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 574,9900000  1.149,98 2,00 (ESCOLA) Aquisição de 02 Batedeiras Planetária, Inox, 3,6 

Litros, Bowl em Aço Inox, Pás em Aço Inox, 750W de 

Potencia, 110V ou Bivolt

 1 UN

 -         0,00 ,00 Características Modelo – Fixa Nº de velocidades - 12 

Função Pulsar - Não Batedores p/ massas leves - Sim 

Batedores p/ massas pesadas - Sim Outros batedores - 01 

Batedor para massas médias Porta-fio - Sim 

Características Gerais - Modelo Prático e Sofisticado - 

Movimento planetário: alta performance para misturas mais 

homogêneas - Fácil de manusear - Versátil: faz cremes, 

chantilly e claras em neve - Proteção de atirrespingo: 

permite adicionar ingredientes durante o preparo sem 

sujeira - 2 tigelas

 2 0

 -         0,00 ,00 de 4,5L: praticidade em dobro ao preparar duas receitas ao 

mesmo tempo - 1 tigela de plástico e 1 tigela de inox - 

Maior estabilidade durante o preparo - 3 tipos de batedores: 

permite o preparo de massas leves, médias e pesadas - 

Sistema de abertura: prático manuseio dos batedores 

Especificações Técnicas Consumo de energia (kW/h) - 

0,70Kw/h Potência (W) - 700W Tensão/Voltagem - 

110V/220V Capacidade (L) - 4,5 L

 3 0

 -         0,00 ,00 Conteúdo da Embalagem - 1 Batedeira Planetária Mondial 

Premium Inox BP-02P-W-TI com 12 Velocidades 700W - 

Branca - 1 Batedor de Massas Leves - 1 Batedor de 

Massas Médias - 1 Batedor de Massas Pesadas - 1 Tigela 

de plástico - 1 Tigela de inox - 1 Tampa antirrespingos - 1 

Manual de instruções Cor – Branco/Cinza Garantia - 12 

meses Tipo de Tomada - 10A (4mm)

 4 0

 -         0,00 ,00 Marca/modelo: 

BatedeiraPlanetáriaMondialPremiumInoxBP-02P-W-TIcom1

2Velocidades700W-Branca

 5 0

 -         0,00 ,00 PRAZO DE PAGAMENTO – 30 dias da entrega do 

material, mediante apresentação da  Nota Fiscal atestada 

pela unidade requisitante, informando que o fornecimento 

foi satisfatório e comprovação da regularidade fiscal por 

parte da contratada, conforme Portaria SF 92/2014 e 

alterações,  observando a legislação em vigor.

 6 0

 -         0,00 ,00 O pagamento será efetuado por crédito em c/corrente no 

Banco do Brasil S/A, em conformidade com o Decreto 

51.197/2010, publicado no DOC de 23/01/2010. No caso de 

atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura, 

haverá, a pedido da contratada, compensação financeira, 

nos termos da Portaria SF nº 5 de 5 de janeiro de 2012.

 7 0
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Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

OBJETO: Aquisição 2 unds de batedeira doméstica, tipo: planetária, capacidade: 2.000 ml, componentes adicionais: trava 

automática e disco regulagem altura tijelas, características adicionais: 5 velocidades e batedores para massas leve, média, 

voltagem: 110 v, pelo valor unitário de R$ 574,99 valor total de R$ 1.149,98 proposta: SEI 031028302. 

CREDOR: Silvania Mota Moraes Gomes 09507837736, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.595.073/0001-10, com sede na 

Estrada de itararé, nº 1.031, Bloco 10, apto. 203, CEP 21061-240, Ramos, Rio de Janeiro/RJ. 

LOCAL DE ENTREGA: ESCOLA MAKIGUTI: Av. dos Metalúrgicos, 1945, Cidade Tiradentes, São Paulo, SP. Agendar com o 

fiscal do contrato pelo telefone (11) 2558-8884 o horário e dias para a entrega dos produtos. 

PRAZO DE ENTREGA - 30 dias contados a partir do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho.

NOS TERMOS DO ART. 6º DO DECRETO Nº54.873/2014, ficam designados como fiscais desta contratação: Pela escola 

Makiguti:  Fiscal o Sr. Thiago Possato Medeiros RF: 853.407-1 e como suplente: o Sr. Pedro Leon Brito Aguilar Peres RF: 

853.405-3.

PENALIDADES - São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e 

demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 

44.279/03. Ocorrendo recusa da(s) adjudicatária(s) em retirar(em) a(s) nota(s) de empenho que caracteriza o termo de contrato 

dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla 

defesa, serão aplicadas, Multa no valor de 20% do valor do termo de contrato se firmado fosse, A-Pena de suspensão 

temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 05 anos com a PMSP, a critério da Administração; B- Incidirá nas 

mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o termo de contrato pela não apresentação 

dos documentos necessários para tanto. C- Em razão de inexecução total: multa de 20% sobre o valor contratado. D- Em 

razão de inexecução parcial: multa de 20% sobre o valor da parcela inexecutada; E- Em razão de atraso na entrega do 

material: Até 20 dias: multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor correspondente ao material entregue com atraso; 

Superior a 20 dias: a unidade requisitante será consultada para manifestação sobre o interesse em receber o material com 

atraso. Em caso positivo, o atraso máximo poderá ser de até mais 20 dias e continuará incidindo a multa de 0,5% (meio por 

cento) por dia de atraso. Em caso negativo, será aplicada a multa correspondente para inexecução total ou parcial, conforme o 

caso; Superior a 40 dias: multa por inexecução total e não recebimento do material. Se a obrigação, por sua natureza, não 

comporta atraso: multa por inexecução total e não recebimento do material. Em razão do atraso no prazo previsto para a troca 

de material entregue em desconformidade com o previsto no edital ou com defeito de fabricação: 0,5% (meio por cento) por dia 

até a entrega, que deverá ocorrer em até 20 dias da data da devolução. Em razão do descumprimento de qualquer das 

obrigações decorrentes do termo de contrato não previstas nas demais disposições desta cláusula: 5% sobre o valor do termo 

de contrato. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. O prazo para 

pagamento da multa será de 05 dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo 

possível o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Fundação Paulistana. Não havendo 

pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. São aplicáveis a 

presente contratação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor. Este anexo de empenho substitui o contrato, conforme artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
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