CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL

1. OBJETIVOS
Aquisição de água mineral durante o período de 12 (doze) meses, para
atender a empresa SC Participações e Parcerias S.A – SCPar – Porto de Laguna,
na forma de registro de preços, conforme, especificação e quantitativos constante
na tabela do item 2, parte integrante deste documento.

2. QUANTITATIVO:
A quantidade discriminada na tabela abaixo é estimativa anual de consumo,
não se obrigando a CONTRATANTE solicitar a totalidade dos produtos. O pedido
será realizado mensalmente, assim que acabarem o estoque, e a empresa
ganhadora deverá fornecer a água mineral de acordo com a necessidade
requerida.

Produto
Água Mineral

Especificações
Sem gás, em embalagem
tipo “bombona” de 20 litros

Quantidade estimada de
consumo mensal
60 bombonas

3. PREÇOS:
Os preços contratados não poderão sofrer alterações ou reajustes e deverão
ser mantidos durante todo o período do contrato.
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O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com as quantidades
pedidas no mês, através de depósito em conta ou boleto bancário, sendo este no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da certificação da Nota Fiscal.
A Nota Fiscal deverá ser entregue acompanhada das certidões negativas de
débitos fiscais, quais sejam: prova de regularidade perante a Fazenda Federal,
Dívida Ativa da União e INSS; Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da Contratada; Regularidade relativa ao FGTS e Certidão Negativa Trabalhista e
de Falência e Concordatas;

5. ENTREGA DOS PRODUTOS
Os produtos serão entregues quando solicitados em até 2 (dois) dias úteis,
na filial da SCPar – Porto de Laguna, localizada à Avenida Getulio Vargas, nº 728,
Magalhães, Laguna/SC (Terminal Pesqueiro de Laguna).
A empresa contratada vai se responsabilizar por todo o ônus referente a
entrega dos produtos na SCPar de Laguna, assumindo os encargos pertinentes ao
fornecimento do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais
despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) mesmo(s).

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
A contratação terá a vigência de 01 (um) ano.

SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar
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