
residente Médipf- RO - CEP: 76916-

meçÜçLro>g<fv.br

Av. Sao Joao Batista,

ACC
MARCA

R$ 1.518,00
TOTAL

R$ 6,90
UNTARIO

VALORES REGISTRADOS
1a

CLASSIFICAÇAO

ALFINETE DE SEGURANÇA -
De Aço niqueiado, 20 mm, n.
000, caixa contendo 25
unidades, de boa qualidade
com prazo de validade
indeterminado.

ESPECIFICAÇAO

03.960.183/0001-85
CNPJ N

220

QTD

UND

UND

001

ITEM
MAZZA 8. MAZZA LTDA ME
EMPRESA(S) VENCEDORA (S)

Aos 19 dias do mes de maio do ano de dois mil e quinze, o Município de Presidente Médici/RO
inscrito no CNPJ sob o na 04.632.212/0001-42, com sede na Av. Sao Joao Batista, 1613, nesta

cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15

Lei Federal n 8666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10 520/02 e de acordo com as demais
normas legais aplicáveis, conforme a classificaçao das propostas apresentadas ao PREGAO FORMA

PRESENCIAL n 016/CPL/2015, em virtude de deliberaçao do Pregoeiro, e da homologaçao do
procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita, Maria de Lourdes Dantas Alves, firmam a
presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos

conforme especificaçoes do Anexo I do Edital de Pregao respectivo e a classificaçao por ela
alcançada, observada as condiçoes do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.Os registros de preços no âmbito do Município de Presidente Mediei do Estado de Rondônia
encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal n 005/2013.
2.O registro de preços terá vigencia de 12 (doze) meses
3.Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor
do órgao ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor
inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65,  1o da Lei n 8.666/93.
4.Serao permitidas aquisiçoes ou contrataçoes adicionais (caronas), nao podendo exceder uma
única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.1. Permitir-se-á adesoes, nao importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, nao se
ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária.
observado ainda, o prazo de sua vigencia.

CLÁUSULA II - DO OBJETO
1.A presente Licitaçao tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para
Futura e eventual Aquisiçao material de expediente (Aparelho Telefone, Caderno, Caneta, Tonner,

papel A4, pendrive e etc), deste Município de Presidente Médici/RO
2.As quantidades serao fornecidas conforme as necessidades dos órgaos, objeto do Registro de
Preços, pelo período de 12 (doze) meses.
3.A existencia de preços registrados nao obriga o Município de Presidente Mediei Estado de
Rondônia a firmar as contrataçoes que deles poderao advir, sendo-lhe facultada a realizaçao de
licitaçoes específicas para aquisiçao do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferencia
de fornecimento em igualdade de condiçoes.

\l.\U'in^ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nu 014.1/2015
PROCESSO 208/SEMBEAS/2015 e 406/8EMEG/2015
VALIDA ATÉ: 19 OE MAIO DE 2016
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Av. Sao Joao Batista, n'

ROMITEC

ROMITEC

ROMITEC

ROMITEC

R$ 960.00R$ 3.00

R$15.00

R$ 12,00

R$9,72

TILIBRA

~JOCAR~

^jocar"

"romítec

t romTtec

R$ 2,00  I  R$ 620,00

"R$^Í3O.OO~

" R$ 583,20"

~R$~840.OO

~R$9O0.OO"

JOCAR

R$ 750,00

R$ 750,00

R$ 396,00

R$198,00

R$ 294.00

R$ 7,50

R$ 7,50

R$18,00

R$ 9,90

CADERNO DE
CARTOGRAFIA - Em espiral,
capa mole. medindo

O,2x_14cm1çom 48 fojjias

CADERNO C/ 96 FOLHAS -
Em espiral de capa dura,
medindo 1_39x2^0mm.   
CADERNO"c7 200 FOLHAS~
Capa dura universal, com
espiral de 10 matérias, folhas

_ pautadas, formato 200x275mm.
CADERNO C/ 240 FOLHAS -
Capa dura universal, com
espiral de 12 matérias, folhas
patjtadas, formato 200x275mm.

