SETEC - Servicos Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800íOOOl-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2017

PROTOCOLO N° 4806/2017

Pelo presente instrumento, de um lado, a SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal,
com sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N., Swift, inscrita o CNPJ/MF sob n. 49.413.8001000123, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Arnaldo Salvetti Palacio
Junior, inscrito no CPF nO137.938.468-06; pela Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Janaína de Souza
Brito Novaes, inscrita no CPF nO 188.182.318-04 e pelo Diretor Técnico Operacional, Sr. Orlando MaroUa
Filho, inscrito no CPF nO 168.354.018-26; a seguir designada simplesmente GERENCIADORA. De outro
lado, a empresa QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA· ME, doravante designada FORNECEDORA,
com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Anaurilandia, 20, Bairro Jardim Adélia, CEP: 02760-030,
Inscrita no CNPJ/MF sob nO51.189.926/0001-08, Inscrição Estadual n° 110.082.757.117, NIRE 35200253432,
representada neste ato pelo Sócio e administrador, Sr. Júlio César Vicentin, brasileiro, casado, comerciante,
portador do RG nO 21.986.104-3 SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob nO 154.014.818-10, residente na Rua
Domingos Bonato, 130, bairro Jardim Santa Genebra, Campinas-SP; Acordam proceder, nos termos do Edital
do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao registro de preços referente ao(s) objeto(s) abaixo discriminado(s).

Objeto: Fornecimento de UNIFORMES e EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, nos tipos e especificações
relacionados no Anexo I do presente Edital, destinado ao uso dos servidores desta Autarquia, nas condições
contidas neste instrumento convocatório, sendo o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, em
atendimento ao protocolo n. 4806/2017.
A Ata de Registro de preços não constitui crédito a favor da FORNECEDORA e não garante a aquisição das
unidades registradas pela SETEC, serve apenas de previsão orçamentária e para amortização das aquisições
dos materiais a serem adquiridos durante a vigência da Ata de Registro de Preços de acordo com a exclusiva
necessidade e conveniência da SETEC.
1. Disposições

,I t

Gerais:

1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventua
fornecimento de UNIFORMES e EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, em consonância com o Edital e seus
anexos, que passam a fazer parte do presente documento, e conforme classificação a sequrr:
Primeira Classificada
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia

da Prefeitura Municipal de Campinas
CNI\J 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

LOTE 01· COTA COM PARTICIPAÇÃO AMPLA· QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA· ME
ITEM

DESCRiÇÃO

- LOTE 01

QTDE

Valor Unitário

TOTAL

1

Blazer Social Masculino em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano com 285
qm2, na cor azul marinho, com forro. Marca: 3c

50

R$ 145,67

R$ 7.283,50

2

Blazer Social Feminino em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano com 285
gm2, na cor azul marinho, com dois bolsos frontais e forro. Marca: 4x4

50

R$ 213,00

R$ 10.650,00

3

Boné jeans pesadotradicional, 98% Algodão e 2% Elastano, azul, com Silk frontal
branco, Escrito SETEC, com tamanho 6cm larg.x3,5cm alt. Marca: 4x4

150

R$ 27,00

R$ 4.050,00

300

R$ 103,00

R$ 30.900,00

250

R$112,00

R$ 28.000,00 /

150

R$112,00

R$ 16.800,00

200

R$112,00

R$ 22.400,00

50

R$ 103,00

R$ 5.150,00

300

R$ 82,00

R$ 24.600,00

100

R$ 82,00

R$ 8.200,00

50

R$ 82,00

R$ 4.100,00

100

R$ 82,00

R$ 8.200,00

50

R$ 82,00

R$ 4.100,00

100

R$ 97,00

R$ 9.700,00

50

R$ 97,00

R$ 4.850,00

50

R$ 97,00

R$ 4.850,00

200

R$ 82,00

R$ 16.400,00

50

R$ 82,00

R$4.100,00

500

R$ 27,00

R'[;OO.OO .

