico n° 36/2015 a entrega de:
- , ,

Item Quant. Unido
,

I
Refrigerador vertical com
I voltagem 220 V (conform

I
8 2 Unido apresentando classificação

Energia Elétrica - PROC
fevereiro de 2006. Capacid

Refrigerador industrial ver

12 1 Unido monofásico 220 V (con
transmissão térmica conve
de ar forçado (sistemafrost

Armário alto em aço, dim
com reforços internos tip

23 4 Unido 'vertical, com acabamento
regulagem de altura do

1,: eletrostática a pó.

Armário suspenso, com d

1 Unido cantoneira 3/4 x 1/8, pin
ressaltos, rebarbas ou i

I Largura: 0,80m. Profundid

Roupeiro em aço na
(0,75rnrn). Os roupeir

34 4 Unido
portas devem possuir

Descrição

binado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree",
e demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO
energética "A" no Programa Nacional de Conservação de

EL, conforme estabelecido na Portaria n.o20, de 01 de
ade total (volume interno): mínima de 290 litros. j
iical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros,

forme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de
ctiva, através de evaporadores e condensadores com sistema
-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.

198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir
o ômega e puxadores estampados nas portas no sentido I
em PVC, contendo 04prateleiras, sendo O 1 fixa e 03 com
tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura

--------------------~
uas portas para guarda de medicamentos com armação em
tura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações,

mperfeições no acabamento. Dimensões: Altura: 1,50m.
ade: 0,35m

----------------
cor cristal, confeccionados. em chapa de aço "22"
os em aço serão constituídos por 12 portas; As
venezianas para arej amento e possuir pitão para

cadeado; DImensões: Altura: 1945 rnrn/Largura: 1230 rnrn.
Profundidade: 400 rnrn. Poderão ser aprovadas variações nas dimensões I

e especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante. I

Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os
roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas:

Unido para arejamento e possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: I

1230 mm. Profundidade: 400 mm. Poderão ser aprovadas variações nas dimensões e
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante.------'-------'-------'- ------- ---------------

35 4
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--, -- r- ~adora de roupas. Duto de exaustão. Sistema anti-rugas. Secagem por tombamento I
49 I I Unido auto-reversível. Seletor de temperatura de secagem. Seca 10 Kg de roupas

centrifugadas. Consumo de energia: 0,2 kWh. Voltagem: 220 V (não é bivolt). Cor: I
I branco. Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)I ---~--------------~'--I I Máquina de lavar roupa, linha branca. Capacidade de roupa seca: 8 Kg. Consumo de

I

energia: 0.24 kWh (lIOV) / 0.25 kWh (220V). Consumo de energia mensal: 8.16

L
50jl ..1 Unid.-,-_k_Wh_/m_êS_(l_1_0_V_)_/_7.83kWh/mês (220V). Cor: branca. Potência: 550.0 W(110/220V),

Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm. Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm
(AxLxP)
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2. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO:

8

Cláusu a segunda - A CONTRATANTE pagará a importância de: _
Uem Quant. Unido Descrição I Valor Unit. I-vaIo, Total I
- ~I-- ~---

I
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema I I
de refrigeração "frostfree", voltagem 220 V (conforme I

demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO
Unid. apresentando classificação energética "A" no Programa R$ 1.495,00 R$ 2.990,00

I

Nacional de Conservação de Energia Elétrica -
PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.o20, de I
01 de fevereiro de 2006. Capacidade total (volume I t-
interno): mínima de 290 litros. .

-----rRefrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade 1---- ---lI
I 6til mínima de 1000 litros, monofásico 220 V (conforme

Unido tensão local), compressor 'de 1/2 hp, sistema de . I
transmissão térmica convectiva, através de evaporadores R$ 3.200,00 i R$ 3.200,00
e condensadores com sistema de ar forçado (sistema
frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.

----l---,J:-.

2

24

4

Armário alto em aço, dim 198x090x040cm, todo em
chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos
tipo ômega e puxadores estampados nas portas no
sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo
04prateleiras, sendo O I fixa e 03 com regulagem de
altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e
pintura eletrostática a pó.

Unido R$ 358,00 R$ 1.432,00

4

1
R$ 576,00 I

I

I

Armário suspenso, com duas portas para guarda de
medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas
ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no
acabamento. Dimensões: Altura: 1,50m. Largura: 0,80m.
Profundidade: 0,35m I'~I-
Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados
em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros
em aço serão constituídos por 12 portas; As
portas devem possuir venezianas para
arejamento e possuir pitão para cadeado; I
Dimensões: Altura: 1945 mm/Largura: 1230
mm. Profundidade: 400 mm. Poderão ser I
aprovadas vanações nas dimensões e
especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante.

