
CONTRATOne

PREGÃOno
F'RQTOCOLOnü

MOBAL©ÀBE
TIPO

FQRMABEFORNECIMENTO
AGÊNCIA

VALQRTOTAL

Ü28/28{8
D{6/2018

{35/2917

PREGÃO PRÉ$eNeKL

MENÜRPREÇGPORLQTE
PARCELADA

07 (SETE} MESES

R$ 241.848.00 Íduzentos e quarenta e um mil oitocentas e quannta e

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com sede Ra Ruía Qr. $a$® {)ÊvwFB

1.028 Vila Industral Campinas'SP CEP 13035-270. deüdamente inscrita nn CNF; wb = tf

44.602.72C U001-ü0 npresenbda nesb ab pn 6BU Híetür Pnsidente Sf. Cariüs Jasé Baniem. püHüdm do Ru'

n' 4.571.189.6 e dc CPF n' alar.62i.248-46 8 por $eu Dlretor de C)pemções, $r. Wilson Folgozi de Brita,
portador da RG Rc {7.367.728-9 e do CPF # Q6Q.Q84.348-38, donvante designada simplesmente EMQEC. e de

outro lado, JO$!CALDO EPIFANlo DA SILVO - EPP. com sede à Avenida bovino Femandes Saltes, 1.179. Jd

Boa Esperança, Aferlas/MG - CEP 37'1 30.©00, devidamente inscr'ita no CNPJ sob Ro 't2.261 .'1 84/0801-22. neste
ab íeg'wmtaaa pda 9'. Be?teúitü Josê d $iiva, pod8áua' a© RG n' 24449G e da CPF n' }33.73$.4{4-2G

doravante dmcminada simplesmente CONTRATÂt)Â, ajustam e convenclü am as obHgações e compromissos

íectprocos que assumem, em consonância com a Le} Federal :l' l0.52Q/02: Lel Federal n' 8.66$,í93 e suas

alterações, o Pregão Presencial n' 016/2018, Decretos Municipais n' í4.218/03 e n' 14.6Q2/04 e suas alterações

e demais normas comFHementares e disposições date instumento. mnsoante as dáusulas e condições que
seguem

t.{. Constituí objeto do presente o fomecimento de material de sirtaHzação vertical
obedecendo as especncações descHtas nõs itens do Anexo ! - Termo de Referência.

CLÁUSULA PRWEIRA - OBIFTO

(Latos $ e 6}

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE WGÊNGIA OQ CONTRATO

2.1. A vigência do presente Contrato é de $7 {wte} meses, contados a parir da data da pübllwçãc da wu
extinto no Diáho Oficial do Município: podendo ser prorrogado: respeitadas as determinações do Aft 57 da Ld
Federal n' 8.666/93 com was l orações

2.2. Ãs cwdiçõe$ de execução dc ajuste, incha:/e a$ cbdgações das partes, sãc as esped$cadas neste

Contrato e nas constantes dc Anexa 1 - Tempo de Referência do Edital que o prendeu e que deste faz parta'
integranb

/

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR BQ GQNTRATQ

3.1. As partes atHbuem a este (;cubata. para efeitos de direito. o valer total de R$ 131.794.24(cento b
atenta e um mil wíemním mveda ê qüa{ reais e unte e quatro mn avos} para c LOTE D5 e n :/alortotal

R$ 60.053.76 (sessenta mil cinquenta e três reais e setenta e seis mnEavosl para o LOTE 06, conforme proposta
da CONTRATADA que é pane integrante deste. Q

EMPRESA !MUNICIPAL DF DESENVOL\:lMENTO l)E CAMPINAS S/A
R.u?i Dr. Sa! e$ Oliveira, n'. f .028 -- Vila JRdusBial -- CE}) 1 3035-27{) - Canlpã.rias.''SI)

Pane: {1 9) 3?72-40GÜ Site: XEZW,ÇUdÊÇ:Çeln:!X



»E. EC

li:d$i lâlR :j=u'%:l: :ã:;s
g as wsbs ü dwpeus. a8dm como hbutos,
tarem. que reca18m sobre o objeto. manda

quübHoãnanceirü. 81e n s Falo-es deste contrato: excüção aquele décor'ente de remmposiçáo da

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1 . O pagamento será efetuado no prazo de 30 (Mnta} dias: a contar do aceite da Nota Fiscal 'Futura