~

/

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Calça Masculina/Feminina de Jeans pesado tradicional 98% Algodão e 2% Elastano,
azul, '/2 elástico, com 2 bolsos faca chapado frontal e 2 bolsos chapado atrás. Com
reforço na perna da altura do cós até o joelho e no cavalo e dupla costura, com Silk
na lateral direita, escrito SETEC, em tamanho 20cmx04cm. Marca: 4x4
Calça Social Masculina em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano, Azul
Marino, Tradicional sem pregas. Marca: 3c
Calça Social Masculina em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano, Cinza
Carvão, Tradicional sem pregas. Marca: 3c
Calça Social Feminina em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano, Azul
Marinho, Tradicional, com Cós de 5,5cm e Transpasse de 7,5cm com 2 botões,
bolsos faca frontais. Marca: 4x4
Calça Masculina/Feminina de Jeans pesado tradicional 98% Algodão e 2% Elastano,
azul, '/2 elástico, com 2 bolsos faca chapado frontal e 2 bolsos chapado atrás, com
Silk na lateral direita, escrita SETEC, em tamanho 20cmx04cm. Marca 4x4
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão Funerária em azul marinho no bolso. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão Cemitérios em azul marinho no bolso. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão de Serviços Gerais em azul marinho no bolso. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão de Ocupação de Solo Público em azul marinho no bolso. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Mercado Municipal em azul marinho no bolso. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Longa Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão Funerária em azul marinho. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Longa Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão Cemitérios em azul marinho. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Longa Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Branco, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC e
Divisão de Ocupação de Solo Público em azul marinho. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Cinza Claro, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC
e Divisão Funerária em azul marinho. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Curta Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Cinza Claro, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC
e Divisão de Serviços Gerais em azul marinho. Marca: 3c
Camiseta Malha PV 67% Poliérster e 33% Viscose, Azul Claro, com Silkscreen
tamanho 24,5cm larg x Sem alt. Escrito SETEC e com identificação da divisão, na
parte superior das costas abaixo do SETEC em tamanho 30cm de larg. X 2,5 alt., e
com tamanho 06cm lar. x 3,5cm alt. na parte frontal superior direita em azul marinho,
escrito SETEC e Divisão de Cemitérios. Marca: 4x4
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20

