JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57/2008
PROCESSO N.º 25.323/2008
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 097/2008

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com
sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º 05.967.350/0001-45, neste ato representado pelo seu Presidente, Exmº. Sr. Sinésio Cabral
Filho, brasileiro, no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regimento Interno deste Tribunal, e,
de outro lado, a empresa LUITZE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 06.077.406/0001-59, com sede na Rua Prof. Fábio Fanucchi, 180, Boa Vista –
Ponta Grossa - PR, CEP 84.071-220, telefone (42) 2107-7400, fax (42) 2107-7402, e-mail
marcel@scheffer.com.br, neste ato representada pelo Sr. Danilo Nascimento de Jesus, brasileiro,
solteiro, gerente comercial, portador do CPF Nº 037.692.609.02, resolvem celebrar o presente
TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2008, nos termos abaixo
indicados.

1. FINALIDADE
Acréscimo quantitativo do objeto, conforme discriminação a seguir:

ITEM
14

ESPECIFICAÇÃO
ARMÁRIO VERTICAL EM AÇO, com as seguintes
características:
• Cor cinza;
• Tratamento anti-corrosivo (fosfatizado);
• Pintura com tratamento eletrostático em epóxi-pó;
• Fechadura conjugada à maçaneta acionadora das
travas de segurança;
• 02 (duas) chaves;
• 02 (duas) portas de giro, em chapa 22 (0,70mm);
• Corpo em chapa 22 (0,70 mm);
• 04 (quatro) prateleiras removíveis e graduáveis a
cada 50mm, confeccionadas em chapa de aço 22,
com barras de reforço em cada uma;
• Dimensões aproximadas: 198 x 92 x 50cm (altura x
largura x profundidade);
• Montagem por conta da contratada;
• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricação, contados do recebimento definitivo;
LOCAL DE ENTREGA – SALVADOR/BA.

Marca/ Modelo: Scheffer
Prazo de garantia: 12 (doze) meses

•

QTD.
ORIGINAL

120

QTD.
PREÇO
ACRESCIDA UNITÁRIO

30

R$ 440,00
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ITEM
15

ESPECIFICAÇÃO
ARQUIVO VERTICAL EM AÇO PARA
SUSPENSAS, com as seguintes características:

QTD.
ORIGINAL

QTD.
ACRESCIDA

PREÇO
UNITÁRIO

60

15

R$ 384,00

QTD.
ORIGINAL

QTD.
ACRESCIDA

PREÇO
UNITÁRIO

100

25

R$236,00

PASTAS

•
•

Cor cinza;
Pintura com processo eletrostático em epóxi com
tratamento anti-corrosivo (fosfatizado);
• Confeccionada em chapa nº 22;
• 04 (quatro) gavetas deslizantes;
• 02 (duas) chaves;
• Porta etiquetas;
• Dimensões: 133 x 47 x 71 cm (altura x largura x
profundidade);
• Puxadores metálicos cromados;
• Montagem por conta da contratada;
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricação.
Marca/ Modelo: Scheffer
• Prazo de garantia: 12 (doze) meses

ITEM
18

ESPECIFICAÇÃO
ESTANTE DE AÇO, com as seguintes características:

•

Dimensões aproximadas: 92 x 32 x 197cm (largura x
profundidade x altura);
• Pintura com tratamento eletrostático epóxi-pó na cor
cinza fosca sobre tratamento anti-ferrugem;
• Laterais confeccionadas em chapa de aço 24;
• Colunas: sustentando as prateleiras; chapa de aço 14;
estrutura em perfil “L” com dimensões mínimas de
30 x 30mm, com perfurações que possibilitem
graduações das prateleiras a cada 40mm de altura;
sapatas no acabamento das colunas;
• Prateleiras: reguláveis; capacidade até 100kg;
fabricada em chapa de aço 20; espessura da prateleira
(aproximada) 28mm; furos necessários à fixação por
meio de parafusos de aço sextavados de 5/16” x ¾”;
três dobras nos quatro lados;
• Montagem por conta da contratada;
• Garantia mínima de 12 meses, contados do
recebimento definitivo;
LOCAL DE ENTREGA – SALVADOR/BA.
Marca/ Modelo: Scheffer
• Prazo de garantia: 12 meses

2. FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 65, I, “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93.
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1.
As demais cláusulas e condições ajustadas na Ata de Registro nº 057/2008 permanecem
inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.
3. 2 Este Termo Aditivo somente terá validade depois de publicado seu extrato no Diário
Oficial da União, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 61, da supracitada lei.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, depois de o terem
lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

Salvador, 14 de setembro de 2009.

Des. Sinésio Cabral Filho
Presidente do TRE-BA

CONTRATADA