4.2. Aemçws d©wó $&Nõh Fscd#ah aPlnsaem R8ds.

4.3. Da Farra / Nota risca deve necessatiamen e c $!ar:

a} Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
Rua Di. Saltes Oliveira, r!' l .Q28 - Vila Industrial - Campinas/SP.
CNPJ : 44.602.720/01)81 -01) inscrição Estadual: 244.109.463.1 'f 0

l dilação dos rnateHals: quantidades, valores unltáãcs e totais

A Nota Fiscal nãc flodeíâ ser negociada ou dada em gerar ia a terceiras
Nâ Será a díü bü e ü baHeádõ.

h'otomla qo '135/20't7

Contrato nõ 028/2Ci18

4.4. A Ehlt)EC terá o prazo de 05(cincos dias úteis para apro'.'ar ou rejühr 3 Nota FiscaEFaura
pfesentada

4.4.1. AÍs) natura(s) não aprovadas peia EhlDEC será(ãol devolvida(sl à conbalada Dará zs
}lecessããas coaeções, com as informações que meüvaram sua rdeição, contando-se a waw de Q2
{dds} dias üíê $ paria'dâ daü de ad8vd Ç&Pa $ua wawesentaçéo

que a Colar?RA71qDÂ sus@nda a fomümentü. EC em h pó e$e alguma servirá de pretexto para

4.4.3. Aísl faturaCslaüprcDada is) será(ão) pagajsl no prazo de 30 (tHntal dias, a contar do aceite da

45. Nenhum pagamwto suà efetuada à CONTRATADA wquarto esüvw pendente ós bqBóacào WJiqt#:r
cbHgaçãa ãna ceifa qw ihe tiver sido imposta e demKêmia de penalidade M inadimpleM© MTM,
4.6. Caso se aplique. será retida do pagamento à Contratada. a alíquata do ISSQN aa ?legam. &lt;riiüpãi
de Campinas correspondente à ati/idade da empresa, em atendimento à Lei hlunicipal N' i2.392iH e
alterações

4.6.'f: As empnsas nãa estabelecidas em Campinas e que prestam sewiços no r?liirlãc#iio. dwwm ianr
o GENE Campinas - Cadastro de Empresas pião stabelecldas em Camplr:as, pam gwe !!ãü c! bWm #
Imposto Sobre SeMçw de Qualquer Natufua-!SSQN retida na fonte peia tomada de sefqliax. irai
termos aa IN DRM/GP 00] /20t2 e alterações

4.6.2. Para fins de api.oração da base de cálculc}, a coMfatad * quando couber, devam &meow iáü
ta:'nadar áe$ ê$ f\$B)$ â cõFiaü P vi$í $ R© Ê,99 8c Dec eb MtlNdPa $$.3S6a8aS

4?. Coma liberalidade, a EMDEC poderá efeüar crédito em conta carente bancada da empfc:
CONTRATADA, desde qiie esta ssuma eventuais custos decafenles desse crédiÍü. '

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4
?

Rti
E&íPRES.A hÍUNiC}.P.AL ]')F ]lESET\N'C)LVIMENTO t.)E CAMP].NAS S/A
Dr. Sabes Oliveira, n'. ! .028 -- Vila }níitisRial -- <1:E}' T 3Q35-17{} .- Canipirtíis.'SI

Fol c: { l Ç1) 3'?71-40aQ SÍÉe: ;u/xxm:ÉUdÉÉ;:S;&:U.Ê11



EC
Cumprir, além das exigondas eloncadas rwsle !nstrumento, fadasaquelas cansiantes do :AN.ÊXO !

5.2.

$.3

6.4,

Indicar pnposto para acompanhamento das termo e $el execução de cantratol

CWf®Pfazas?üeÜS w ragsõlii$egas,e É me ê 5doÀnexoi-Tef'rmdef?e4üãlcla.

Âssiri8r o Temia de Encenarnenta do traí aa fina! da vigência deste ins rumenia.

CLÁUSULA SE)aA - OBMGAçõES DA EMÜEC

8.'i. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento.

Ê.2. 1rldicar prepw o wra acarr panhamenEo dos Eemw deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Fica Eermlnanternente vedada à CONTRATADA a transferência das obfiü3r6ê$ dewíienÍu {$es e
}twtrtxnenÍü ã }üreÜms, süb ;)elu de tesd$iãõ uni$atem{ 6 }ftlü$'üb dü cmtmb.'' ' ''' ''''--- ---' ' -''~-» "--''

CLÁUSULA CITAVA - PE$aL©ADES

n,-T5:=:=:UÊg:"::= :1?! ::n:'::l;.=11g:: ; .:;S='i'::STi:gg:

11 - Multa

1 - Advertência

lll-Suspensão temporária de parÊicipaçao em iiclbção e impedimento de contratar com a EMDEC. nos
icem doi! ml8 doaNg 87 da Leln' 86$6.B3 --'

Irlc&o IV do artigo 87 da Ld n' 8Õ66/W. conÍiata mn} a Adminístraçãü Pública, ncJ$ termos do

.A penalidade não desobriga o infrator de cwrlgir a falta que ihe deu origem.