21

22

23

24
25

26

27
28
29

30

31

32

33

Camiseta Malha PV 67% Poliérster e 33% Viscose, Azul Claro, com Silkscreen
tamanho 24,5cm larg x 5cm alI. Escrito SETEC e com identificação da divisão, na
parte superior das costas abaixo do SETEC em tamanho 30cm de larg. X 2,5 alI., e
com tamanho 06cm lar. x 3,5cm alI. na parte frontal superior direita em azul marinho,
escrito SETEC e Divisão de Serviços Gerais. Marca: 4x4
Camiseta Malha PV 67% Poliérster e 33% Viscose, Azul Claro, com Silkscreen
tamanho 24,5cm larg x 5cm alI. Escrito SETEC e com identificação da divisão, na
parte superior das costas abaixo do SETEC em tamanho 30cm de larg. X 2,5 alt., e
com tamanho 06cm lar. x 3,5cm alI. na parte frontal superior direita em azul marinho,
escrito SETEC e Mercado Municipal Marca: 4x4
Camiseta Manga longa malha PV 67% Poliérster e 33% Viscose, Azul Claro, com
Silkscreen tamanho 24,5cm larg x 5cm alt. Escrito SETEC e com identificação da
divisão, na parte superior das costas abaixo do SETEC em tamanho 30cm de larg. X
2,5 alt., e com tamanho 06cm lar. x 3,5cm alt. na parte frontal superior direita em azul
marinho, escrito SETEC e Divisão de Cemitérios. Marca: 4x4
Camiseta Malha PV 67% Poliérster e 33% Viscose, Cinza Carvão, com Silkscreen
tamanho 24,5cm larg x 5cm alI. Escrito SETEC e com identificação da divisão, na
parte superior das costas abaixo do SETEC em tamanho 30cm de larg. X 2,5 alt., e
com tamanho 06cm lar. x 3,5cm alt. na parte frontal superior direita em Preto, escrito
SETEC e Divisão Funerária em Preto. Marca: 4x4
Colete em dry fit, acabamento de viés, elástico nas laterais na cor azul marinho, para
estagiários da SETEC. Marca 4x4
Camisetes Manga '/4 Poplin 67%Poliéster, 28% Algodão e 5% Elastano Branco com
01 bolso frontal e nartingale na manga com abertura e 1 botão, com gola branca.
bordado SETEC e Divisão Funerária. Marca: 4x4
Camisetes Manga '/4 Poplin 67%Poliéster, 28% Algodão e 5% Elastano Branco com
01 bolso frontal e nartingale na manga com abertura e 1 botão, com gola branca,
bordado SETEC e Divisão de Cemitérios. Marca: 4x4
Camisetes Manga '/4 Poplin 67%Poliéster, 28% Algodão e 5% Elastano Branco com
01 bolso frontal e nartingale na manga com abertura e 1 botão, com gola branca,
bordado SETEC e Divisão de Ocupação de Solo Público. Marca: 4x4
Gravata de Seda Preta e Azul Marinho. Marca: Spryng
Avental com comprimento até o joelho e manga Longa punhos com elástico, de Brim
Uniforte 1005, algodão Santanense, Cinza Carvão, com 02 bolsos na parte frontal
inferior e um bolso frontal na parte superior esquerda, com logo bordado SETEC e
Divisão Funerária. Marca: 4x4
Avental Cinza Carvão, até o Joelho, Manga Curta, com punhos em elástico, com 02
bolsos na parte inferior e um bolso frontal na parte superior esquerda, com logo
bordado SETEC e Divisão Funerária em Preto. Marca: 4x4
Avental Branco, até o Joelho, Manga Longa, com 02 bolsos na parte frontal inferior e
um bolso frontal na parte superior esquerda, com logo bordado SETEC e Divisão
Funerária em Azul Marinho. 4x4
Jaqueta Nylon 240 (Paraquedas) Azul Marinho, 1 bolso embutido de ziper frontal
esquerdo, 2 bolsos transversais nas laterais, abotoamento embutido com ziper/punho
em elástico e barra traseira com elástico, forro em mateiasse, com silkscreem em
branco na parte superior das costas escrito SETEC e com identificação da Divisão tamanho 24,5cm x 5cm alI., também escrito SETEC e em tamanho 6cm larg. x 1,3cm
alt. e Divisão de Serviços Gerais na parte frontal superior esquerda, Marca: 4x4
Jaqueta Nylon 240 (Paraquedas) Azul Marinho, 1 bolso embutido de ziper frontal
esquerdo, 2 bolsos transversais nas laterais, abotoamento embutido com ziper/punho
em elástico e barra traseira com elástico, forro confeccionado em tecido Tipo Tactel
Misto Trabalhado Maquinetado, com espessura de 0,28mm (com tolerância de +/5mm), titulo do fio 88/23 dtex no urdume e 234/244 dtex na trama, na densidade de
32 fios por centimetro na trama e 41 fios por centímetro no urdume. Ligamento em
Maquinetado formando por figuras geométricas constituindo como desenho principal
um losango, e dentro do mesmo se encontra outro menor, tudo com o tecido
acabado. Tactel de 2 cabos, a composição deverá ser 67% de filamentos de poliéster
e 33% de filamentos de poliamida (com tolerância de +/- 5%). A gramatura será de
115g/m' (com tolerância de +/- 5%). O tingimento do tecido deverá ser na cor da
jaqueta e deverá conter hidrorrepelente a água, com $ilk$çreem em branco na parte
superior das costas escrito SETEC e com identificação da Divisão - tamanho 24,5cm
x5 cm alt., também escrito SETEC e em tamanho 6cm larg. x 1,3cm ali. e Divisão de
Cemitérios na parte frontal superior esquerda. Marca: 4x4
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200

