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ECOLE
MARCA

R$119.00
TOTAL

R$8,50
UNTAR1O

VALORES REGISTRADOS

1
CLASSIFICAÇAO

unidades.
(dois) anos, caixa com 20
validade igual ou superior a 02
boa qualidade, prazo de
sintética e essencia, n 20, de
natural, óleo mineral, branca
lápis, composta de borracha
especial para apagar escrita de
BORRACHA BRANCA - Macia

ESPECIFICAÇAO

05.789.783/0001-87
CNPJW

014

QTD

s

CX

UND

058

ITEM
PI ESCRITÓRIO LTDA ME
APOLLO COM. DE ARTIGOS
EMPRESA(S) VENCEDORA (S)

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ^O E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA -
COMISSAO PERMANENTE DE UCITAÇAO-CPt.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS fi  0 Í4.2/2015
PROCESSO 03,SMBEASj20-|5 e 406/SEMEC/2Q15
VALIDA ATÉ: 19 DE MAIO DE 201S

Aos 19 (fias do mes de maio do ^to de dois mi e quinze, o Município de Presidente Médici/RO
inscrito no CNPJ sob o n2 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 temos do art 15
Lei Federal n 8666. de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02 e (te acordo com as (tema^
normas legais aplicáveis, conforme a classificaçao das propostas apresentadas ao PREGAO FORMA
PRESENCIAL n 016/CPU2015, em virtude (te deliberaçao do Pregoeiro, e (te homologaçao do
procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita, Maria de Lourdes Dantas Alves, firmam a
presente ate para registrar os preços ofertados peta 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 registres de preços no âmbito do Município de Presidente Mediei do Estado de Rondônia
encontram-se regulamentados peto 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 (te Registro de Preços em favor
do órgao ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor
inicia! 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% ((tem 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 Ate originária,
observado ainda, o prazo de sua vigencia.

CLÁUSULA H - DO OBJETO
1.A presente licitaçao tem por objeto o Registra de Preços, peto 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 (te
Preços, peto 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 especificas para aquisiçao do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferencia
de fornecimento em igualdade de condiçoes.

MÍJtH I
F^HA IODOS
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MAPEO

SERTIC

ACC

ACC

ACC

ACC

MERCUR

R$840,00

R$ 115,50

R$224.00

R$532,00

R$283,50

1^506,00

R$546,00

R$12,00

R$2,10

R$3,20

R$3,80

R$3,15

R$2,30

R$39,00

TESOURA - Com lâmina em
aço inoxidável com 21cm.

ESTILETE - Acrílico com
lâmina larga, de boa qualidade,
prazo de validade
indeterminado.

CUPS PI CARTA CONVITE -
Caixa com 100 unidades, em
aço latonado dourado.

CUSP EM AÇO EPOXI - Com
07 coras sextetos de n" 2AB
caixa com 100 unidades.
Fabricado com arame de aço
revestido e embalado em sacbé
plástico lacrado, nao perecével
e prazo de validade
indeterminada.

CUPS NIQUELADO W 6 -
Com arame de aço revestido e
embalado em sache plástico
lacrado, nao perecível, prazo
de validade indeterminado,
caixa com 50 unidades.

CLIPS NIQUELADO N 210 -
Com arame de aço revestido e
embalado em sadie plástico
lacrado, nao perecível, prazo
de validade indeterminado,
caixa com 50 unidades.

ELÁSTICO SUPER AMARELO
- Banda elástica super amarelo,
pacote com 1200 unidades

Composiçao: veiculo aquoso.
dispersantes e dióxidG de
titânio. A base água, pacote
com 06 frascos com 18 ml
cada, com selo do INMETRO
apresentando validade na
embalagem.

70

55

70

140

90

220

14

UNO

UND
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CX

CX

CX

UNO

118
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080
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"Itens referente ao processo administrativo 2O8fSEMBEA$/2Q1^

CLÁUSULA W - OA VAUOAOE DO REGISTRO DE PREÇOS
1.O registro de preços ^^rmaliz^do 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 teto Caba recurso ou indenizaçao de
qualquer espécie a empresa detentora, conforme previsto no  4, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA W - DA ADMINISTRAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Administraçao e o gerenciamento da presente ata caberao â secretária da SEMBEAS.

CLÁUSULA V - DA UTtL ÍZAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.É vedada a utilizaçao deste Ate pelos demais órgaos da Administraçao Pública Federal, Estadual
ti Municipal, salvo apite autorizaçao expressa da Administraçao.
2.A Adesao ao presente Registo de Preços 8ca 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 legulamento acima mencionado,
e encaminhado a Secretaria da pasta.