A penalidade de muita será aplicada no$ seguintes casos:

8.3:1. Multa de 0.2% d is dédmos de um pcr Unto), ap+icadc ao vala total aiuaêzado dc mntmío*
multiplicado pelo número de dias de abafa no fomedmuto, até o décin e día con$da,aros G que,
aplicar-se-á a mluka prevista na sub.ibn} 8.3.2

8.3.2. Multa de 5%(cinco por cento) sobre ü valor total atualizaco do contrato. será aplicado na
hipótese de Inexeüução parcial dü abieb do contrita de naturwa médb:

8.3:3. Multa de 109b jaez por cento) sobre o velar total atualizado do cana'alar será aplicada m
hipótese de #nxemçãc papal ci tot31 de c elo dc contrato. peb seu não {embirinnlo, ou pn
quajquer outro nadirnplemento mnlratual de natureza grave. sem justlRcaüva. ou cüm jusüücaüva nâa

8.2.

8.3.

8.4. A CQNTRATAQA lerá pf o de 05 (dn@) dias Úteis pwa recorrer da iBnãidade animada. de aç(#d
com o disposto na Lei Federal n' 8.666/93 e alterações.

8.4.1. Se indeferido Q íecu $o, a CGNTRATAD,4 deverá recol}»í o velar da multa aplicada
TesouraHa da EMDEC, no prazo de até 5(cinco) dias, após comunicada do resultado.

8.4.2. Caso não soam recolhidos no prazo os valores devidos pela CONTRATADA relaíivm à$
lwl®, a$ mesina$ serão desctniadw ó® oaganentm, ehu se+:ãa ramadas as previ:lendas bdciais
cabíveis

3õãoa;

EMPRESA MUNICIP,àl DE DESENV'OL\'iMl:loTO !)E CAMPINAS S./A
RI.ilí Dr. Sa11es Oliveira, {l', ! .028 -. Vila !Ríitls4:real - {:E}) i 'lr135-270 - (:a{ i tnaMSl;

Fül\e f } 9} 3772-4õ(1{) Site: BULE.$Ddçç..çelt].br



+JMoec
8.S O nãa cumprimento das abãgações çontratmls sujoitará {arnMm a CONTRATADA ás delnls ' anGüBS

prwtSlâs nos artigos 86 e 87 da Lei Federal rt' B.666/93. caril suas alteraçün. " " '' - :

g,6, As peoalldade$ são índepõndente$ e a apelação d@ uma não exclui a das outras.

B.? As pnnltdaclu serão ÕPlcBdm K71edtoflÍB rquh' plocedjllKerlà) 8dmnls:rBãço. am elcaç.ia d#
advertência que poderá ser aplicada rns autos do PALC - Processo Admlnisbativo de Licitações e Contr31us.

CLÁUSULA NONA - REORGANEAÇÃO EMPRESARIAL

aÍÜ+j% A fusão. chão au ülcarparação da CONTRATADA deve $er comunicada à EMDEC Que pní7wv'eíá

decatlenies dessa operaçaa. o Interesse público será lavrado E,e rwessáho TepTno Adiava para as adequações

CLÁUSULA DÉCIMA - RE$C!$Â0

't0.'i. O presente Cmtrato poderá ser fesdrldldo nos temos do Aft. n e seguintes da Lel f'ederal n' 8.666,f93
eaJterãções

llif EHH$/=!a:::=:in:'n:z J: :sl:,l:!:
le.2.{. 1nadíf! piéncia de Cláusula onlratml por parte da CONTRATA\OA;

le.2.2. }nübsewâncla de espni#cações ê recomendaçõa fornwidas pela EMDEC;

l0.2.3. Interrupçaa do fornecímerlto por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA: sem
usti$cativa apresentada e aceita pela EMDEC;

t$.2.4. LiWWaçãõ lüdkia w ei(Mfudidg}, Bnd hs8v@ dü c v1 8 CUNnRÀTÀÜÀ

l$.2.5. Transfeíénda, no lado ou em pane. do abieb deste Contrato.