R$ 27,00

R$ 5.400,00

100

R$ 27,00

R$ 2.700,00

500

R$ 27,00

R$ 13.500,00

400

R$ 27,00

R$ 10.800,00
/

60

R$ 28,00

R$ 1.680,00

150

R$ 82,00

R$ 12.300,00

50

R$ 82,00

R$4.100,00

50

R$ 81,50

R$ 4.075,00

50

R$ 27,00

R$ 1.350,00

50

R$121,00

R$ 6.050,00

250

R$ 121,00

R$ 30.250,00

100

R$121,00

R$12.100,00

20

R$ 156,00

R$ 3.120,00

-100

1. R$ 15.600,00

R$ 156,00
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34

35

36
37

38

51

Jaqueta Nylon 240 (Paraquedas) Cinza Carvão, 1 bolso embutido de ziper frontal
esquerdo, 2 bolsos transversais nas laterais, abotoamento embutido com zíper/punho
em elástico e barra traseira com elástico, forro confeccionado em tecido Tipo Tactel
Misto Trabalhado Maquinetado, com espessura de 0,28mm (com tolerância de +/5mm), titulo do fio 88/23 dtex no urdume e 234/244 dtex na trama, na densidade de
32 fios por centímetro na trama e 41 fios por centímetro no urdume. Ligamento em
Maquinetado formando por figuras geométricas constituindo como desenho principal
um losango, e dentro do mesmo se encontra outro menor, tudo com o tecido
acabado. Tactel de 2 cabos, a composição deverá ser 67% de filamentos de poliéster
e 33% de filamentos de poliamida (com tolerância de +/- 5%). A gramatura será de
115g/m2 (com tolerância de t/- 5%). O tingimento do tecido deverá ser na cor da
jaqueta e deverá conter hidrorrepelente a água, com silkscreem em branco e o nome
da Divisão em tamanho 24,5cm x 5cm alI., escrito SETEC em tamanho 6cm larg. x
1,3cm alI. também escrito SETEC na parte frontal superior esquerda e Divisão
Funerária, com Faixa Reftetiva na Frente e Costas. Marca: 4x4
Jaqueta Nylon 240 (Paraquedas) Cinza Carvão, 1 bolso embutido de zíper frontal
esquerdo, 2 bolsos transversais nas laterais, abotoamento embutido com zíper/punho
em elástico e barra traseira com elástico, forro confeccionado em tecido Tipo Tactel
Misto Trabalhado Maquinetado, com espessura de 0,28mm (com tolerância de +/5mm), titulo do fio 88/23 dtex no urdume e 234/244 dtex na trama, na densidade de
32 fios por centímetro na trama e 41 fios por centímetro no urdume. Ligamento em
Maquinetado formando por figuras geométricas constituindo como desenho principal
um losango, e dentro do mesmo se encontra outro menor, tudo com o tecido
acabado. Tactel de 2 cabos, a composição deverá ser 67% de filamentos de poliéster
e 33% de filamentos de poliamida (com tolerância de +/- 5%). A gramatura será de
115g/m2 (com tolerância de +/- 5%). O tingimento do tecido deverá ser na cor da
jaqueta e deverá conter hidrorrepelente a água, com silkscreem em branco e o nome
da Divisão em tamanho 24,5cm x 5cm alt., escrito SETEC em tamanho 6cm larg. x
1,3cm alI. também escrito SETEC na parte frontal superior esquerda e Divisão de
Serviços Gerais, com Faixa Reftetiva na Frente e Costas. Marca: 4x4
Saia Social em Tecido Two Way 97% Algodão e 3% Elastano, Azul Marinho,
Tradicional. Marca: 4x4
Touca Árabe Capuz de Segurança confeccionado em Jeans Leve Tradicional 98%%
Algodão e 2% Elastano, Azul, aba bico de pato, reforço na aba com tiras em viés, itas
interiças em velcro para ajuste na parte frontal. Marca: 4x4
Camisetes Manga 3/4 Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5% Elastano Branco com
01 bolso frontal e nartingale na manga com abertura e 1 botão, com gola branca,
bordado SETEC e Divisão de Serviços Gerais. Marca: 3c
Camisa Social Masculina, Manga Longa Poplin 67% Poliéster, 28% Algodão e 5%
Elastano Cinza Claro, Tradicional com bolso frontal do lado esquerdo bordado SETEC
e Divisão Funerária em azul marinho. Marca: 3c

50

R$ 7.800,00

R$ 156,00

/

150

R$ 156,00

R$ 23.400,00

30

R$ 86,00

R$ 2.580,00

150

R$18,01

R$ 2.701,50 /'

20

R$ 83,00

R$ 1.660,00

100

R$100,00

R$ 10.000,00

TOTAL DO LOTE 01

R$ 399.000,00

TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

R$ 399.000,00

/

-:

,

1.2. Não serão aceitos uniformes e ou equipamentos de segurança, cuja quantidade e qualidade não estejam
rigorosamente de acordo com as especificações do Edital e da Proposta de Preços juntada às fls. 276-284,
do protocolo em epígrafe;

1.1 Somente serão recebidos uniformes e ou equipamentos de segurança, cujas especificações
com aquelas constantes do Termo de Referência e da Proposta de Preços;

nfiram

1.4. Os uniformes e ou equipamentos de segurança que não obedecerem às especificações co' fantes do
Termo de Referência poderão, a critério da SETEC, ser rejeitados na sua totalidade, ficando or conta
fornecedor todas as despesas;

r/'.-

d~fJ

1.4.1. Os uniformes e ou equipamentos de segurança deverão ser entregues nas quantidades
especificações contidas nos pedidos de compra;
Praça Voluntários
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1.5. Os pedidos deverão ser entregues no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas, de
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, no Recursos Humanos da Autarquia,
localizada na Praça Voluntários de 32, S/N., Bairro Ponte Preta - Campinas/SP, no prazo Máximo de até 30
(trinta) dias corridos.
2. São obrigações da Fornecedora:
2.1. Fornecer o objeto com eficiência e qualidade, de acordo com o estipulado no Edital, Termo de Referência
e seus anexos, no prazo determinado.
2.1.1. Comunicar ao servidor responsável pelo/a ata/pedido de compra/contrato (GESTOR), no prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que eventualmente
impossibilitem o seu cumprimento;
2.2. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou e em parte, os uniformes e ou equipamentos de
segurança em que se verifique defeitos de fabricação, bem como providenciar a sua substituição, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
2.3. Manter rigorosamente atualizadas as informações, com relação a endereço completo e telefones de
contato, que permitam a sua futura localização, sob pena de ficar sujeito às sanções previstas no Edital;

2.4. A FORNCEDORA
equipamentos

deverá dispor de logística para promover a(s) entrega do(s) uniformes
de segurança no município de Campinas, dentro do prazo estabelecido em edital.

2.5. A FORNECEDORA ficará obrigada a realizar os ajustes necessários,
das calças/saias (barra padrão).

e ou

bem como a confecção da barra

2.6. Após a confirmação das numerações, a FORNECEDORA deverá confeccionar uma peça de cada
uniforme solicitado para cada servidor para que se proceda a conferencia dos eventuais ajustes, medição de
barra, finalização e entrega dos uniformes.

2.7. A confirmação da numeração, bem como a prova deverão ser realizadas nos locais e horários indicados
pela Setec. Observa-se que a autarquia tem o seu funcionamento de 24 horas.
2.8. Após a realização do pedido pelo gestor do contrato, a FORNECEDORA
uniformes solicitados, no prazo Máximo de até 30 (Trinta) dias corridos.

deverá fazer a entrega dos

e Pagamento:

3. Do Faturamento

3.1. A FORNECEDORA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional
fornecimento do(s) uniformes e ou equipamentos de segurança.

(real), correspo

dente ao

f

3.1.1. Da nota fiscal/fatura deverá constar:
a)

Necessariamente:

a razão social e o endereço

completo

da SETEC - Serviços Técnicos

Gerais, a

descrição detalhada, os valores unitários e totais do(s) uniformes e ou equipamentos de segurança e o
item da licitação a que se refere;
5/~
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
b) Preferencialmente: a identificação do número do processo licitatório que deu origem
número da Ata de Registro de Preços e o número do Pedido de Compra.

à contratação,

3.1.2. A nota fiscal em sua via original deverá ser entregue para a SETEC no endereço: Praça Voluntários de
32, S/N., Bairro Ponte Preta, Campinas/SP. - CEP: 13041-900;
3.1.2.1. Para as notas fiscais emitidas eletronicamente, as mesmas deverão ser encaminhadas para o

email: drh@setec.sp.gov.br.comcópiaparadifin@setec.sp.gov.br.
3.2. A SETEC terá 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura,
rejeitá-Ia.

