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SAOJOAO

ART-
LATEX

ECOLE

MAPED
MARCA

R$ 2.475.00

R$ 5.280.00

R$ 2.000,00

R$ 5.400,00
TOTAL

R$16,50

R$6,60

R$0,50

R$0,90
UNTARIO

VALORES REGISTRADOS

1*
CLASSIFICAÇAO

BARBANTE EM ALGODAO
CRÚ N" 6 DE 700 GRAMAS

BALAO LISO N"7 - 50
UNIDADE a CORES
VARIADAS

BORRACHA ESCOLAR
BICOLOR

BORRACHA BRANCA
NATURAL40

ESPECIFICAÇAO

05.789.763/0001-87
CNPJN"

150

800

4000

6000

QTD

UND

PCT

UND

UND

UND

062

061

060

059

ITEM

APOLLO COM. DE ARTIGOS
P/ ESCRITÓRIO LTDA ME

EMPRESA(S) VENCEDORA (S)

Aos 19 dias do mes de mato do ano de dois m^ e quinze, o Município de Presidente Médid/RO
inscrito no CNPJ sob o ns 04.632.212/0001-42, com sede na Av. Sao Joao Batista, 1613, nesta
cidade de Presidente Médiá/RO, e a empresa abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art 15
Lei Federal n" 6666, 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 tf 016/CPL/2015, em virtude de deliberaçao do Pregoeiro, e da homologaçao do
procedimento pela Excelentíssima Senhora Prefeita, Mar^ de Lourdes Dantas Alves, firmam a

presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos
conforme especificaçoes do Anexo 1 do Edi^^i de Pregao respectivo e a classificaçao por ela
alcançada, observada as condiçoes do Edital que Magra 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 quantitativas consignados na Ate de Registro de Preços em favor
do órgao ou entidade beneficiário originalmente, porém ^mitado a 25%, calculados sobre o valor
inicial atuatizarin do contrate, na forma do art 65,  1" da Lei n 8.666/93.
4.Serao permitidas aquisiçoes ou contrataçoes adicionais (caronas), nao podendo exceder uma
única vez a 100% (cem porcento) dos quantitativos registrados na Ate de Registro de Preços.
4.1. Permtttr-se-á adesoes, nao importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, nao se

ultrapasse aquele percentual (100%) do valor iniaalmeníe licitado e registrado na Ate originária,
observado ainda, o prazo de sua vigencia

CLÁUSULA M-DO OBJETO
1.A presente Licitaçao tem por objeto o Registro 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 Muntópto de Presidente Média/KO.
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 Municipto de Presidente Médid Estado de
Rondônia a firmar as contrafaçoes que deles poderao advir, senoo-the facultada a realizaçao de
licitaçoes espec^ficas para aquisiçao do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferencia
de fornecimento em igualdade de condtçóes.

jmimmhv.^o; médici
P^BA IODOSESTADO DE RONDÔNIA

PREEETTURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉD1CI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA -

COMISSAO PERMANENTE PE LICITAÇAQ-CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS <  0 = 4.4/20 :a
PROCESSO 2i)B;StiWSoA3/2úí5 s 406/SEMEC/2015
VALIDA ATÉ: 13 DE MAIO DE 2016
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ACRIMET

PfTSTOP

FISC
FORM

TNTECH

VMP

MAPED

SERTIC

ADELBRA
S

ACC

ACC

ACC

ACC

ISOESTE

ISOESTE

ACRILEX

ACRILEX

ACRH-EX

VMP

ECOLE

SILVER

SILVER

R$850^

R$ 10.845,00

R$ 3.600,00

R$800.00

R$930,00

R$ 1.500.00

R$315,00

R$72,50

R$600,00

R$700,00

R$240,00

R$ 157,50

R$420,00

R$720.00

R$2.400,00

R$ 1.250,00

R$900,00

R$ 5.400,00

R$33,00

R$275,00

R$135,00

R$4,29

R$43,38

R$90.00

R$2,00

R$3,10

R$10,00

R$2.10

R$1.45

R$3,00

19 3,50

R$12,00

R$3.15

R$3,50

R$6,00

R$16,00

R$5,00

19 7,50

R$1.80

R$1,10

1^1.10

R$0.90

MOLHA DEDOS PASTA ÁGUA

REABASTECEDOR P/PINCEL
P/QUADRO BRANCO 200 ML
PRETO E AZUL

TATAME EVA 60X60 DE 10
MM DE CORES SORTIDAS

TNT -TECIDO NAO
TEXTURIZADO EM CORES
DIVERSAS 45 GRS/M2 1.40
DE LARGURA

TESOURA ESCOLAR PONTA
REDONDA 12 CM

TESOURA 8,5"- CABO
ANATÔMICO
EMBORRACHADO DUAS
CORES

ESTILETE LAMINA LARGA
SUPER RESISTENTE

DUREX TAMANHO GRANDE
12X40 CM

CLiPS NIQUELADOS N 4 CX
100 UNOS

CLIPS NK3UELADOS N" 3 CX
C/ 100 UND

COLCHETES DE AÇO
METÁLICO N 13, CAIXA COM
72 UNIDADES

CLIPS NIQUELADO N 6/0 -
Com arame de aço revestido e
embalado em sache plástico
lacrado, nao perecível, prazo
de validade indeterminado,
caixa com 50 unidades.

