
PREF-EITURA. MUNECIPAL DE PC)-TEM 

ATA DE REGISTRO, DE PREÇOS, Nº“ 1111119. 

PRDCESSÓ-ADMINISTRATÍVD—MUNICiPAL N—ª— 321/2919- 
RREGÃD-(ELETRôN-icoà— NP 95242949- REGISIRDDE 935903. 
ED.]IAL nº 05912019 

A PREFEITURA Ml—J-NKHPAI-= DE PQ'HM, Esiadc— de— São» Paulo, Pessoa Jurídica de Dir-eito- Púbiico, inscrita- 
na CNPJ/MF— seb— nº— 65.042.855/0991—20, sem-seda na— Praça— Míguel- Cºrrêa das—Ouross nº— 1—04-, na— cidade de Pºtim—, 
devidamente representada por- sua- Erefeita- Municipal, ERECA SÓLE—R SANTOS. DE» OLIVE-IRA, portadora. da- cédula- 
deiclentidade RG nº 28.1.1.1..14.0=6.SSPISP einscrítanoCPEiMF sobra-º 266.064398—48, brasãieira, casada, residente 
“e domiciliada. nesta. cidade, naªRuaAntõnicde OliveitaPõrtes, n? 485=Apãnamentan9 01, Bairro Centrº, doravante 
designadaªPREEElIURA, & a_empresaabaíxo.relacionada, representada. naformade seu estatutusociai. emotdem. 
dª Ptetegência por classificação dnravantg denominada DETENTORA resgivem. firmar o presente ajuste para 
Rggigtm dg Preços, nºs termqs das Leis 8566119133 e 1052012002 dq Deqetg Municipal nº 5432016 e &49!2_0_t0_,_ 
bem como do editai de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas e seguir 
estabelecidas. 

DE—TEN-TDRA—L . 
Benominaçãoz— ROGERIO-VERA INSUMOSME 
Endereço: Av. São João,_nª-1*333;Bairro: República,_Sâo Paulo, CEP: Gªi-0354130- 
Et-main mediçaimedicalãíânailmm."ISEL; (11), 249.031,36? 9,9523—9470. 

,, CNPJ: 31.54501010001—36. 
Representante. Legal.: RogerioVieira. 
CPF: 1-34—526368—39— RG:, 1938835013 

R$43,00 . R$ 1.290,00. (COD. 9.0.9 .COLORIDQ.- OMGINAL OU. COMBATIYEL. 
“CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET Hãº/14550 . UN * 3 5 ' HP- ' R$ 22,00 R$ 770,99 

. ªº" (con 9013PRETO. ORIGINAL ou COMPATIVEL 

.? ªmº º ª ªmmmmà m 59 HP '- ªmªmªªªmºeg aw .- Hº- - mm ; as 
& ªwmmªªºªªwwmºº vw _ ae. nº me . Rs 

Praça-Zvíiguel Corrêa dos Ouros—,nº- 10-1- - Centro - Potim. - SP— — CEP 12525-000 Éliª/Lô 
Teiaf'fax; (12) 31129200 - “E.—mail: grefeimfapotimfªuelgombr 

CNPJ 6504185550001-20 — I-.E-:Isenta. ]. 



PREFEITURAMUNÉCIPAL DE POTÉM. 

CARTUCHO PARA IMPRES. HP OFFICEIET PRO 251, 276, 8100, 
: ”' issooMAGENrAçcon.951M.XL).-omsmAL ou comam 1 UN " ºª HP“ Rªªªºº' : Rªªªªºº“ fa “mâmmnªàºifmºº run & na. av me ' na mao 
: 13. gâªâªáºªêâââªããfãâªíâgãgªª :UN. ' 50. HP. 1.153,00. : R$400,00. 

3mããiªíêâãàãzªããªãªâãàffáê*êãâããf—íãà fw so HP . w 5 We 
' 3.4. Éâfªãfââiªfâããªrgâmººªªºººmmª PARA Em : 4.00. ', KYOCªA. É 351.515,90 macaco.. 

VALOR TOTAL: ." 1131151530 

GLÁUSULA SEGUNDA— no PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 
2.1. Prazo de entregpz- 05 dias úteis contados da data de recebimento da Autorização de fornecimento. 