"CADERNO CÍTOO FOLHAS~
Capa dura universal, com
espiral de 15 matérias, folhas
pautadas, formato 200x275mm

CADERNO Cl 48 FOLHAS -
Em espiral de capa mole,
medindo 140x202mm

BLOCO DE ANOTAÇAO -
Medindo 38x50mm, contendo
auto adesivo, cores variadas,
papel offset 75g/m2, pacote
com 04 blocos de 100 folhas
cada, com prazo de validade
indeterminada.

BLOCO DE ANOTAÇAO-
Medindo 76x102mm, alto
adesivo, cores variadas,
composiçao papel e adesivo
acrílico reposicionável validade
indeterminada, pacote com um
bloco contendo 100 folhas.

R$ 4.90

1  "UND  I

i

320

60

70

60

310

100

UND

UND

UND

UND

UND

100

ESTOJO ESCOLAR -
Confeccionada em material
eforçado que permite carregar
Jiversos objetos, com abertura
:m ziper e de boa qualidade.

Ambos feminino e masculino,
conforme solicitaçao  _ _  
AGENDA TELEFÔNICA - Com

capa/contracapa: papelao e
lapel couché, folhas internas

com papel offset 120 g/m^, com
Índice telefônico e aspirai, nas
dimensoes 139x21 Omm com 39
folhas.

22

20

ALFINETE PARA MAPAS -
po taça ou prego, coloridos,

:aixa contendo 50 unidades, de
noa qualidade com prazo de
'ahdade indeterminado.

60

UND

UND

UND

016

012

011

010

009

007

~OOfT

006

005

004

003

002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
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dente Mediei - RO - CEP: 769
içi.ro.gov.bj>^

Av. Sao Joao Batista,

JOCAR

JOCAR

LEONORA

JAPAN

CARBRIN
K

CLIO

S.DOMING
O

SDOMING
O

S DOMING
O

R$ 2,400,00

K

R$ 600,00

R$ 360.00

R$513,45

R$ 92,00

R$ 66,00

R$487,50

R$ 1 365,00

R$ 726,35

R$ 30,00

R$ 24,00

R$ 6,00

R$ 34,23

R$4,00

R$ 6,00

R$ 7,50

R$ 19,50

R$ 9,95

CANETA ESFEROGRÁFICA
AZUL - Composta de resinas
termoplásticas, tinta á base de
corantes orgânicos e solventes
ponta latonado e esfera em
tungstenio, em cristal, prazo de
validade indeterminado, caixa
com 50 unidades.

CANETA CORRETIVO •
Secagem rápida, ponta
metálica, conteúdo 7mf

APONTADOR VERTICAL -
Com depósito, caixa com 12
unidades, composiçao material
sintético e aço, com validade
indeterminada e certificado pelo
INMETRO

MOCHILA ESCOLAR - Infanto
uvenil, cores variadas,
confeccionada em material de
alta qualidade, forrada em
material textil. Amplo espaço
nterno, super resistente,
confortável, com alças
reforçadas, acolchoadas e
reguláveis, com fechamento em
zíper e acabamento de
qualidade
ALMOFADA PARA CARIMBO
• Com tinta da cor azul n 03,
composiçao da tinta: água,
corantes orgânicos, glicol e
conservantes. Do estojo: resina
termoplástico, tecido de
algodao e feltro Sem álcool,
prazo de validade igual ou
superior a 02 (dois) anos
APAGADOR - para quadro
branco, corpo em plástico de
sita resistencia com feltro, de
boa qualidade.

LIVRO PROTOCOLO -  De
correspondencia, capa de
tapelao, contracapa de papel
offset, folhas internas offset
63g/m2, com 52 folhas de
153x216mm.

LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS -
Sem margens, capa de
tapelao, contracapa de papel
traft, folhas internas de papel
offset 56 g/m2, no formato de
203x298mm

LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS -
Sem margens, capa de
apelao, contracapa de papel

craft, folhas internas de papel
ffset 56 g/m^, no formato

203x298mm.

