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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 118-2018\-K;-._ .
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N« 146/2018

Aos 05(cinco) dias do mês de dezembro do ano dc 2018, na sede do MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA(BA) pessoa jurídica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.761.531/0001-49, com sede na Avenida Oceânica, n.°2994, Bairro Abrolhos45.920-000 de Nova Viçosa - BA, neste ato representado por seu Prefeito. Sr. MANOEL COSTA

ALMEIDA, brasileiro, divorciado, comerciante. CPF 050.967.745-20, domiciliado na Rua Sâo Benedito n= 255. bairro Centro Posto

da Mata CEP: 45.928000, Nova V.çosa-BA COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no
"• 29>725.551/001-02,
com sede por
na Rua
da Inglaterra,
n° 07, Centro.
Distrito de COSTA
Posto da PEREIRA
Mala- na cidade
-Nova
Viçosa
- o.
BA, ^r-n
CEP 45.920-00,
neste ato representado
sua Gestora
Sra. NATALIA
CAROLINO
inscrito
no CPF
sob
o n 704.946.497-04. doravante denominados CONTRATANTE, doravante denominados CONTRATANTE e do outro lado a
COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n°

odÍ u í
Rua Ipiranga n" 357. neste ato representado pelo Sr. Janhiçon Pereira dos Santos, inscrito no
ri
.
I
noò-.
j
'*93.220.445-00
doravante
lermos da
Lei 8666/193,
Lei n° 10.520/2002,
Decreto
t-ederai 7892, de 23 de janeiro de 2013. denominada
e das demaisDETENTORA,
normas legais nos
aplicáveis,
conforme
a classificação
final das propostas
apresentadas "O Pregão Presencial/Registro de Preços, consignado na Ata de Julgamento dc Preços, homologada em 10 (dez) de
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços apurados no PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PI^ÇOS, do tipo MENOR PREÇOS POR LOTE. visando, a aquisição de suprimentos c consumivcis para

impressoras, com fornecimento parcel.ido, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa signatária, cuja propostaJcra.^
tlassificada no primeiro lugar, por atender as exigências ediiilícias e apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE mediante as
c condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o registro dc preços para futura aquisição de suprimentos e consumiveis para imprs
fornecimento parcelado, especificado no lote 04 do Termo dc Referência, anexo l.do edital de Pregão n" 118-2018 q
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

com

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS,ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1 - O valor da presente ata é de RS 300.686,40(Trezentos Mil Seiscentos e Oitenta Reais c Quarenta Centavos)O valor mensal a
ser pago está condicionado a sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado pela multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor
unitário ofertado para os lotes:

^

LOTE N 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAQ.CULTURA E DESPORTOS.
ITEM

UNID,

DESCRIÇÃO ITEM

MARCA

QUANT.

VALOR

VALOR

UNI.

TOTAL(RS)

01

UNID

Aquisição de (oncr modelo 85'

PREMIUM

300

RS 49,56

RS 14.868.00

02

UNID

Aquisição dc toner modelo 80'

PREMJUM

300

RS 57.96

RS 17.338,00

03

UNID

Aquisição de toner modelo 26'

PREMIUM

20

RS 232,68

RS 4.053.60

04

UNID

Aquisição de toner modelo 505'

PREMIUM

300

RS 56,28

RS 16,884.00

05

UNID

Aquisição de toner modelo 12'

PREMIUM

300

RS 49,56

RS 14.868,00

06

UNID

MASTER
PRINT

100

R$57,12

R$5.712.00

07

UNID

100

R$57,12

R$5.712.00

Aquisição de tinta para recarga de cartucho cor preta
compatível com impressora HP,01 litro

Aquisição de tinta para recarga dc cartucho cor amarelo

MASTER

compatível com impressora HP.01 litro

PRINT

UNID

Aquisição dc tinia para recarga de cartucho cor azul
compallvei cora impressora HP,01 liuo

PRINT

50

R$ 57.12

RS 2.856,00

09

UNID

Aquisição de tinta para recarga de cartucho cor magenla
compatível com impressora HP.01 iitro

MASTER
PRINT

50

RS 56,28

RS 2.814.00

UNID

Aquisição dc tinta para recarga de cartucho cor preta

MASTER

10

50

RS 84.84

RS 4242.00

50

RS 84,84

R$4.242.00

OS

11

UNID

compatível com impressora Epson,01 litro
Aquisição dc tinta para recarga de cartucho cor azul
compatível com impressora Epson,01 litro

