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'Os valo e referên m ori nas média as atra ul

de Com Dras. anexadas ao Processo Ad,ministrativo

01 Rs 11.8s2,42 Rs 11.000,00

02 Rs s.607,0s R5 2.400,00

À,. o
é

5.4.1 Método de pesquisa: Os preços de referência foram obtidos por meio de pesquisâ de preço de

mercado, entre empresas do ramo/atividade do objeto da contrataÇão, culas referências unitária,

total e global resultam de media aritmética entre o mínimo de 03 preços pesquisados, conforme

demonstra Mapa Comparativo de Preços, anexo a este Termo'

5.4.2. ReÍerência pâra utilização do critério de julgamento: Menor Preço por item, na forma da

tabela referência abaixo:

re izada

5.5
5.5.1

03

04

TOTAL

R5 18.881,76

Rs 12.249,33

E. MENDES & CIA LTDA
cNPJ N" 04.295.487/0001-67

Rs 7.700,00

5.5.4

a)
b)
c)

5.5.5

Do Menor Prêço ê da Escolha da Empresa para a Contratação do Objeto

O valor a sei contratado é o menor valor, obtido com base nas pesquisas de mercado_, e valores

de reíerência, perfazendo o valor global de R$ 4o.9OO,OO (quarenta mil e novecentos reais')

conforme mapa apurativo acostado a termo.
Em análise e possivel observar que o valor a ser contratado encontra-se dentro do valor de

mercado.
A escolha da empresa detentora do menor preço em ambos os lotes recairá sobre a empresa E

rttetloes & clA LTDA - CNPJ: 04.295.467/000í -67, pelos seguintes motivos:

À urprua" foi a que apresentou o menor valor para os itens componentes do objeto;

A empresa encontra-se regular em relação à suas obrigaçôes Íiscais;

A empresa encontra-se idônea.

As constatações acima informadas podem ser comprovadas mediante documentaçóes

acostadas a este termo de referência.

6. Especificaçôes, Quantitativos e Preços Máximos Admitidos.

ITEM
VALOR

UNITÁRIO

ÍvlOTOR NSBsoR ( DIESEL. REFRIGERADO AAR.
RPM. 18OO/2,200 POTENCIA 5CV. PARA ACOPLAR

EIVI GERADOR COM LUVA ELASTICA E BASE DE
UND 01

0í

R5

1L.a52,42

MENOR VALOR TOTAL
POR ITEMMEDIA TOTALITEM

FORNECEDOR OFERTANTEOO
MENOR PREÇO

QTDUNDDESCRTÇÃo

UNDGERADOR 3KVA, MONOFASICO,
BAIXA ROTAÇAO

RPM:1800,

MOTOR 18 CV (A DIESEL, REFRIGERADO A AR.

RPIVI: 18OO/2,200 POTENCIA 12,5 KVA, PARA

F ERRO

UND 01
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R5

18.881,76

R5 19.800,00

R540.900,00R548.590,56

Rs 5.607,05

1
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GERADOR 12KVA. TRIFASICO, RPM:1800. BAIXA
ROTAÇAO

48.590,5ô

UNID
nS

t2.249,33
01

TOTAL RS

DOR CONiI LUVA ELASTICA E
BASE DE FERRO
ACOPLAR EIV GERA

7 - Da Fonte de Recurso
o anSS if ca oa nfu cC aadER cN A çER EFEDoMET RESd eSad SS p

d 2e 20 2nme a Ana austan n de Lea oco
8 - Obri a
8.'l Obri ões da CONTRATADA
A CONTRATADA obri a-se a

Cum ir todas as ex ências do Contrato e do TERMO DE REF ER NCIA.a

b)
tado de conservação e qualidade,Atender a contratante com o fornecimento em bom es

conforme valor o ado,
Atender, com a diligência as delerminações do Gestor, adotando

c)
todas as

o de faltas e i ularidades verificadas.ovidências necessárias à
possível,

ulariza
lndenizar o contratante por qualsquer
empregados, ficando este autorizado a d

danos causados durante a entrega, por
escontar o valor correspondente dos pagamd)

devidos à CONTRATADA;

SE US

entos

Comunicar. formalmente no prazo máximo
Item, ao CONTRATANTE, eventuais oco

de até 12 (doze) horas que an
rrências como interrupção ou

tecede a entrega do
possÍvel atraso nae)

entre o,a ou execu o do servi

s)

0
nOrcaao no ltem 4 - (4 - LocalfullgÍtgl o objeto deste TERM O DE REFERENCIA no enderêço i

Entregar u nze d setvl x om atéde 51A on rP azo ac qNED ER EF Re ET MR oo bo eto ed S
E m a uote f no me aedÍat Savefe amco nu ca oã)rta r adan Ico aanÍ od S çoc p

m ontaS anenretá aS adn a a cSeSaF rn m n ordo m e od pecn ma n ah dn aoe
ma ntono ad nS ooca cn a ASd rÇme Se tri oa SEbrbU na S om e

nfrae ru ru an U bI na S om eee nea ma orIta Ívla nu c dSa c eeodo antade eo aeSa

ara entre a dos ltens

Todas as despesas diretas e i

encargos trabalhistas, fiscais,
destino e demais encargos de

ndireta
comer
qualqu

sJrete, tributos, taxa de administração, encargos sociais,
ciais, deslocamento de pessoal, Seguro, transporte até o
er natureza necessários ao cumprimento integral do objeto

deste contrato nada mais sendo válido leitear a esse título,
total ou em parte, o objeto do contrato em que se
os decorrentes resultantes da entrega do objetoi)

Lei no 8.078, de 1990

UIRCORRIGIR noTuo US sB TRARPAER
d naef ite So ncodc Soif ac e( m çõe

i)

stej
bj

aSen Sidnt SacoX nê c SaASmcoa cordoede maon su m ntoe sSoc Sa o eq pa
eám x dmono azoeu S oáR oo e eo m prR uo Us TIBS UTRrá FE EAZ qRT TA DA dA e eNco

TN Eca No RAT ATT F Ac Ã dob em ont ad oNn da do reo ceco Çoc fI osid70 sete d ASeat
n o(- rant oa eb ec ad S on a d da e Sca o ad Sn dea aoS b

sobre: d
motores.

TA NE ETante oc TN RI tn ce da ma ede r aa a aSc TN AR AT ADa o pea nt aoP or aC S oá d reg
ntre e a d soaSn á IeI SeRT TA DA A sNcoadn on peponÍu c o aemoneoh taatak )

r)
exclu exigências daeruauan c om un St sqqS a em tn p

E EF ÊR cN AIT RE oM ED Root dAdministra ão, inerentes ao o
Atender prontamente,

bj
fi

pres
ENC

b à o Sed ce mo Sa om mo b dae rg Çod o e o od patiaa ne re adtoenNil a sm aonS a citaado xecaauo eSe ed ah b itaoaS dconSo admu d Saa
bri aoam ne erC aom g çôESmen marmfoau u reÍ paoroserceaSn eÍ q lqaN oã p

n Saabo adáESuaeo SaI d Sa sU a eua qÇS bu oc ratntmnmu d San q qa S
atntr om utan codeA Uo anED ER EF Ron ET MR oor dtza Sado uCS anc
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ocorrerão por conta

(

Ofício,
deMunicipal

especificaçõesnfraestrutura,

h)

termo,

do

Presente
contrato,durante

exceto


