
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

CONTRATO N° 67/2015

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2015
HOMOLOGADO E ADJUDICADO EM 07/08/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n°.
97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, LEOCARLOS
GIRARDELLO, 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 LUIS CÉSAR REIS-ME, inscrita
no CNPJ sob o n° 93.920.361/0001-37, com sede na Rua Frederico Willig, n° 1931, Distrito
Industrial, Três de Maio/RS, CEP 98910-000, neste ato representado por TIAGO K.
FRITZEN, portador do RG n° 9077523653, inscrito no CPF sob o n° 010.248.180-63, 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° 35/2015, a entrega de:

24 Unido

Unido

Descrição
Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo
1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.
O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de
30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós
formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de
bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 Yz" x 3116". A estrutura em aço
receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca
fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em
polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.
Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo
1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30 mm parede 1;2.
O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de
30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós
formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de
bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 Yz" x 3116". A estrutura em aço
receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca
fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em
polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Item Quant. Unido

16

17 12

PLÁCIDO CHIQUITI, N° 900 - CX. POSTAL: 158 - CEP: 97340-000
FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281
TELEFAX: (55) 3233-1919



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RlO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

19

Conjunto Coletivo para alunos. Mesa: Estrutura em tubo 7/8 em forma
de V. Ponteiras em polipropileno 7/8. Tampo (l000x1000mm) em
MDF revestido em melamínico em quatro cores, com recorte convexo
nos quatro lados. Bordas boleadas com acabamento em verniz. Fixado
por 16 parafusos 4,8x32. Altura do tampo: 580 mm 04 Cadeiras:
Estrutura em tubo 7/8. Ponteiras 7/8 em propileno. Assento
(430x330x5mm) e encosto (330x180x5mm) em resina plástica de alto
impacto, alto brilho, anatômico e abas laterais. Fixação através de
rebites. A altura do assento: 340 mm. Altura do encosto: 625 mm.
Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura apóxi-pó.

Unido

ltem

16

17

19

5

2. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO:
Cláusula segunda - A CONTRATANTE pagará a importância de:

Vl. Total

R$ 3.168,00

R$ 2.760,00

R$ 2.250,00

Quant. Unido Descrição VI. Unit
Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço
50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF
de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face
superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de
espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de

24 Unido superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em
PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 Y:z" x 3/16". A
estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta
epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca,
fixado à estrutura através de encaixe.

R$ 132,00

Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas,
medindo l.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço
50x30 mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF
de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face
superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referencia Ll48), acabamento de

12 Unido superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em
PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 y.," x 3/16". A
estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta
epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca,
fixado à estrutura através de encaixe.

R$ 230,00

Conjunto Coletivo para alunos. Mesa: Estrutura em tubo-7/8
em forma de V. Ponteiras em polipropileno 7/8. Tampo
(l000xl000mm) em MDF revestido em melamínico em
quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados. Bordas
boleadas com acabamento em verniz. Fixado por 16

5 Unido parafusos 4,8x32. Altura do tampo: 580 mm 04 Cadeiras:
Estrutura em tubo 7/8. Ponteiras 7/8 em propileno. Assento
(430x330x5mm) e encosto (330x 180x5mm) em resina
plástica de alto impacto, alto brilho, anatômico e abas
laterais. Fixação através de rebites. A altura do assento: 340
mm. Altura do encosto: 625 mm. Solda MIG. Tratamento
anticorrosivo. Pintura apóxi-pó.

R$ 450,00
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Perfazendo o valor Global de R$ 8.178,00 (oito mil e cento e setenta e oito 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:

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 20 - Outras Despesas com Educação
Projeto/Atividade: 2.023 - Creche - Ensino Infantil
Código reduzido: 6243 - Equipamentos e Material Permanente
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;

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

Eletrônico n° 35/2015 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

designado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. f I
E, por se acharem justos e contratados, assinam o p ntJto em 2 (duas) vias

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. !I
!

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de setemb 1e i015.

~~Á~~e{fo
EOCARLOS GIRARDELLO TIAG . '~Z.EN
PREFEITO MUNICIPAL LUIS 'SA ~.920.361/0001_~7'

CONTRATANTE C T~ Ã.t1}1S C E:SAR _ , v

~

R . ~E'S MEcw1a .M~ _ua Fredenco \Mllig, 1931, Área Industrial
PAUL V:ICENTINAFERRE!RA ACHApO CEP: 98910.000
SEC ARIA DE EDUCAÇAO E CULTlJU. TRÊS DE MAIO _ RS
( GESTORA DESTE CONTRA ZO ,I -'

TESTEMUNHAS: ~dêJ ki&I-----f-7~'-----"---'-'--/ÚWV------'-----
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