para aceitá-Ia ou

3.3. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que
motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento a partir da data de sua reapresentação com
as correções.
3.3.1. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que o
FORNECEDORA interrompa o fornecimento do(s) uniformes e ou equipamentos de segurança.
3.4. Os pagamentos serão efetuados 30(trinta) dias após à entrega dos uniformes e ou equipamentos de
segurança na Autarquia e do recebimento da nota/fiscal fatura, após ser conferida, aceita e processada pela
autoridade Gestora da Ata e/ou Contrato, ou seja, Sra. Andrea Carnieli Lopes Ferreira . Gerente da

Divisão de Recursos Humanos.
3.5. Os pagamentos serão efetuados através de boleto ou em depósito
FORNECEDORA, conforme informações prestadas em sua Proposta Comercial.

na conta

corrente

da

3.6. A SETEC deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

3.7. Se por qualquer motivo a SETEC rejeitar os uniformes/equipamentos de segurança entregues, o atestado
de recebimento e/ou aceite previsto no item 3.4. será dado apenas quando da nova entrega, o que,
consequentemente, provocará a prorrogação da data de realização do pagamento da respectiva nota
fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a SETEC.
3.8. Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à FORNECEDORA, o valor poderá ser atualizado "pro rata
die", de acordo com a variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) da Fundação
Getúlio Vargas, ou outro índice a ser fixado pelo Governo.
3.9. Para fins deste Edital, não se aplica o artigo 40, XIV, "d", parte final da Lei 8.666/93, já que esta Autarquia
não faz pagamentos antecipados.
~

f\~./.
'\

I'

4. Vigência:

4.1. A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua
assinatura, não podendo ser prorrogado.
6/R
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DE CAMPINAS
Fica declarado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura, sendo certo que nesse período a empresa QUATRO POR QUATRO COMERCIAL·
ME se obriga a executar nas estritas condições do edital do pregão e de seus anexos o(s) objeto(s) aqui
discriminado( s).

5. Condições Gerais:
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 10 do art. 65 da Lei nO8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

6. Do Foro:
Fica eleito o Foro da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas-SP, para dirimir eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Campinas, ~de

Janeiro de 201 8

SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GER" S

GERENCIADORA:

Presidente
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JANAINA DE SOUZA'BRITO NOVAES
Diretora Administrativa

QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA . ME

FORNECEDORA:
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.~ifÊc/Gestor:
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Sócio admlnistr~

Testemunhas:
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Andreafarnieli
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Lopes Ferreira

Quatro Por Quatro: Paula AraUJOde Oliveira

i=unção: Gerente DRH

Cargo: Sácia administradora

CPF: 111.159.538-00
Email: andrea.ferreira@setec.sp.gov.br

CPF: 317.697.458-23
Email: 4x4comercial@uol.com.br
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
GERENCIADORA: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
FORNECEDORA: QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTOA - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04 /2018
OBJETO: Fornecimento de UNIFORMES e EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, nos tipos e especificações relacionados no
Anexo I do presente Edital do Pregão Eletrônico n. 14/2017, destinado ao uso dos servidores desta Autarquia, nas condições
contidas neste instrumento convocatório, sendo o Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento ao
protocolo n. 4806/2017 (LOTE 01).
PROTOCOLO nO4806/2017
PREGÃO ELETRÔNICO W 14/2017
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Da mesma forma, estamos CIENTES de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislalivo, parte do Tribunal de Conlas do Estado de
São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de
mensagem eletrônica aos interessados.
Campinas,

17, de Janeiro de 2018.

GERENCIADORA: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS

--'
JUNIOR
Presidente
Email institucional:presidencia@setec.sp.gov.br
Email pessoalarnaldosalvettl@yahoocom.br
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ORLANDO M~TA
FI!.: O
Diretor TécnicoOperaeloo
Email institucional:orlando.marotta@setec.sp.gov.br
Email pessoal:o.marottafilho@gmail.com

,

,,,,,fvL",, .

JANAINA DE SOUZA BRITO NOVAES
Diretora Administrativo Financeiro
janaina.nov,aes@setec.sp.gov.br
jana.brito@hotmail.com

FORNECEDORA QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA - ME

Email institucional:4x4comercial@uol.com.br
Email pessoal:4x4comercial@uol.com.br
"Termo de Ciência e de Notificação, conforme comunicado SDG nO27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo."
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