80

60

25

15

23

11

65

70

73

CX

UND

CX

UND

UND

UND

UND

UND

UND

029

L

028

023

021

022

020

019

018

017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
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Av. Sao Joao Batista, ti^613, Centro ^ PresidenteMédicLj-RÓ - CEP: 76
^Vwwiiresidentemedici.ro.gov.br

JOCAR

LEONORA

LEONORA

JOCAR

JOCAR

JOCAR

JOCAR

RS 280.00

RS 300.00

R$840,00

RS 570,00

RS 570,00

RS 2 400,00

RS 570,00

RS 4,00

RS 2,00

RS 7,00

RS 30,00

RS 30,00

R$ 30,00

RS 30.00

LÁPIS DE COR - Tamanho
grande, caixa com 12 cores
variadas Composiçao:
pigmentos, resina plástica e
cera, prazo de validade
indeterminada, certificada pelo
INMETRO, cores intensas, fácil
de apontar.

CANETA MARCA TEXTO -
Ponta chinfrada para traço fino
e grosso e de cores variadas,
de boa qualidade, para
aplicaçoes em originais, prazo
de validade igual ou superior a
02 (dois) anos
CANETINHA PI PINTAR -
Estojo com 12 cores, nao
tóxico, com tampa
antiasfixiante Composiçao:
ponta de poliéster, resinas
plásticas e tinta atóxica a base
de água, certificado pelo
INMETRO.

CANETA ESFEROGRÁFICA
VERMELHO - Composta de
resinas termoplásticas, tinta a
base de corantes orgânicos e
solventes, ponta latonado e
esfera em tungstenio, em
cristal, prazo de validade
ndeterminado, caixa com 50
unidades.

CANETA ESFEROGRÁFICA
VERDE - Composta de resinas
termoplásticas, tinta a base de
corantes orgânicos e solventes,
ponta latonado e esfera em
tungstenio, em cristal, prazo de
validade indeterminado, caixa
com 50 unidades

CANETA ESFEROGRÁFICA
TOSA - Composta de resinas
ermoplásticas, tinta a base de

corantes orgânicos e solventes,
ponta latonado e esfera em
ungstenio, em cristal, prazo de

validade indeterminado, caixa
com 50 unidades.

CANETA ESFEROGRÁFICA
5RETA - Composta de resinas
ermoplásticas, tinta a base de
corantes orgânicos e solventes,
tonta latonado e esfera em
ungstenio, em cristal, prazo de

validade indeterminado, caixa
com 50 unidades.

70

150

120

19

19

19

80

CX

UND

UND

CX

CX

CX

CX

043

034

035

033

032

031

030

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL
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tle_Méd
ici.ro.go

Av. Sao Joao Batista,

j CARDEPE

JVMP

CARDEPE

PIRATININ
GA

" jApan ""

JOCAR

JOCAR

JOCAR

JOCAR

LEONORA

R$ 530.00

R$ 2 093,00

R$ 2.093.00

R$ 448,50

R$210.00

R$ 1 040,00

R$ 1 300.00

R$ 350.00

R$ 200,00

R$ 385,00

R$ 1,00

R$29,90

R$ 29,90

R$ 6,00

R$ 2,99

R$ 16,00

R$ 5.00

R$ 20,00

R$ 2.00

R$ 35,00

PAPEL CARTAO C/ BRILHO -
Cores variadas, medindo
48x66cm

PAPEL ALMAÇO S/ PAUTA -
Resma com 400 folhas.

PAPEL ALMAÇO Cl PAUTA -
Resma com 400 folhas

TINTA PARA CARIMBO - Tinta
sem óleo, composto de água.
corantes orgânicos, glicol e
conservantes, da cor preta
conteúdo de 40ml, prazo de
validade igual ou superior a 02
(dois) anos.

TINTA GUACHE - Caixa com
06 und com potes plásticos de
15ml, certificada pelo
INMETRO, nao tóxica.
Composiçao: resina, água
pigmentos, carga e
conservante, cores variadas.

PISTOLA PI COLA QUENTE
PEQUENA - Certificada, bi volt,
prática, compacta e versátil.

PISTOLA PI COLA QUENTE
GRANDE GROSSA
Certificada, bi volt, prática,
compacta e versátil.