2.1.1. Entregas parceiadas de acordº cºm o— indicadº na— autorizaçãº de fornecimento, ern- dias úteis e em 
hor-ária de- expediente: das (38 (oito) às 17 (dezessete) horas, correndº por- conta da Contratada as despesas de, 
embalagem, seguros. transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dofomecimento. 
2.2. A(â). Autorizaçãms). da Fornecimentó. é'x'pédiõãs). após. à. assinatura. daAtà de Registraindicaráçc): 

a).o_nome, sobrenome e cargodmesponsável.pelaoltdem; 
b) o e—maií e telefone (fax). do setor, para. continuação. do. recebimentº. da. Ordempela Contratada; 
c;), o item e_ a_ quantãgagg s_q]igíta_d_a;_ 
dt a_ data da expediçãq da Autqrizaçáq de_ fomeqlmentq; 
e)o prazo de entrega (data e horário); 
?) o endereço do loca! onde (: objgto solicitado deverá ser- entregue. 
2. 2.1. A Céntrat-ante expedirá pºr meio de e-mail- e/eu ef'eiº elºa fax à Cºntratada & Autºrizaçãº de— 

Fºrnecimentº. A Contratada deverá emfim-lar, gor escritº, enviado por e-maiILfax ou eíício, o recebimento di 
ªlgem. nopªgo de. 01 dia. útií, sob. panadadecain dadireitaà. cºntrataçãose nãooâzer, semprejuízodas sanções 
previstas nésie Edital. 

2.2.2. Em. caso. de“ possível. atrasa. na entrega. daobjeto por fato. superveniente. & vontade. da. Contratada, a 
Cºntratada deverá solicitar, gor esgn'ío. ng prazo de_ 2 (dois) dias úteis antes da data fma], cgntadps dp praga 
estatgalgqigiq lmqualmente a_ prqrtogaçãg dº prazº de entrega p_o_r_ igual gqrípdg._ (Zagº a Qqnnatªda não qumgra Q 
prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser—lhe-á aplicada a multa de O, 5% (zero vírgula cinco 
por— cento) ao dia, sobre o valor totai do empenho, por dia de àtraso na entrega do objeto,_ até o ?5º gqécírpo quinto) 

2-. 3 Cºnstatadas irregularidades no ºbjeto, esta Prefeitura Munieipal- sem prejuízo das penalidades cabíveis; poderá-: 
a)» se. disser. respeito. à. especificação, rejeitá—lo. no. todo. ou» em. paris, determinando. sua. substituição. ou. 

, resandindó. à. contrªção, sem, préjufza dãâ. béãâlidádés cabíveis: 
a.1.).na. hipótese de substituição, a. Contratada. deveráfazê-Ia. em, conformidade coma. indicaçãoda, 

Administração. no. prazo. máximo. de. 02 (dais), dias, contadosda, notificação. pºr. escrito, mantido. o. preçoiniciaímente. 
animam; 

b) se_ disser respeitº à diferença dg quantidade, determinar sua complementação o_u tgsqindig & cqntratggãg 
sem preiufzo das penalidades cabíveis; f,? 

b.1)_ na hipótese de complementação elou— íncorreçõee— & Contratada deverá complementar eloa-ff” 
Gamgir em cenfomªnidade cºm a- indicaçãº do Cenhºatante, nº prazo máximo de- (02 dois-) dias; sentadas da 
notméação por— escrito, mantido º preço inicialmente contratado. 

CLÁUSULATERCEIRA-LVLGÉNCIAV 
3.1. 0. prazode vigênciadestaAtade Registrada Preços. é de 12 meses. contadosapartir da. assinatura. da. mesma 

QLÃQSJJLA QQARIA- PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado em até 36 (TRíN-TA) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria 
CAT nº 173i2609) devidamente atestada pela resppnsáve! do Setor de Solicitante de por meio de cheque nominal ou 
em conta corrente indicada pela empresa contratada. 

4.1. 1-. Na Nota fiscal deverá constar obnga'toriamen'te. o, númerº dº contratº-, a— descriçãº dos. prºdutos-, 
quantidades, preços unitários e-avalor. total. 

4.11. Quªndº for conâíàtàdà. âUàlq'Uéíf inªeguláridãde na Nºta FiSCãIlFâtU'tà, será imediatamente. SõIiCítâdo ao. 
contratado carta. de correção quando couber.. ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada. a esta. 
Prefeitura Municipal? no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

Praça-Miguel Corrêa dos Ouros, nº— 1-01- - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Telefax—: (12) 3112. 9200 — E—mail: grafeamfapoumâuolcombr 

CNPJ:— 65. 042. 855. 0001—26 » I. E.: Em 2 



x'-
 

PREF—EÉTURA MUNÍCIPAL DE POTÉM 

4.f:.â._ Caso, o. cºntratadº. não. apresentª. cana. de. cºrreçãº nº magº. estipuladª. º. prazº, para. pagamentº. sata 
rematªda. &. Hªiti! dª. tiraniª.dª_aua_anr_e=_aentª9ã9-. 