l0.3. Fica assegurado à EMI)EC o direito de cancelar o pagamento das prestações vincendas, no caso de
rescisão admínístmtiva prevista no citado Art. 77: sem obrigação de index?iza a CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREVISÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

11 t. Para a presente wntratação há pressão üe recLlrsos orç6mentárlos que custearão as despesas
decorrentes deste ajuste. ' ' ' ' ' '''' '' '''''-'

ÇLÁUSlhA nÉÇMA SEGIWDA - DA VINCULJiÇÃ0 E LEGISI.PbÇÂa APLEÁVEL

't2.'t. Os tempos des e Contrato vlrlcçlaln-se aw tema do Edlbl* seus Anexos e da Proposta Comercial
apresentada pela Cmkaüda

12:2. Aplica-se a este Contrato e pHncipalmente aos usos omissos o disposto na Lei Federal n' l0.520/02,
Lei t"eaerat n" õ.bb6/93 e $uw alterações; Decretos Municipais n' t4.21 8/03 e n' 14.602/{}4. /

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DOCUMENTOS tNfEGRANTE$

'f3.1. Integra o presente Contrato, o Anexo 1 - Termo de Referência e a Roposta Comeíüai apluenÍada
pela CONTRATADA, e vinculam-se ainda aos termos deste, para todos o$ efeitos legais., os !emio$ e delwis
Ârlexo$ do Edital

a
B R!.!

E&fF'PESA !«UNIA!!'.A.L l)E DF$E}K:OLVI'MENTO {)E CAMA'!'N.AS S/A

í)r. Salões Clliveina. n'. l .a28 -- \ri & : {ítistrial - (:ET' { 3035 (:alnPinü$/Sl;
Fol c: ! }) 3772-400 Site: :glbyR=ç 3dGÇ...çtJlt}.br



.EC

CLÁUSULA DÉcMA QUARTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABiLiTAÇÃo

qualifica Ao ONTnA naDA deverá manter durante a execução do contrato. todas as condições de habilitação e

{4.2. 3fimWeqwa EMÍ}EG (@íd xç/m n çã
atender s$ ümdlÇÕe$a CGN7PÃTÂa& devõü

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA FORO

15.t. As partes elegem, desde já
wm d#+mã' qmisqüa' wwi&s qw !

cxplidtamente, a Foíc da Comarca de Campinas, Esíadc de $ãc paul,
Writ@P :üwí õ! ã i!$kpvtb!@dg WNe eaítMh

E. por nsim estarerp justas e conotadas as pariu por seus iHnsentantes fegab
Cantata. feito em 3(três) vias de igual teor e fome, para um só e jurídico efeito.

assinam o pedi:fik

2 8 JUL. 2018

U

Dirdor dê Operações da EMDEC

JOS}NÂL00 ÊPtrANI0 0PAtVA - CPP

TESTEMUNHAS

hadem EI. P, Cordoi©

EMPR[:SA MUN]C]PA.L ].)E ])ESENVOL\;'IMENSO T)E CAMPINAS S/A
Dr. $alles Oliveira. n', J .028 - Vila Tnduslúa} -- (ll'EP } 3a35-27Q - C:empinas:S+}

Fonc; { 1 9) 3772-dÜOt) Si'b: mvap.çlBdcc.com



ANEXO t - TERMO DE REFERÊNCÜ

1, 0BJETO

Contratação de empresa(s) espedalizada(s) no fomecimenlo de material de sinalização vertical (Lotes ü5 e 06).

[11::Ê$ê©€1i4ç@$.!B1]É&iÕÕi'iiÕtÊi' ' ''---'-----------'"'''-----n
2-Í- E$eEÇlglÇêÇãEg.2Qãl:Q11EgÊã&@

Rw l ad.
5.1 375 peça

peça

peça

peça

w = ?i.ÂCA$

!!WC LIÇão ãüs Pwdutü$

Placa de advertércia em aço 18. lado 0.50m, espessura 1.25rnrn

Placa de regulam
em aco 38

Pbu de regulamnltação R-2 in
!P$mm - em aço 't8

Piam de eçuiamenbçêo em aça {$, dlámePo 0.50m, espessura 1,25mm

Placa de regulamentação em aço 1 8, diâmetro 0,8Ckm, espessura 1 ,25nlm

Placa de regulamentação em aço 1 8, ü,75m x C,5üm, %pesei.tfa t ,25mm

Piam de {egufanentaçãa em aça {$. ü.9arn x G,58m. espessura {,25mm

Placa.de Regüià

l desenhos/protetos serão fomecldos quando do agendamento da entrega dos

5.2

5.3

5.4

1.125

114

75

.PLACAS

item l Qtd.