PINCEL PARA QUADRO
BRANCO - Especial para
quadro branco, ponta macia
rara nao danificar o quadro
apaga facilmente, ponta de
acrilico de 4,0mm, composiçao:
resinas termoplásticas, tinta a
rase de álcool, pigmentos,
resinas, solventes, aditivos,
cores variadas, prazo e
validade igual ou superior a 02
(dois) anos, com refil.

PINCEL ATÔMICO -
Composiçao resina
ermoplástica, tinta a base de
álcool, corantes, resinas
solventes, aditivos e ponta de
eltro e chanfrada para traço
ino e grosso da cor preta, de

boa qualidade, prazo de
validade igual ou superior a 02
dois) anos.

LÁPIS N 02 - Preto redondo
om selo INMETRO, medindo

aproximadamente 18 cm de
comprimento e de fabricaçao
trasileira, prazo de validade
ndeterminado, caixa com 144
unidades

530

70

70

35

150

65

65

70

100

11

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

089

088

087

055

054

053

052

051

050

044

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
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Av. Sao Joao Batista,

PLASCON
Y

PLASCON
Y

PLASCON
Y

PLASCON
Y

KIT

FRAMA

FORONI

FORONI

FORONI

ZETA

WALEU

JANDAIA

FORONI

TILIBRA

SOLCOPY

R$ 280,00

R$ 530,00

R$ 1 105,00

R$4.278.00

R$ 390,00

R$ 520.00

R$2.170,00

R$ 1 800,00 ""

R$ 1 800,00

R$ 1 925,00

R$1 003,00

R$ 150,00

"R$720~OO"

R$ 9.387,00

R$ 39 200,00 [

R$ i^—

R$1.75

R$ 6.90

R$3,00

R$4,00

R$ 65,00

R$ 59,00

R$ 35,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$25,00

R$ 0,50

R$ 10,00

R$ 14,90

R$ 140.00  I

PASTA L - Tamanho A4,
pacote com 10 unidade de

PASTA C/ ABA ELÁSTICA
FINA - Certificada e cores
variadas.

PASTA C/ ABA ELÁSTICA
30MM- Cores variadas,
certificada,
PASTA C/ ABA ELÁSTICA
40MM- Cores variadas,
certificada

PASTA A-Z ^ Para
arquivamento em papelao
super resistente, na cor preta
medindo aproximadamente
285x345x80mm, com porta
etiqueta no lombo, prazo de
validade indeterminado.

PAPELEIRA ARAMADO-
Tripia, móvel, cores variadas e
resistente.

PAPELEIRA ACRÍLICO -
Tripla, móvel, cores variadas,
termoplástica resistente.

CALCULADORA DE MESA -
Com 12 digitos,  dimensoes
14,7x10,5x2,8m    (CxLxA),
inversao   de   sinais,   raiz
quadrada, porcentagem, funçao
rollover, tecia OFF entre outros.

ENVELOPE KRAFT OURO -
Tamanho A4, 229x324mm,
traft ouro 80g/m2, caixa com
100 unidades.

ENVELOPE COMERCIAL
COLORIDO - Sem RPC com
amanho 1,14x 1,62cm, caixa

com 100 unidades.
ENVELOPE KRAFT PARDO -
Tamanho A4, 229x324mm,
kraft pardo üQQlcn^ caixa com
100 unidades

ENVELOPE COMERCIAL
BRANCO - Sem RPC com
amanho 1,14x1,62 cm, caixa

com 100 unidades.

CARTOLINA - De cores
variadas, medindo 55x73cm
com 140q

PAPEL TEXTURALIZADOS
A4 - Formato 210x297mm,

80g gramatura, caixa com 50
olhas, cores variadas, validade
ndeterminada

PAPEL SULFITE A4 - Papel
multi uso. com 210x297mm,
75gsm, caixa com 10 resma
com 500 folhas, com

lesenvolvimento para evitar
atolamentos em impressoras.