MASTER

PRINT
MASTER
PRINT
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UNID
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

25

UNID

26

UNID

27

UNID

28

UNID

29

UNID

30

UNID

Aquisição de linla para recarga de cartucho cor amarelo

compatível com impressora lipson,01 liiro

MASTER
PRJNT

Aquisição de tinta para recarga de cartucho cor magenta

MASTER

compatível com impressora Epson, O! litro

PRINT

Aquisição de tinta para recarga de cartucho cor preta

EPSON

Original com impressora Epson, 70 ml
Aquisição de tinta para recarga de cartucho cor azul
Original com impressora Epson, 70 ml
Aquisição de linla para recarga de cartucho cor amarelo

Original com impressora Epson,70 ml

Aquisição de linla para recarga de cartucho cor magenta

"RS'84.84

R$ 4.242.00

RS 84.84

R$ 4.242.O0

R$62.16

RS3.I08.00

RS 62.16

R$3.I08.00

RS 62.16

R$3.!08.00

R$62,16

RS3.108.00

50

RS 82.32

RS 4.116,00

50

RS 82,32

RS4.n6,00

50

RS8I.48

RS 4.074,00

50

RS 81,48

RS 4.074,00

150

RS 81,48

RS 12.222,00

150

R$75.60

R$11.340.00

150

RS 79.80

RS 11.970,00

150

RS 76,44

RS 11.466,00

150

RS 8642

RS 12.978,00

ISD

RS 102,48

RS 15.372,00

150

RS 124,32

RS 18.648,00

80

R$89.88

R$7.190.40

80

RS 89,88

R$7.190,40

25

RS 997,08

RS 24.927,00

25

RS 472,92

RS 11.823,00

25

RS 206,64

R$5.166.00

25

RS 754,32

RS 18.858,00

EPSON

EPSON

EPSON

Original com impressora Epson, 70 ml
Aquisição de cartucho preto impressoras HP 622

HP

Aquisição de cartucho colorido impressoras HP 622

HP

Aquisição de cartucho preto impressoras I IP 664

HP

Aquisição de cartucho colorido impressoras HP 664

HP

Aquisição de cartucho cor preto original para impressoras

HP

Epson

Aquisição de cartucho cor azul original para impressoras

EPSON

Epson

Aquisição de cartucho cor amarelo original para

EPSON

impressoras Epson

Aquisição de cartucho cor magenta original para
impressoras ^son

Aquisição de pó para recarga de loner compativei com

EPSON

KATUN

impressoras Kyoccra pet de Olkg
Aquisição de pó para recarga de loner compatível com
impressoras Brolherpcl de Olkg

KATUN

Aquisição de pó para recarga de toner compatível com

KATUN

impressoras Sharp pct de Olkg

Aquisição de toner compativei com impressora Samsung

MASTER

MLT2850/285I

PRINT

Aquisição de loner compatível com impressora Samsung

MASTER

SCX3200
PRJNT
EVOLUT
31

UNID

Foiocondutor Kyoceia 113SD
stJBSnroiçAo
KATUN

32

UNID

Foiocondutor Brolher 8157DM
StfflSTITinCAO
KATUN

33

UNID

Rolo ftisorcompatível com impressora Kyoceral I35D
SUBSTITUIÇÃO
KATUN

34

UNID

Rolo fusor compativei com impressora Brolher 8157DM
SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL RS 300.686,40(Trezentos Mil Seiscenlos e Oilenla c Seis Reais e Quarenta Cenlavos)
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2-2 - Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes naUáfa^da ordem de fornecimento in
entrega do material.

lentemenie da data da

2.3 - Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos dos produtos objeto desta Ata de
de Preço, incluído frete ate os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entidades de SMS.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS.

3.1 -0 prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, a c

assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n." 7.892/2013. de 23 de Janeiro de 2013.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o SI - do
art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19^93

deconentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no an. 65 da Lei n", S.666, de

3.4 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, cs acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários aos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

3.5 - Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo dc validade da Ata de Registro de Preços
3.6 - A vigência dos coniratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

por Iguais períodos, nos termos do ait. 57 c seus parágrafos, da Lei n." 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.