25 l peça6.1

ÇGm

dosProdutos

Peca de adveüé ?da enl aço 18, lado 0,50m, espessura 1.25mm

õ.2 l 375

e.3 1 2Q

r
6.4 } {80

é:É ! "'iÉ"

õ.6 l 10Q

peça

peça

peça

Placa de regulamentação R:l aparada obrigatórias lado [) 25mm espessura 1 25mm

Placa de regulamentação K-z lue a preíerencia) latia u 6 íi];:i;ãéii;ã'êêããÜ;ã]
i...... . . t,25mm - em aço {8

Placa de regulamentação ern aço 18, diâmetro 0.50m, espessura {,25mm

l Placa de regra amentaçaü em aço 18, díâmeüo C}.80m, espessura 1 .25mm

l Placa de regulamentação em aço 18, 0.75m x 0,50m, espessura 1.25mm l

R
E!\-WRFSA &íUN}(=lP.#\l DF DESEt\iVOLV}MENI'O Í}E C.:\MPINÂS S/A
í)!F. Saltes ilBiveim, u'. í.e28 -- Pita industrial .- (IEP 13a}5-1'7í} -- Campinas/SP

Fanc: {19) 3772-4Qae} SiÜ: x»3::glpdce.co! br T



4+MOEC

'" í ": l

Placa dc regdaa'entaçã) C'n aço 18. 0:90m x 0,50m. espessura 1.25mm

Pl8c8 de Regulanleniaçáa e Adverténc a (Campista em aço 8 1os
desenh prqeíü8 senão fofMcidos quando do agwdamõnto da etttrega das

2.'f.'f. .DE..ORIENTAÇÃO

!ER3CALOCTJ{ÂNSiTO.

Toda a sinalização viária wdu} deverá atender as Ramas ABNT N8R 1 19Q4:2G15 e ABNT NBR í4644:2Qí3 e

demais espeçiêwçõw ténias como segue:

2.1.1.1. Material

2.1.1.1.1. As pbcm suão cmsEUidas de diapãs d açü, wrfüal E a H n F-a de Rins

2.1.'f.1.2. A chapa de aço deverá atender a ABNT NBR t t9{}4:28t5. sendo pedeltamente planas. lisas
emendas e gemas de rebarbas ou bodas mrtmtes.

2.1.1.2. Face principal

Película: deverá atender ã Norma ABNT NBR {4644:2013 $Pa {.

$em

2.'t.1.3. Face oposta

2.1.1.3.1. No \ergo da placa deverá ser aplicada uma demão à base de cromado de zinm {wash pdmer). üem

como uma demão de tinta tipo esmalte sintético de cor preta semibHlhaMe ccnfome mdfãa
8&asel d wm

2.1.1.3.2. A secagem dexíerá $ef sempre em estufa ã t©M9erãtuH suãclente paR esta secagem.

2.'1,1.4. IdentiHicaçãa

marDevelá ser ir scfíto ílasd as, de fma legível e indelével, a palavra EMDEC / CONTRATANTE, o nome ou

l 3.

3.1

QUALIFICAÇÃOTÉGNICA:
'F"'T"'r+rP01 'TIPO'tP:Rn8Hr"«:rTTfqn+nnfnn+PÇ-T-:fqrm'H'+q'F -nV--lHHHq-»Hnnr «!W

Compra'/açao da Cerldão ou Atestado de Capaddade Técnica famecÜa OQr pessoa }iridica de direRo

Púbiim ou pHvado, que comprove a aptidão da lid nte pam o fornecimento do material sinlilai

Ícansiderandü 50% a 60qç do fornedmento pretendida. [QnfQFTEê sümtila 24 de TCE 'SP) em características

e quan6dad;n cüm as Barceias consióeíadas de maia relevârtda.

3.2. Os tens consÍdetados de malot relevância técni sãü

q
E

F)pf?aliSA P#tMC )E »F$FW'{4.bllm0 nr: C,4bf?'JN,$$ $/A
Rua Dr, Sa11es Olivdm, íi'. f .028 -- Vi.}a íníl{)srhaÊ - CEP !3Q35-270 -- Campinas/SP

Fonc: (19} 3772-4ÕÜa Siü: Xale:É!!!dçg.com.bi #'
eMOç.

LOTE B5 . SWAL}ZAGÂQ VERTICAL . P: ABAS
Item Qtd.   Especificação dos Produtos

5,2 t.125    



d8 ÊP'P©

espec anão dos pfÕdiM$
R-T{Parad leria) lado Q.25mfã:%;pessura 1 25rllm

18em

Piam de6.2 l 375 l peça

4.