530

160

130

130

620

17

17

55

72

62

72

72

300

630

280

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

CX

CX

CX

UND

CX

CX

136

135

133

134

132

131

130

111

107

105

106

104

103

091

090

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
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Av. Sao JoaoEP: 76

. presidentemedici.ro. gov.br

S
ADELBRA

DELLO

JOCAR

WALEU

JOCAR

JOCAR

JOCAR

VMP

TILIBRA

1

R$ 1.680.00

R$ 665.00

R$135.00

R$ 70,00

R$ 840,00

R$ 1 900,00

R$210,00

R$ 240,00

R$2 096,95

R$12.00

R$ 9,50

R$ 3,00

R$ 1,00

R$12.00

R$ 95,00

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 24,67

anos.
igual ou superior a 05 (cinco)
qualidade, prazo de validade
apresentando garantia de
contendo 04 rolos,
mt, transparente, pacote
acrilico. medindo 48mm x45
de polipropileno, adesivo
embalagem composta de filme
FITA ADESIVA - Para
unidades
pasta suspensa, pacote com 50
VISOR E ETIQUETA -   Para
indeterminado
qualidade, prazo de validade
comprimento,     de    boa
de   largura  x   15cm de
Em aço inox, medindo 1,5 cm
EXTRATOR DE GRAMPO -
indeterminado.
prazo de validade
de largura, de boa qualidade.
acrílico, transparente, com 2,5
RÉGUA - Com 30 cm em
unidades.
base, resistente, caixa com 12
folhas, largura com 41 mm da
variadas cores, prende até 130
CLIPS 3/4- Modelo binder,
PRENDEDOR DE PAPEL
qualidade.
apresentando garantia de
dimensoes: 26x12x13 cm,
segurança, disco de apoio
de formato de p.,trava de
margeador escala para ajuste
papel com gramatura 75g/m!,
capacidade de até 60 folhas de
uros. estrutura de metal, com
PERFURADOR - grande 2
ndeterminado.

com prazo de validade
100 unidades, de boa qualidade
PERCEVEJO - Caixa contendo
mínima um ano.
espessura  0,04mm, validade
argura   45,0cmx2,0m, com
ivros,  cores  variadas,  com
PLÁSTICO - ideal para encapar
25 etiquetas
210,0mmx297,0mm, caixa com
em impressao,
Adesivos, de alta performance
ETIQUETAS A4 - Auto

140

70

45

70

70

20

70

80

85

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

CX

165

164

161

152

151

150

149

141

137

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
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Av. Sao Joao Bafístaesidente^Médici
edici.ro.gov.

ACC

LEONORA

LEONORA

i

TILIBRA

GRAMPLI
NE

GRAMPLI
NE

ACC

JOCAR

R$ 647,50

R$ 35000

R$ 250,00

R$ 1 225.00

R$ 1 818.46

R$ 280,00

R$ 285,00

RS 1 225,00

R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 9,25

R$ 5,70

R$ 4,00

R$ 58,66

R$ 35,00

R$ 35.00

CONJUNTO ESCOLAR C/
RÉGUA - Contendo esquadro

de 45/60 e transferidor,
resistente e de boa qualidade.

COMPASSO - De boa
qualidade, prazo de validade
indeterminada

COLCHETE N 11 • Em aço
latonado, niquelado, resistente
e de boa qualidade, medindo
07 cm de comprimento, caixa
contendo 72 unidades, prazo
de validade indeterminado.

COLCHETE N 09 - Em aço
latonado. niquelado, resistente
e de boa qualidade, medindo
5,0 cm de comprimento, caixa
contendo 72 unidades, prazo
de validade indeterminado.

GRAMPO - Para grampeador
n 26/6 galvanizados, nao
perecível, validade
indeterminada, fabricado com
arame de aço revestido, caixa
com 5000 unidades

GRAMPEADOR INDUSTRIAL
- Tipo hobby, pressao,
capacidade para grampos
106/6 e 106/8, com design novo
e melhor mecânica, com
validade indeterminada

GRAMPEADOR
AUTOMATIVO - Capacidade
para grampo de 24/6 e 26/6.
até 25 folhas, apresentando
garantia de qualidade,
durabilidade, de primeira
qualidade e de fabricaçao
^rasileira.Nota: o grampo
utilizado no grampeador deve
ser de boa qualidade, pois esse
e um fator determinante para o
bom funcionamento do produto.

