25/10/2013
Data de geração:
Data de impressão: 29/10/2013

Ordem de Serviço Nº: OS.0047/2013
- Os direitos e responsabilidade das partes e as exigências para habilitação fiscal e trabalhista constam nas cláusulas do Edital da referida licitação.
- As Legislações aplicáveis à execução do contrato e especialmente aos casos omissos serão as leis n.º 4.320/64 e 8.666/93.
- Declaração do foro competente para dirimir qualquer questão contratual: Seção Judiciária de São Paulo.
Fornecedor: ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP
Endereço: RUA CURUPACE, 134
Bairro: MOOCA
Telefone: (11) 2605-8750 / 2605-0144 / 9
Licitação:
Comprador: SOLANGE GOMES SOUZA
Requisitante: ANGELA MARIA FRANDSEN

CNPJ: 52.832.730/0001-52
Contrato:
UF: SP
CEP: 03120010

Cidade:
Email: manfrini@ig.com.br
Mod.Licitacao:
Mod.Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Natureza Serviço: ART. 24, INCISO II - BAIXO VALOR
PRCI: 106998

Processo: DL 023/2013
NºAutorização:
Previsão: 25/11/2013

Serviço

Descrição do Serviço

Reforma de sofás

Reforma de 3 sofás de 2 lugares cada, com estrutura interna em madeira, 2
braços, almofadas soltas (encostos e assentos) e pés metálicos.
Medidas: Sofá: A 800 mm x L 2000mm x P 800mm; Encosto: 02 por unidade, com A
450mm x L 850mm x P 100mm; Assentos: 02 por unidade, com A 650mm x L 850mm x P
100mm.
* Troca do revestimento completo do produto por courino na
espuma dos 02 (dois) braços de 01 (um) dos sofás por outra
aproximada de 28, conforme amostra aprovada pelo Gestor do
Deverão ser apresentadas, no mínimo, 03 (três) amostras de
aprovação do material a ser utilizado

cor preta e troca da
com densidade
Contrato.
revestimentos para

Tanto a retirada quanto a entrega dos móveis deverá ser feita de forma a
garantir que estes não sejam danificados durante as operações de transporte,
carga e descarga e de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h.
Estão inclusos no preço as despesas com remoção, transporte e devolução dos
móveis, tributos e todos os custos diretos e indiretos relacionados à prestação
dos serviços.
Garantia de 12 (doze) meses para defeitos de material e pelos serviços
prestados.
Data Execução

Responsável pelo Acompanhamento

Nome do Técnico

Observação

ANGELA MARIA FRANDSEN
Valor Total extenso:

Quatro Mil, Quinhentos Reais

Condições de Pagamento / Observações:

Valor Total:

Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, o objeto desta contratação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega, pelo recebedor dos produtos, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

4.500,00
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- Os direitos e responsabilidade das partes e as exigências para habilitação fiscal e trabalhista constam nas cláusulas do Edital da referida licitação.
- As Legislações aplicáveis à execução do contrato e especialmente aos casos omissos serão as leis n.º 4.320/64 e 8.666/93.
- Declaração do foro competente para dirimir qualquer questão contratual: Seção Judiciária de São Paulo.
b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade e quantidade do material, com a consequente aceitação.
O Contratado deve efetuar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto contratado
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da solicitação.
A nota fiscal deverá conter, em seu corpo, a descrição do objeto, o número da nota de empenho, o número
do processo licitatório e o número da conta bancária para depósito do pagamento, o qual deverá ser
efetuado no prazo entre 10 (dez) e 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo
pelo Gestor do Contrato.
Nenhum pagamento será efetuado se a nota fiscal entregue não for acompanhada da atestação de
conformidade da entrega do produto, pelo Gestor do Contrato, e da comprovação de regularidade perante ao
Sistema da Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do Contratado, além da regularidade trabalhista, sem que isso gere
direito à alteração de preços ou compensação financeira.
Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação
que deve acompanhá-la, o Coren/SP poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para
pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Gefin-Gerência Financeira, ressalvado o direito do
Contratado de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em
que o contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e
pagamento.
Local de Execução do Serviço:

Sede do Coren/SP - Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - CEP 01331-000 - Sao Paulo/SP
CNPJ: 44.413.680/0001-40