Unido R$ 576,00

Unido R$ 745,00 R$ 2.980,0034
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- ------------,---------,
Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em
chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão

. constituídos por 16 portas; As portas devem possuir

I
venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado;
Dimensões: Altura: 1945 mm. Largura: 1230 mm.

I

Profundidade: 400 mm. Poderão ser aprovadas variações
nas dimensões e especificações, para adequação aos
padrões de cada fabricante.

35 4 Unido R$ 620,00 R$ 2.480,00

Secadora de roupas. Duto de exaustão. Sistema anti-
rugas. Secagem por tombamento auto-reversível. Seletor
de temperatura de secagem. Seca 10 Kg de roupas
centrifugadas. Consumo de energia: 0,2 kWh. Voltagem:
220 V (não é bivolt). Cor: branco. Dimensões

_I ---t-a_p_ro_x_imadas:85x60x5~~~ (AxLxP) _ ------------t-----------t- I
I

49 1 Unido R$ l.516,00 R$ 1.516,00

Máquina de lavar roupa, linha branca. Capacidade de
roupa seca: 8 Kg. Consumo de energia: 0.24 kWh
(l10V) / 0.25 kWh (220V). Consumo de energia mensal:

Unido 8.16 kWh/mês (l10V) / 7.83 kWh/mês (220V). Cor: R$ 1.338,00 R$ 1.338,00
branca. Potência: 550.0 W (110/220V). Rotação do
Motor - Centrifugação: 750 rpm. Dimensões
aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)

50

Perfazendo o valor Global de R$ 16.512,00 (dezesseis mil e quinhentos e doze reais),
efetuado a vista na contra entrega dos itens;

§ 1° - Para fazer jus ao recebimento, a empresa deverá apresentar na Tesouraria
Municipal, Nota Fiscal, com Termo Circunstanciado de Recebimento do referido bem por
parte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Secretário da Pasta,
Senhora Paula Vicentina Ferreira Machado;

§ 2° - Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõe, tais como as
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a
Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

§ 3° - O prazo para a entrega do bem após a Ordem de Fornecimento deverá ocorrer
até 30 (trinta) dias, após a Ordem de Fornecimento;

§ 4° - Poderá a Contratada solicitar prorrogação do prazo estipulado no parágrafo
anterior, uma vez, pelo período de até 10 (dez) dias, desde que seja requerido de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

§ 5° - Se ocorrer atraso na entrega do objeto, após o estipulado nos parágrafos
anteriores, e, esta não justificar, sujeitará a licitante as penalidades previstas na Cláusula
quarta deste Contrato;

§ 6° - Os Recursos Orçamentários para garantia do cumprimento do pagamento do
objeto licitatório estão previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 05.20.l236504l.l.110
Elemento: 449052.00.00.00
Recurso: 1020 FNDE

3. DA GARANTIA
Cláusula terceira - - O presente Contrato terá vigência pelo período da garantia,

mínima de 12 (doze) meses e/ou conforme normas do fabricante;
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4. DAS MULTAS E PENALIDADES
Cláusula quarta - Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada, conforme a

infração estará sujeita às seguintes penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, referente a garantia do bem, passíveis de

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) inexecução da Garantia: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

Parágrafo único - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando
for o caso.

5. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Cláusula quinta - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) apresentar o fornecimento na forma ajustada sem ônus para a Contratante;
b) atender aos encargos fiscais, sociais e comerciais, decorrentes da execução do

presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
d) manter a garantia de fábrica, conforme ofertado pela Licitante, bem como,

assistência técnica, quando solicitada.

6. DA VINCULAÇÃO
Cláusula sexta - O presente contrato será regido em consonância com o Pregão

Eletrônico n° 36/2015 e Lei n°. 8.666/93 e alterações e demais legislações pertinentes.

7. DA FISCALIZAÇÃO:
Cláusula sétima - A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo de servidor r---..

designado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

8. ELEIÇÃO DO FORO:
Cláusula oitava - As partes elegem o Foro da Comarca de São Sepé, RS, para dirimir

quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Gabinete do Prefejjo Municipal, em 14 de §Jsct€ltrtb@
~~~h./Y-~~

.~EOCARLOS GlRARDELLO . BECKER
PREFEITO MUNICIPAL ALCI N. BECKER & CIA LTDA

CONTRATANTE fi) n CONTRATADA
Q.U.la Jv1ac.Aad,s

PAUL VICENTINA FERREIRA MACHADO
~ECRETÁRIADEEDUCAÇÃ0)WZEC LTZ

1If.~~!ORA D~TE CONT O
TESTEMUNHAS: t1&t~. dW'~_--+ __ -,---r --.:....:.-=-- _
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