
ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS No 031/2019. 

A CAMAFtA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ n0  
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI/ME, CNPJ n0  
21.303.824/0001-00, situado a Rua Tiradentes, n0  709, Parque Continental, Simões 
Filho/BA neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, 
pelo Sr. Tiago Oliveira de Almeida, portador do documento de Identidade n0  763075655 e 
CPF n0  825.863.905-63, aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
instrumento para fornecimento de materiais de copa/cozinha, autorizado pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n0  110/2019, Nota de Empenho no 119/2019, 
referente ao Pregão Presencial n° 005/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 
10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal n0  1.078, de 08/01/2007 e legislação 
pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da 
teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

rrlrUSULA PRIMEIRA —  DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Anexo Único deste Contrato. 

II — CLAUSULA SEGUNDA — DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 	 I 

2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

IFrCLA1JÜLA TERCEIRA — PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 O valor global deste contrato é de R$ R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados de acordo com o cumprimento do objeto 
contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo 
contratado. 

§ 20. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem 
mplicará na aceitação definitiva dos materiais, total ou parcialmente. 
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5. Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo 
8 horas, após solicitação da Administração. 
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3.2. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA entregará juntamente com cada Nota Fiscal/Fatura emitida, a 
documentação a seguir relacionada: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal no 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.2.1 Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a Câmara 
Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

3.2.2 Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da fiscalização, para prestar 
os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

IIV — CLAUSULA QUARTA —PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2019. 

IV — CLAUSULA QUINTA — OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
do objeto deste contrato: 

5.1. Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado. 

5.2. Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 
prazo de garantia. 

5.3. Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis. 

5.4. Promover, por sua conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do objeto 
deste Contrato. 
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5.6. Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto em 
questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados. 

5.7. Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca 
do fornecimento do material que não atenda ao especificado. 

5.8. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 

5.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93. 

5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do 
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
contrato. 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

5.14. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 
impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, vigentes. 

5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma. 

5.16. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93. 

lyIerLAZOMISEXT.A130BRIG/nA llelleella 

6.1. Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da entrega dos produtos, 
descritos no anexo único deste contrato. 

6.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do, prazo previsto, desde 
que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLAUSULA TERCEIRA do 
contrato. 

6.3. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

6.4. Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

6.5. Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 24 
oras. 
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(VII — CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES  

§ 10. A CONTRATADA e a CONTRATANTE sujeitar-se-ão, no caso de inadimplemento de suas obrigações, 
sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% (três décimos por cento) ao 
dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso sobre o valor proporcional do contrato. Salvo se por motivo de força 
maior devidamente comprovado. 

§ 20. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 30. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a gravidade da 
infração, a saber: 

advertência; 

multa(s) 

Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo 
do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações 
assumidas; 

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, !obre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais 
penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada ao percentual de 
100/0 (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso de 
inexecução total. 

§ 40. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto realizado com atraso, ou 
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

§ 50. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

yi 	- CLAUSULA OITAVA — DO REGIME E DA—FISCALIZAÇAO DA EXECUÇA0 7-  DOI 
CONTRATO/REAJUSTAMENTO  

8.1. A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa Sr. 
Edson de Almeida Souza, Cargo Diretor de Administração Geral, Matricula no 98011033. 
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8.2. A pessoa credenciada, pela CONTRATANTE, como fiscalizador do contrato possui poderes para verificar 
o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual omissão não eximirá a 
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o CONTRATANTE. 

8.3. Os preços cotados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso II, 
do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada ao 
Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva 
procedência do pedido. 

X — CLAUSULA NONA — DA RESCISAU 

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais 
e as previstas na lei no 8.666/93. 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei 8.666/93 

§ 20. A rescisão do Contrato, antes do seu término natural, será formalizada através de celebração do termo 
de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação de 
todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição de Lei ou deste instrumento, 
vigorarem além da data do seu encerramento. 

§ 30. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

)15,— CLAUSULA DECIMA - TERMO E CONDIÇOES GERAIS  

10.1. Os materiais serão executados na forma estabelecida no Anexo Único, deste Contrato. 

10.2. A CONTRATADA não poderá transferir a execução do que se trata o presente contrato, nem tampouco, 
transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo com consentimento por 
escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

10.3. Ficam reservados à Câmara Municipal o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas Especificações, nas Leis, nas Normas e em 
tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o objeto desta Licitação. 