GRAMPEADOR METÁLICO-    i
^roduzido totalmente em aço

com apoio plástico, possui
pintura eletrostática de alta
esistencia. Características:

Utiliza grampo 26/6. Comporta
um pente inteiro de 210
grampos. Recolhimento do
carro de grampo automático por
sistema de braço metálico.
Excelente durabilidade.

Capacidade: 25 folhas (papel
de 75 g/m2). Dimensao:
Comp.170mm | Larg. 35mm |
Alt. 55mm
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CLÁUSULA VIII - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado â empresa contratada mensalmente ou conforme utilizado, através de
ordem Bancária em moeda corrente nacional, através do Banco do Brasil S/A. até o 30 dia após a
entrega des serviços, mediante a apresentaçao de notas fiscais, devidamente certificada pela
secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de serviços entregues no período, observados a
ordem cronológica estabelecida no art. 5 da -^^ei 8.666/93 e mediante dtícüntectaâo fiscal da

"'Itensreferente aoprocessoadministrativo 208/SEMBEAS/2015.

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
1.O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da
data da assinatura.

2.Durante o prazo de validade do registro, a Administraçao nao será obrigada a adquirir
exclusivamente por seu intermédio, os serviços, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de
aquisiçao, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenizaçao de
qualquer espécie á empresa detentora, conforme previsto no  4o, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA IV - DA AD^INISTRAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Administraçao e o gerenciamento da presente ata caberao a secretária da SEMBEAS

CLÁUSULA V - DA UTILIZAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.É vedada a utilizaçao desta Ata pelos demais órgaos da Administraçao Pública Federal, Estadual
ou Municipal, salvo após autorizaçao expressa da Administraçao.
2.A Adesao ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinaçoes do

Município de Presidente Mediei do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer.
3.Os pedidos de adesao deverao observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado,
e encaminhado â Secretaria da pasta.

CLÁUSULA VI - DO PREÇO
1.Os preços a serem praticados deverao obedecer aos critérios de análises de acordo com a
legislaçao em vigor e ainda as cotaçoes de preços estabelecidas no processo. Os preços ofertado

pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e
estabelecido na Cláusula II deste instrumento,
2.Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços
registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificaçoes técnicas e condiçoes
constantes do Edital Pregao, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
I. A contratada deverá realizar a entrega dos materiais de forma parcial ao longo da vigencia da
Autorizaçao contrato, mediante Nota de Empenho e apresentaçao de Requisiçao de serviços,
assinada por servidor responsável na solicitaçao de entrega dos serviços conforme termo de
referencia.

R$ 112.959,91 (cento e doze mil novecentos e
cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos)

ALAPLASTR$ 2.574,00R$ 3,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO

CAIXA PARA ARQUIVO - Em
material    plástico    super
resistente,   com  poliondas,
cores  variadas, apresentando
especificaçoes nas laterais para
arquivo, medindo aprox. . 36
cm de comprimento x 25 cm de
altura e 13,3 cm de largura, de
boa   qualidade,  prazo  de
validade indeterminado.

780UND183
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CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
1.Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serao formalizados nos termos do

edital de Pregao Presencial 016/CPL/2015.
2.As llcltantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas
durante a vigencia desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data
posterior a do seu vencimento.

3.Se o fornecimento nao corresponder as especificaçoes exigidas no Edital do Pregao que precedeu
a presente Ata, a contratada será intimada a sua substituiçao imediatamente
4.As faturas deverao ser entregues com a devida comprovaçao de manutençao das condiçoes

habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitaçao.
5.Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuiçoes Fiscais, sociais e trabalhistas) que

sejam devidos em decorrencia direta ou indireta da contrataçao objeto da presente Ata, assim
definidos nas Normas Tributárias, serao de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor
6.O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentaçao de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuiçoes Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o
fornecimento, nao cabendo quaisquer reivindicaçoes devidas a erros nessa avaliaçao, para efeito de
solicitar revisao de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7.Além das condiçoes e exigencias constantes desta Cláusula, em cada contrataçao decorrente da
presente ata deverao ser observadas as disposiçoes constantes do Edital de Pregao Presencial

016/CPL/2015, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8.A eventual recusa no recebimento nao implicará em alteraçao dos prazos e nem eximirá a
contratada da aplicaçao das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n. 8.666/93.
9.O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administraçao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçao dos contratos, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçao ou o acompanhamento pelo órgao interessado.