42.

Local: Sede Operadonal da EMDEC: Rua Dr. Saltes Oliveira. n' T02e - Vila IndustHal - Campinas/SP, das

1)8h30mln às 'l Ih00lnin e das t3hQC)mín à$ 16hQamin, ou em o tro focal a ser definido peia EMDEC

Obs.: as enüegas deverão ser pre'ãameníe agendadas/ cm$madas com o AlmoxaHfado da EMDEC
através do telefone Í19} 3772-4064

5.

5.1:

5,2.

PRAZO DE ElfTREGA

Prazo pam entrega dou materiais: A pHrMir3 entrega deve á 3aüntecw em atê 8(alto) dias úteis da

assinatura do contrato, na quantidade prevista no quadro de Previsão de Entregas aue segue aEaüo

As dnnais entregas deverão ser realizadas em até 20(vinte) dias corados após wna conlunlcação escrita

da con#atante (email ou catta}, onde se descrevera a {Wantidade de ite s necessários.

375 i H2 ICornpos a) em aW l$ {cs dose hos/pmieÊcs

ggrãa fornecidos quando da ;aoendapçnto da

125 125 125

EWRESA )VftJ)ÇTC'IRAI. i)E Í)Fl$EF*i'VOt.V11Ut:rNT(.) Í)E CAh.H''idAS S/A
Rala ]l)r. Sa !a Oliveira., n', ] .02$i: -- Vila Industrial -- (I'E1' 13Q3$-27Q -- C Fina SP

Fode: ( 1 9) 3772-40ÜÍ} Site: jB5$:]8:.É;111111 ''

.8

l LATE 8â . RÊKüt würtin çmnnrü} nl ür'6B

  ad. l
1 5.1 375 Í peça maãçõããúãai' aiõ

e$ness$ fra l ?$mm

=-====Z=i=.===':glil=:""'Eg!
í25 1 125 1 lz5

   
;: Í « l . :EJs;p $n Ifã#

« llíT';'
5,4 570 -:ÚI'';;-füeleSERS"-' " "'t -"-t -

19c l 19ü l 9
i;T ;="$;f 
5.6 «- l i:i    



»EIVll

antr©ça dü$ m Éaisl

J
LATE $6 . S}N,

Lote cam de:
BQ VERTICAL - P!

@:$ç;;g?? ç ME {Z5'
item

6.1

6.2

Qtd. Unid

peça

peça

Placa de adveRência em aço 18, lado 0,50m

L.... ..ewlwg.Uênn.:.
Í Placa de regübnentaçáo Ê:{ Fã;ããâ'"''T'

obHgatóí a) lado ü,2$mn, espessura 1,25mm

Esf)eciHicaçàe dos Produtos !:ewg1l11êilêãiÍ$;G;
40

..]
125 {25 {25

6..3 2c l peça
P:aca de reguiiúéã ãiãaR: ?õg iiê$?ÊiiiiãÍ
lado 0,67m - reflexiva, espessura 1 ,25mm - em

8

em âe

8
$

6.4

6.5

6.6

$.7 25 peça

11?; ;!; r«..
Piam de regulamentação em aço t8, diâr! elmo

0:5Cm, espessura 1 ,25nlm

Placa de :eguiameMaçã0 8m aço l ál ããf;l;iÜ
CI,$0m, esi)estufa 1,25mm

Placa de reguiamerllação em aço 18, 0,75m x
C:$íln, WPWsizís {.2$!!m

--L:-;; --4
6

36 l peça

100 l peça

Pi m derem i me {açãc ern aW $8 a.éãli ;
ü,58m: mpessura {*2$mm

Placa de Regulame t çãa e Aã;/eÚênêlã

ICüaposta} arte aço 18(üs desenhos/pfoietas
$eüo fümecidos quando do agendamento da

3Q

7

6.8 125 m;

ent;rega qgs 8$ eãaisl

45 40 40

6. .4wvee!!uw!!n$t@g$iig$Ê®i®

6.$. Os çolaboradaes rcpíeseníaates d Admi lsk ção pan ammp n wnen c téaniw do controlo serão c Sr.

Marcio Alexartdre Ribeiro, telefone 3772.4079: sendo seu substituto o Sr. Jamil Gianerl, telefone
3772..716n

7.$ Todos cs maleta $ se ào wnfeãd $ por um wlabüíador d E deç em alê 02 lüüs dias após 3 realização

de cada entrega, porém caso haja a corlstaíaçàc que algum item não atenda o que descreve o termo de

teferênda, será sdiüado o laudo e/ou ensaio d«{e material à custa da cmtratada.