10.4. Serão partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, todos os elementos fornecidos que 
serviram de base à contratação, os pareceres da Comissão de Licitação e demais elementos. 

10.5 Este contrato é regido pela Lei Federal no 8.666/93 e 10.520 e suas alterações. 

- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — FORO 	 -L 	 1  

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
alquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 01 de julho de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES ILHO - Contratante 

ESPERANÇA COM RCIO ATACADIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI/ME - Contratada 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 031/2019. 

Fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO 	DOS MATERIAIS Apr. Quant. Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

Café torrado e moído de primeira qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. 
Deve conter 100% de café e o selo da ABIC 
(Associação Brasileira da Indústria de Café); KG 410 Brumado 15,00 6.150,00 

2 

Açúcarcristalizado 	contendo 	o 	mínimo 	de 
99,3% de sacarose, aparência homogênea, 
livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	cor 
branca. Embalagem de 01 kg; KG 490 Arco Verde 3,00 1.470,00 

3 

Açúcar 	em 	sachê, 	refinado, 	embalagem 
individual de 59 — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter 
um mínimo de 98,5% de sacarose, aparência 
homogênea 	e 	estar 	livre 	de 	sujidades, 
parasitas e larvas; KG 10 União 35,10 351,00 

4 

Leite em pó integral de primeira qualidade, 
sem 	a 	presença 	de 	soro 	e 	amido, 
acondicionado em embalagem contendo 200 
g; KG 450 

. 

Big Leite 20,00 9.000,00 

5 

Leite 	em 	pó 	semi-desnatado 	de 	primeira 
qualidade, sem a presença de soro e amido, 
acondicionado em lata de 100g; LATA 20 Molico 13,00 260,00 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e 
sabor 	característicos, 	livre 	de 	sujidades, 
parasitas e larvas acondicionado em sache de 
lOg - caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 Maratá 45,00 1.350,00 

7 

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado em sache de lOg — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 Maratá 45,00 1.350,00 

8 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado em sache de lOg — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 Maratá 45,00 1.350,00 

9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e 
sabor 	característicos, 	livre 	de 	sujidades, 
parasitas e larvas acondicionado em sache de 
lOg — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 Maratá 45,00 1.350,00 

11))

bordas 
..„.com 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, 
de polipropileno, capacidade de 200m1, com 
massa mínima de 2,20g, por unidade, material 
transparente 	isento de materiais 	estranhos, 
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 

afiadas e rebarbas e em conformidade 
a 	norma ABNT-NBR 	14865/2002. 	Na CX 140 Maratá 65,00 9.100,00 
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embalagem 	devem 	ser 	identificadas 	a 
capacidade total e a quantidade de copos, 
ostentando 	o 	Símbolo 	de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do 
INMETRO. 	Em 	relação 	à 	marcação 	e 
identificação, os copos devem trazer gravadas 
em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, pelo menos o seguinte: marca ou 
identificação 	do 	fabricante, 	capacidade 	do 
copo e símbolo de identificação do material 
para 	reciclagem, 	conforme 	NBR 	ou 
Inmetro. Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, com 100 unidades, contendo dados 
de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	e 
informações sobre o fabricante. 

11 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, 
de polipropileno, capacidade de 50m1, 	com 
massa mínima de 0,75g, por unidade, com 
resina 	termoplástita 	que 	suporte 	100°C, 
destinada ao consumo de bebidas quentes, 
feito de material transparente, não tóxico, de 
cor 	branca, 	isento 	de 	materiais 	estranhos, 
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 
bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 
com a norma ABNT- NBR 14865/2002. Em 
relação à marcação e identificação, os copos 
devem 	trazer 	gravados 	em 	relevo, 	com 
caracteres visíveis e de forma indelével, pelo 
menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, capacidade do copo e símbolo de 
identificação 	do 	material 	para 	reciclagem, 
conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em 
manga/pacote 	inviolável, 	contendo 	100 
unidades 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 
Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do 	INMETRO. 	Nelas 	devem 	estar 
impressos a Razão Social, nome fantasia caso 
exista, 	e 	CNPJ, 	endereço 	completo 	do 
fabricante/importador, descrição do produto, 
capacidade total e quantidade. CX 55 Ma ratá 60,00 