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
1.Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecuçao total ou parcial do objeto contratado, a

Administraçao poderá aplicar a vencedora, mediante publicaçao no Diário Oficial do Estado, as
seguintes penalidades:

a)advertencia por escrito;

b)multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a
parcela inadimplida do contrato;

b) suspensao temporária de participaçao em licitaçao e impedimento de contratar com o
Município de Presidente Mediei, por prazo nao superior a 2(dois) anos, sendo que em caso
de inexecuçao total, sem justificativa aceita pela Administraçao do Município, será aplicado o
limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d) Declaraçao de inidoneidade para licitar junto a Administraçao Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punçao, ou até que seja promovida a reabilitaçao perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2.Se a contratada nao proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da
intimaçao por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada
possuir com esta Prefeitura e, se estes nao forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscriçao em Dívida Ativa e posterior execuçao pela Advocacia Ger^Ute-M^nicipio de Presidente
Mediei.

E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitosEmpresa (CND do INSS, FEDERAL
Municipal).
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3.Em se tratando de adjudicatária que nao comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da

multa nâo recolhido será encaminhado para inscriçao em Divida Ativa e posterior execuçao pela
Advocacia Geral do Município de Presidente Mediei;
4.Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciencia
da intimaçao, podendo a Administraçao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciaçao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA XI - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serao fixos e irreajustáveis durante

a vigencia desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteraçao das condiçoes para a concessao de reajustes em
face da superveniencia de fatos e de normas aplicáveis â espécie, nos termos previstos no art. 65 da

Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resoluçao Administrativa 31/TCERO-2006.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
1. O recebimento do objeto mediante aposiçao de 'atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e

condiçoes estabelecidos no edital de licitaçao que precedeu o presente registro, em consonância com
o art. 73,1 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal n 8.666, de
1993, eem especial:

I-unilateralmente pela Administraçao quando;
a) o fornecedor deixar de cumprir as exigencias do instrumento convocatório que deu origem ao
registro de preços;
b)o fornecedor nâo atender â convocaçao para assinatura da Ata decorrente de registro de preços,

nao retirar ou nao aceitar a autorizaçao de fornecimento ou ordem de serviço no prazo estabelecido,

sem justificativa por escrito aceita pela Administraçao;
c)o fornecedor der causa a rescisao, especialmente se deixar de cumprir ou executar compromissos

firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas ou condiçoes;
d)em qualquer das hipóteses de inexecuçao, total ou parcial da Ata decorrente do registro de
preços;
e)os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o fornecedor se
recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as

cláusulas e condiçoes da Ata de Registro de Preços; e
f) por razoes de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente justificado;
II-por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitaçao por escrito aceita pela

Administraçao, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do edital que deu origem ao
registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condiçoes da Ata de Registro de Preços.
2.O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua
comunicaçao, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por;

I-correspondencia com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos respectivos, e;

II-publicaçao no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e afixado no local de
costume do órgao responsável pelo registro, considerando-se o registro na data de publicaçao na
imprensa oficial.
2.1. A solicitaçao do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com

antecedencia mínima de 30 (trinta) dias. facultado a Administraçao a aplicaçao das penalidades
previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei
Federal n 8.666, de 1993.

3.Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste artigo, é
facultada â Administraçao a aplicaçao das penalidades legais e
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Testemunhas:

Presidente Médici/RO, 19 de maio de 2015.
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1. As contrataçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serao autorizadas pela
Secretaria da pasta.

CLÁUSULA XV - DAS DISPOSIÇOES FINAIS
1.Integra esta Ata o edital de Pregao Presencial 016/CPL/2015, a proposta da empresa vencedora

que esta subscreve, bem como todos os demais elementos dos Processos 208/SEMBEAS/2015 e
406/SEMEC/2015.
2.A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇAO, pela
Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Presidente Mediei.
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