CLÁUSULA W - DO PREÇO
1. Os preços a serem prateados deverao obedecer aos critérios de análises de acordo com a
legislaçao em vigor e ainda as cotaçoes de preços estabelecidas no pr
pela empresa signatária da presente Ata (te Registro de Preços é aque
estabelecido na Cláusula II deste instrumento.
2 Em cada fornecimento decorrente deste Ate será observada a c
registrados com aqueles pratiçad^^ no mercado, conforme especifica
constantes do Edital Pregao^jjtíe a pr^sçdeu e integra o presente instrum

R$ 10.666,15 (dez mil seiscentos e sessenta e
seis reais e quinze centavos)

ACR1MET

PILOT

STALO

STALO

ACRINIL

ACRINIL

MAPED

19 300,30

R$352.00

R$ 1.391,50

R$ 1.055.04

R$525,00

R$420,35

R$555,00

R$4,29

R$3.20

R$80,50

R$50,24

R$ 15,00

R$ 12,01

R$3,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO

MOLHAOOR DE DEDOS -
Contendo 12grs e da cor azul.

REFIL PARA MARCADOR -
Para quadro branco, de cores
variadas, tinta liquida, ponta
para reposiçao e conteúdo de
5,5 ml.

QUADRO DE CORTIÇA -
Medindo 90x60cm, com
moldura em madeira.

QUADRO BRANCO - Medindo
90x60cm., com moldura em
madeira.

PRANCHETA - ideal para
qualquer tipo de trabalho, super
metal, de boa qualidade, cores
variadas, tamanho ofício.

PORTA CANETA -com elipse
recado em acrílico, cores
variadas e de boa qualidade e
resistente.

TESOURA ESCOLAR - Sem
ponta, em aço inoxidável, com
cabo colorido, reforçada e
confortável.

70

110

23

21

35

35

185

UND

UNO

UM)

UNO

UNO

UNO

UNO

128

127

123

122

121

120

119

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE 6DMSNISTRAÇ&0 E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARF
COMISSAO PERMANENTE DE LIC1TSÇAO-CFI.
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Av. Sao Joao Ba

a)advertencia por escrito;

b)multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a
fx&cela toadimpüda rto contrato;

b) suspensao temporária de parficipaçao-em fcSaçao e impedimento de contratar com o
Município de Presidente Média,  prazo naosuperior a 2(dois) anos, sendo que em caso

oo ifrzxa, rcutiwL c ca i ^CÍüfti-, uo- uo r^ta e ^rtu negaava ue oeoaos

Municipal).

CLÁUSULAIX - DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
1.Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serao formalizados nas termos do

fila! de Pregao Presencial 016/CPU2015.
2.As Kcüantes vencedores ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas
durante a vigencia desta ata, mesmo que a entrega (tetas decorrente estiver prevista para data
posterior a do seu vencimento.

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

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

sejam devidos em decorrencia direta ou indireto da contrataçao objeto da presente Ato, assim
definidos nas Normas Tributárias, serao de exclusiva responsabilidade do licttante vencedor.
6.O liotante vencedor declare haver levado em conto na apresentaçao de sua proposto os tributos,
emolumentos, contribuiçoes Fiscais, encargos trabaitustas 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 Ctausuia, em cada contrataçao decorrente da
presente ato deverao ser observadas as disposiçoes constantes do Edital de Pregao Presencial
016/CPL/2015, que a precedeu e integre 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 previstes no Art 87, da Lei n." 8.666/93.
9.O contratado é responsável petos danos causados diretamente a Administraçao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doto 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 37, da Lei 3.666/93, pela inexecuçâo total ou parcial do objeto contratado, a
Administraçao poderá aplicar a vencedora, mediante publicaçao no Diário Oficiai do Estado, as



idente Méri^
ici.ro.qo

Av. Sao Joao
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de inexecuçao total, sem justificativa aceita pela Administraçao do Município, será aplicado o
limite máximo temporal previste para a penalidade 2{dois) anos;

d) Declaraçao de hiidoneidade para licitar junte 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 8,66^/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 terem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado

para inscriçao em Olvida Ativa e posterior execuçao pela Advocacia Geral do Município de Presidente
Mediei.
3.Em se tratando de adjudicataria que nao com^arecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da
multe nao 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 encamtnhâ-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 irreajustâveís durante
a vigencia desta Ma 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 previstes no art 65 (te
Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resoluçao Administrativa 31/TCERO-20Q6.

CLÁUSULA XM - 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 Federai 8.666/93.

CLÁUSULA XII! - 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, e em 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 nao atender á convocaçao para assinatura da Ate decorrente de registro de preces,
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 execute compromissos

fumados na Ata de Registra de Preços ou qualquer de suas cláusulas ou condiçoes;
d)em qualquer das hipóteses (te inexecuçao, total ou parcial da Ma decorrente do registro de
preços;
e)os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o fornecedor se
recusar a baixados 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 motivada e devidamente justificado;
ti- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitaçao por escrito aceita peta

Administraçao, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do edital que (teu 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 jnejsoTdeSte artigo, ser feita por:
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2.JLQL
Testemunhas:

Presidente Médici/RO, 19 de maio de 2015

1.Integra esta Ata o edital de Pregao Presencial 016/CPU2D15, a proposta da empresa vencedora
que esta subscreve, bem como tortos os danais elementos dos Processos 208/SEM8EAS/2015 e
406/SEMEC/2015.
2.A eficácia da vaidade da presente Ata de Registro de Preços dar&é pela HOMOLOGAÇAO, pela
Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Presidente Mediei.