CHAPA DE ISOPOR 1,0 CM
MEDIDA 50X100CM

CHAPA DE ISOPOR 2 CM
MEDIDA 50X100CM

COLA C/ GLITER DOURADA E
PLATINADA - CX C/ 06 UM)
DE 25 GR

COLA DE ISOPOR DE 35 OU
40 GRAMAS

COLA COLORIDA PCT C/06
UND DE 25 GR

COLA BRANCA PARA PAPEL
90 GR

CORRETOR LIQUIDO -
Composiçao: veiculo aquoso,
dispersantes e dióxidQ de
titânio. A base água, pacote
com 06 frascos com 18 ml
cada, com selo do INMETRO
apresentando validade na
embalaqem.

BASTAO DE COLA QUENTE
GROSSA

BASTAO DE COLA QUENTE
FINA TERMOPLASTICA
AMARELA

20

250

40

400

300

150

150

50

200

200

20

50

120

120

150

250

120

3000

30

250

150

UNO

UNO

UNO

M

UNO

UNO

UND

UNO

CX

CX

CX

CX

UND

UND

CX

UNO

PCT

UNO

UNO

UNO

UNO

129

126

125

124

117

116

085

084

083

082

081

078

076

074

073

072

071

070

069

064

063

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÍDICI

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

AUMJNISTRAÇlO: MÍ.DK1
PARA IODOS
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* Itens referente ao processo administrativo 406/SEMEC/2015.

CLÁUSULA IH - 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 a empresa detentora, conforme previsto no 4o, do art 15 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Administraçao e o gerenciamento da presente ate caberao a secretária da SEMEC.

CLÁUSULA V - DA UTILIZAÇAO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.É vedada a utilizaçao desta Ata petos 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 a Secretaria da paste.

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
peta 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 Ate 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
1. A contratada deverá realizar a entrega dos materiais de forma pardal ao longo da vigencia da
Autorizaçao contrato, mediante Note de Empenho e apresentaçao de Requisiçao de serviços,
assinada por servidor responsável na solicitaçao de entrega dos serviços conforme termo de
referenda

CLÁUSULA VIII - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado á 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 apôs a
entrega dos serviços, mediante a apresentaçao de notas fecais, devidamente certificada pela
secretaria soücitante, e de acordo com a quantidade de serviços entregues no período, observados a
ordem cronológica estabelecida no art. 5' da Lei 8.666/93 e mediante documentaçao fiscal
Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de dé
Municipal).

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
1.Os contratos decorrentes da presente Ate de Registro de Preços serao formalizados nos temo
edital de Pregao Presencial 016/CPL/2015.
2.As licttantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuaas
durante a vigencia deste ate, mesmo que a entrega delas decorrente estiver previste para data
posterior a do seu vencimento.

Av. Sao Joaoj^átista, n 1613, Centro - Presidente Mediei - RO - CE-?6916-000  7
www.oresidentemedici.ro.qov.J

R$ 46.533,80 (quarenta e seis mil quinhentos e
trinta e tres reais e oitenta centavos)

VALOR TOTAL POR EXTENSO

ADMINISTR \Ç LO: MEDICI
P^RA 1UDUSESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - SEMARP

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO-CPL
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lürante a vigencia deste ate, mesmo que á en^rega oeias oecorrene estiver prevista para aaia
posterior â do seu vencimento.
3.Se o fornecimento nao corresponder as especificaçoes exigidas no Editei do Pregao que precedeu
a presente Ate, a contratada será intimada a sua substituiçao imediatamente.
4.As faturas deverao ser entregues com a devida comprovaçao de manutençao das condiçoes
habilitatórías previstes 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 Ate, assim
definidos nas Normas Tributárias, serao de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.
6.O licitante vencedor declara haver levado em conte 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 deste Cláusula, em cada contrataçao decorrente da
presente ate 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 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 87, da Lei 8.666/93, pela inexecuçao total ou parcial do objeto contratado, a
Administraçao poderá aplicar a vencedora, mediante publicaçao no Diário
seguintes penalidades:

a)advertencia por escrito;

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

b) suspensao temporária de participaçao em licitaçao e impedimento
Município de Presidente Mediei, por prazo nao superior a 2(dois) anos
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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 Geral do Município de Presidente
Mediei.
3.Em se tratando de adjudicatária que nao comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da
multa 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 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 a 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, 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 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 â 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 \y
cláusulas e condiçoes da Ata de Registro de Preços; e,)^
f)por razoes de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente justificado;^wa^X
II-por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitaçao por escrito aceita peja ^\ X)

Administraçao, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias do edital que deu origer^^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 previetestto inciso I deste artigo, ser
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Emnféfea Cogtratade

CPF:

Testemunhas:

Presidente Médici/RO, 19 de maio de 2015

1.Integra esta Ata o edital de Pregao Presencial 016/CPU2015, 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.