3.7 - Durante o prazo dc validade desta Ata de Registro dc Preços o Município de Nova Viçosa não será obrigada a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, respeitada a
legislação pertinente ás licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em
Igualdade de condições, não cabendo direito à indenização dc quaisquer espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1 - As despesas decorrentes dos futuros contratos a serem firmados com a contratada correrão à conta das seguintes dotações

orçamentárias constantes no orçamento vigente do exercício financeiro em que os contratos forem celebrados, nas rubricas
orçamentárias dos respectivos órgãos municipais solicitantes da contratação.
Poder

2

Executivo

Órgão

2

Prefeitura Municinal de Nova Viçosa

Secretaria

11

Secretaria Municioal de Educação Cultura e Desportos

Unidade

IIOI

Unidade Educação

Atividade

2.029

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Elemento

3390.30.00

Material dc Consumo

Fonte

01

Educação 25%

19

Transferência do FUNDEB 40%

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO.

5.1 Para efetivação do pagamento pela Secreiaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da nota (s) físca](is)

acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela Secretaria responsável pela

solicitação, até o dia IO (dez) dc cada mês c o pagamento será efetuado até o 5° dia útil. após a apresentação da mesma. Ainda deverão

estar acompanhadas de Certidões Negativas de Débito Junto à Fazenda Federal. CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, devidamente atualizadas.

5.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar Juntamente cora a nota fiscal a comprovação da mencionada
opção.

5.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em
decorrência de inadimplemcnto contratual.

5.4 Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva Ordem de
fornecimento;

5.5 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA, o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da
aplicação de multas, importâncias correspondentes a;
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5.5.1 Despesas relativas à correção de eventuais falhas;

5.5.2 Dedução relativa aos fornecimentos de sua responsabilidade não executados;
5.5.3 Débitos com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
6.1 - Os reaünhamenlos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão com a observância

dos procedimentos abaixo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das propostas.
6.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas c justificadas do pedido, demonstrando novamente a
composição do novo preço, anexando cópias autenticadas dc notas fiscais de compra que comprovem os Índices reivindicados.

6.3 - Na ariálisc do pedido dc revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos preços constantes dos
demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas dc reconhecido porte mercanti), serviços e/ou
prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto de pesquisa, utilizando-se. também, de
índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada, ser instruída da Justificativa da escolha da Administração no prazo de 5 (cinco) dias úteis para cada .
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES.
W

Constituem obrigaçScs do CONTRATANTE;
a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

c) fiscalizar e acompanhar através dos respectivos Secretários Municipais ordenadores das despesas, segundo as unidades solicitantes,

ou outro servidor designado para substitui-lo, que anotará cm registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

cl) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o objeto contratado na forma ajustada;

b) atender os encargos trabalhistas, prcvidenciários, fiscais, c comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser fornecidos, de forma parcelada, conforme quantitativos indicados na ordem
cie fornecimento emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova Viçosa-BA.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.

8.1 - O licitame que convocado dentro do prazo de validade dc sua proposta, não assinar a Ata de Registro dc Preços, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contraio, comportar-se dc modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Nova Viçosa, pelo prazo
dc até cinco anos. sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços c das demais cominações legais.
8.2 - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do
Município de Nova Viçosa-BA.

8.3 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração,
facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo dc 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato,

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO,

Parágrafo Único - O presente Ata dc Registro de Preços encontra-se vinculada ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial/Registro
de Preços n°. 118/2018 e a Ata de realização da referida licitação c propostas financeiras dos vencedores.
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CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
9.1 - Após a publicação da Aia de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os fornecimentos dentro do prazo de
validade do Registro, mediante formalização dc contrato especifico.

9.2 - Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigar-se-ío a cumprir todas as condições dispostas na Ata de Registro de
Preços.

As partes elegem o Foro de Nova Viçosa, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. E por assim estarem,justos

e contratados, assinam o presente instrumento cm 03 (três) vias de igual teor c forma na presença de 02(duas) testemunhas, para que
surta seusjuridicose legais efeitos.

.Tr,.

NOVA VIÇOSA/BA, 10 de dezembro de 2018.

'REFEIT

IPAL
ANTE

NATALIA CAROtÍNaCOSTA PEREIRA

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JPS COMERe}©-WSTOBUTÇAQ>SatVIÇOS EIRELl
Sr. JANHlÇONlPEREIRA DOS SANTOS
CONTRATADA

Vi
í;

j
j

CPF;
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