5,00 

3.300,00 

350,00 12 

Pano de prato para limpeza, de cor branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de 
alta gramatura, que enxugue com facilidade. 
Tamanho 	aproximado: 	70cm 	x 	46cm 
composto de 100% algodão. UND 70 Limpol 

13 g 

Água 	mineral, 	sem 	gás, 	de fonte 	natural, 
acondicionada 	em 	garrafões de 20 (vinte) 
litros. A água mineral deverá ser entregue em 
garrafões retomáveis de substâncias resinosas 
e/ou 	poliméricas 	transparentes 	com 
capacidade de 20 (vinte) litros, fornecido por 
substituição 	pela 	contratada 	com 	validade UND 650 Mil Fontes 6,50 4.225,00 
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para consumo de, no mínimo, 60 dias da data 
da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente 	lacrados 	com 	tampa 	de 
inviolabilidade 	intacta, 	reconhecida 	pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, contendo no rótulo a classificação da 
égua 	aprovada 	pelo 	DNPM, 	através 	do 
Laboratório 	de 	Análises 	Minerais 	- 
LAMIN/CPRM. 

14 

Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 	artificial, 
contendo sacarina e ciclamato, acondicionado 
em recipiente contendo 200 ml. As seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em 	que 	o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, 	composição, 	data 	de 	fabricação, 
prazo/data 	de 	validade. 	Conforme 	a(s) 
Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da 
Anvisa/MS. UND 8 Assugrin 8,00 64,00 
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Água mineral, sem gás, obtida diretamente de 
fontes 	natiíais, 	envasada 	em 	copos 	com 
200m1 e entregue em caixas com 48 unidades 
cada. 	Apresentação: 	A 	água 	devera 
apresentar-se límpida, sem flocos em deposito 
ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da 
entrega. 	Acondicionamento: 	Em 	copo 
fabricado em plástico resistente, com tampa 
lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, 
manchas, odores; furos, fissuras ou amassos. 
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação 
ou numero do processo do DNPM, contendo, 
no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, 	seu 	CNPJ, 	Município, 	Estado, 
número 	do 	lote, 	composição 	química, 
características 	físico 	— 	químicas, 	nome 	do 
laboratório, 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 
água, 	volume, 	data 	de 	envasamento 	e 
validade. 	Conforme 	as 	Normas 	e/ou 
Resoluções vigentes da. Anvisa/MS. CX 350 Mil Fontes 35,48 12.418,00 
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Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para 
água, feitas de vidro resistente à lava louças. 
Dimensões 	aproximadas: 	Altura: 	195 	mm/ 
Diâmetro: 95 mm. Capacidade aproximada: 

CX 8 Nadir 39,00 

25,00 

312,00 

500,00 

350 ml. O conjunto deverá ser acondicionado 
em caixa com proteção contra impactos. 

L 

Jarra, 	em 	plástico 	resistente, 	alto 	impacto, 
com alça e tampa com capacidade de 02 
litros. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	e 	coladas 	pelo 	fabricante 

UND 20 Sanremo diretamente sobre o produto: nome ou CNP] A 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

do fabricante, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 
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Garrafa térmica, com torneira, corpo revestido 
em material resistente a impacto, capacidade 
de 05 litros. As seguintes informações deverão 
ser 	impressas 	e 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNP] 
do fabricante, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 Invicta 60,00 1.800,00 
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Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, 
com 	alça, 	dimensões 	34 x 	49 	cm, 	com 
variação de +/- 2 cm. Embalagem com dados 
de 	identificação 	do 	produto 	e 	marca 	do 
fabricante. 	O 	produto deverá 	atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 4 Tramonti na 90,00 360,00 

20 

Escorredor 	de 	copos 	em 	aço 	inox 	com 
capacidade para 9 copos. O produto deverá 
ser entregue montado e deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 4 Tramontina 110,00 440,00 
Valor Total 55.500,00 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo 
de 48 horas, após solicitação da Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que 
os produto estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos 
competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados 
na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para 
os itens 13 e 15, que possuem outro prazo de validade; 

Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se irregularidades na 
qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro 
do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que 
deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 

Valor Global de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 
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