7.2. Â Cm ía! F te nfamaíá ã Con#aiada sobre a não cünfümlídade óü maieh l quanto ao temia de fefeíêrlda

?.3. A Contratada terá o Êrmo üe 30 {tNn a} aias coMdos 8 contar da solicitação da Co! Falante para apresentam

o laudo e/ou ensaio do material

akavés de om nicação oor carta w epal

8. ã

d EM'?R.F$A hÍUNICÍPAL r)E í)FSEN\;OL\:!MENTO DE CAMPINAS S/.A.
tília !)r, S: cs Otivcina, n'. } .{.}28 -- Vlti! ndtistria -- {:lty' 1 3t)35-!'H} - ('11nl})i laS.'S}'

Falte: { 1 9) 37 72-.40í}0 Site: !íB:x,ç=iílai.J;uio*b!



comunicaçãr via tropa de produtos Tomecidas cam problemas será de G2 (dois) dias Úteis a partir da

9.1. Todos os produtos de\-grão tQr prazo de gmar$a de no mn+mo de 12 (dOzE) Frases a pa4 da data de
trela dos !mteFlds.

{$. PltM© eaNTRÂTBÂt

10.1. 0 contrato terá vigência de 07 (selê} }nese$* contadas a partir da data da publicação do extraía no DláHo
0Êda{ do Munkfpio.

U3:. fgRMÂ DE PÀGÀMÊMQ

ll.t.O wg :Coto deverá =r efetuado no p'a?o de 30 Ítãntal dias uxnbdos do acdte da Nota Flsu! ds

@'
Q.

EMPRESA hÍtINiCTPAL DF DESEN'Ç:'OLVlbdENTO DE COMI).INÁS S/A
ua Dr. Saltes QiivcirK n". ! .028 -- Vila í:ldtlsuid -- C:EP í 31ü35-270 - C;il13pinía..;SP

l;Ó!?e'= {} Ç1} 3??;.«4{1kW} S&e: )i3i:B=:ÇiBliSX;$:!!!!!:b:

ê
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.'::3 5"
PROPOSTA

Be9 MENOR PREÇO POR LOTE
l Razãa$ocüi: Josi ia EpihfÜo à SiiÜã::Êêê
CWJ: 12261 T84/0001-22 INSCl? ÇÃO ESTAOUAL: 001632785.0014. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

15544 ENDEREÇ 3 Av 9J:R/ino Femandes Salles81 179 - Jd. Boa Esperança --Alfenas-MG CEP
l i9bE$9Dminasbrasil(â>amail.com

l OPERACA0= 0a3 EDERAL / AGÊNCIA: 439a / CANTA CORRENTE: 27-a /
'T'êõiãfi;Fã;'êêfÍinâéÍ;'Raiiêiii'ê'ã';ê'Úi;Ü6iiê'FíiãiEti'Fiar;êlii;iiifiiãê8iiiÕi;iiãiiii:'ãÍ
Anexo ! rmo de Referência, propomos:

202.500,00

3.2 l 570 Peça 188.00 }107.160,00

l 190,00 :l 36.100,00



Confere com Uqpn9Mà\
EMDEC S/A

ê.ssiste 5''\3

4.3 Poça de21/2
da 3,3Smm -- wm tampa da vedação em
PVC

de 2 1/2" comprimento de 4.0am. espessura BraslÊ l$o, t.4aO,QO

F

4.4
CoÊunü am açor ããiçàiiiÊãããiiago, a m rõ

i& 3' mmpümetM & 4.QOm, espe=un ©
[3,35mm -- com tampa de predação em PVC

Cduna em açc ga&arlümo à tógã üpo F:ã?l
de dimensões 4" x 5,25à'k 3,75mm para
fixação de placa de orientação com braço em

Minas
l$$,©Q Í3.510,00

4.5 Peça Minas
Brasil

1.400,00 16.800,00

açQ

LOTE 05 .OVERTICAL
OESCRIM:NA

Piam de 8wêitêl\êü ê@ aê6 {ã:%ãÕ
0,50m, espessura 1,25mm
Pfaçade ção R-} aparada
obrigatória) lado 0.25mm., espessura

pm aen IR

PLACAS

Bnsff
Minas
Brasil

36,00

51,84 S8.320,00

1 3 888,00

]
S.3

Piam de foguiammtaçãa R-2 {õi ã
plebiêflda} lado Q,67m - reRetiva

EFa t,25mm - em aça t8
Placa de regulamentação em aço 18
diâmetro 0,50m, espessura 1 ,25mm

Phea de mgulamelltação êü ãço 18.
dtâmetw 0,80m. espessura t .25mm

64,80

5.4 570 Pei Brasil
Minas
Brasii

36,00

54,00

20.S20,00

Pi

Pe(

M2

ig.sa6,24

16-200,00
5.6 300

s4,go l 4.8õo.ml \

375
144,Qa s4,aoa,oo

ValorTotaldo

LATE 06 - $iN
R

6 vÉKiiêÃt':PilãêÃãi:ãã:êããããiiãã
ÊDE$CR}Mli ,0

Placa de advertência em aça 18
Q,50m, espessura 1 ,25mm

do R-{
obiigatólia) lado Q,25mm. espessura

18em

Piam de guiamentaçãa Ê=Ê Dê a
preferência) lado 0,67m - refletiva,
e em

'faca de em aço
1 8,diâmetro 0,50m, espessura 1 .25mm

de EPP e ME t25%
MAR UN}T
Minas
Brasil 36,00
h

51,84

TQT

4.500,00

19.44a,Qa

Peça

Peça

Peça

Peça

Josinaldo Epifanio da Silvo - ME CNPJ: j22611a4/0001-22
1179àJd.!Boa Esperança GEP 371 30-000 - Alfenas-MG
mail;çnm f;Qnes: 35 3291+9694; / 3297-2324 / g 8873-3



[:

mlHH Mgl
cg! !!! !ç91 qlnialeleUes coníerjjlÊlqs/A

3J']...
i/h

a) Os preçoái$;:;à&t(iÊ;2ililefinitivoée ne es estai:glifnçiu íli:!:lãi&ios gastos ou despesas com
transporte. frete. embatebênb, encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais. comerciais. seguro
etç. bem çpl?n quaisqtdr Maus =#esp $a$ dilq©b$ © indiíotRS #rlç+det#es ©u qi© VBf?+Mm a +ncldir

ore a abjeto destalicitação;

b) Esta proposta. nos termos do edital. é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a
fase de habilitação. na forma do Art. 43. S 6', da Lei Federal n' 8.666/93 com suas alterações

c} Por ser de nossa conhecfmeflto, atendemos e nto$ s!;lbmetemos & todas as cláusulas e
condições da Edltat. relativas à licitação supra, bem coma às disposições da Lei Federal n'
l0.520/02. Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. e Decretos Municipais nQ 14.218/a3 e
14.602/04. que integrarão o presente ajuste

d) (} fürTlecímenta atenderá ntegmfmeme às especMcações da obíato descritas no Anexa t
Termo de Referência do Edita!

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias

Prazo i ra e:i'teiega dos pra atou: CONFORME E nAL

Condição de pagamento: confomte edital

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as
e8pecificaçõos canstantas no Temo de Refüültda !, a$ rüm\as técnicas aplicáveis ea
legislação ambiente!

Campinas SP, 07 junho de 2018.
Josinaldo Epifanio da Salva--EPP

CNPJ: 'f226{ #&#/0Q01-22

BefigZiito José da Situa
RG-244490 SSP-AL

Píocwadw

@
Josinaldo Epifanto da Silvo : ME CNPJ: 12261184/0001-22
Av.: Jovitio Ferni:ltldes Salles, 1179 - Jd. Boa Esperança 37130-000 : Alfenas-NIG
Empll.;j í rspoujQ shH$iJ( Qual! ÇQm Fones: 35 3291-9694/ 3297-2324/ g 887393261

@

  POP

dí&matm 0,80m, esp©8sum 1 .2$mm

P$üea de rogulamentaçêo em aço 18.
0,7$m x 0.50m, espessura 1,28mm

Minas
Brasff 92,16

54.aa

jl2Ú;zê r'l  
Minas  

6.7   Peça
FPtaça de regulamentação em aça 18,
0,9Qm x 0,5am, espessura 1,25mm

Minas
Brasil 64.80 ' 1.62a.oa

$.8 100/

/,d
M2

Placa de Regulamentação e Advíertêncla
(Composta) em aço 18 (os desenhos
/projetos serão fomecidos quandc} do
agondamefda d& enh»aa dos m@erbb}

Minas
Brasil

144,00 - 14-400,00

Jg,aq.@
Valtlr totaÊda Late 06 RS: S4.426,76 {cinquenta quatro nüf quatrocentas e vinte reais a.seteltta seis Eerltamsl  