CLÁUSULA QUINTA— OBRIGAÇÓES DA(S) DETEN-TGRM—S) 
5.1. Farneeer, nas sgnéições previstas na Edital da Ege_ âq EP— QÉQQQÉQ e- nesta Ata as amªmºs tablete deste aíuste. 
5.2. Substituir, nº lecai de entrega e no prazº ãjªxmêíàdeh_ após notificação-, o(s) produtº(s) recusado-. 
5.3, Ficar responsável pelas operações de transporte carga edescarga 
5.4. Mãfãté'r. dure-ante tõâà. àvigência. dêste Régistró. de Preçºs, em. Cómpãtibiilãaôé mm. 33 õbrigàçõeã ãâsumiããs, 
todas. ascondições. de habilitaçãoe qualifícação. exigidas. na. Eícitação. 

QLÁQSQLASÉXÍA= QEREAÇQÉS QA PREEEIIÍQRA 
6.1 Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
6. 2; Indicar o funcionário responsável pel_o_ac—9mpa_nh_amento deste Registro de Preços. 
5. &. Permitir— acessº dos mneíonár'íes da DETÉNTÓRA ao loeai detenªninado para entrega. 
6. 4. Comunicar— & DE—TE—NTQRA sabre qualquer irregularidade ne- fºrnecimentº de prºdutº-. 

CLÁUSULA SÉTIMA— SANÇÓES 
2.1. Quem, cºnvocado dentro. do. prazo de vatidade da. suà proposta não. celebrar o. contrato deixar tie entregar ou. 

-. apresentar documentação falsa exigida para. este. certame. ensejar o retardamento da. execução de seu objeto não. 
mantiyer. a. propºsta.. falhar ou. fraudar. na.. execuçãº. do. cºntato,. cominada—se. de. mºdº. inidôneo. ou. cºmeta trama. 
?" seal f cara sujeitº à sançãº pmvista hq artigº ?“ d_a_ Lºi FQQQraL nº 1_0_. S?º/(12. 
? & Ó não cumprimento das obrigações assumidas na presente Ata ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 
7-8; da Lei Federaê— nº 8. 666, de 21 de junho de 199513 noartigo 7-º- da Lei- Federal nº 10520182 autorizam desde' já & 
DETENTQR-A & rescindir-, uníiateraimente, esta Até-, índependentemente de interpelaçãº judiciai sendo apiicávél- 
ainda. o disposto nos artigºs 79 e- 80- do mesmo diploma Iegat; no- caso de inadimplência E ainda será aplicada multa- 
cie-10% (dez- por cento)—sobre o-valcw da. contratação.. 

2.2.1. Em casa da 'põãsível. ãtíââôhà— éàtfégâdõõbjétõ pôr fãtõâupérvénieme. â. Võntãdá da Déíéntõrà, à. 
mesma. deverá. soiícitat, __Qz; escrita, no prazo. de 2 (dois). dias. úteis. antes. da data final, contadºs do. prazo. 
estabelecido. inicialmente. a. prorrogaçãº.dqprazadaentrega por, igualperíodp, ou. seja, por nomáxímgmaisõ dias. 
úteis.. 6.359 & DQÉQHÍEQta. não. amplia o. graal inicia!: 6: nªm. o. prazº prºrrºgadº a_QQitq pala. Gºntiatªntà S.;eí-lhâ-á. 
aplicada a multa de O, 5% (zero vírguia cinco por cento) ao dia, sobre o valor do(s) item(s) solicitado(s)_-,_ por dia de 
atraso na entrega do objeto, até o 15º (_déc—jmo qpinto); dia útil-, quandº será devida a multa pelos dias de atraso 
somada & sanção de rescisão unilateral- e muita prevista no item 13. 2 do Éditai. 

CLÁUSULA crl-“AVA — DD- CANCELAMENTO. Do. PREÇO. REGiS-"ITRADO- NA ATA 
8.1. Assegurados o, contsaditório. & a ampla defesa, afomecedor do. bem. terá.. seu. Registro. de. Pneços. cancelado. 
quando: 
82. Descumprir as. condições daAta. de. Registro. de. Preços: 
8. 3 Recusa—se a celebsfat o contrato. ou. não. remar. ov instrumentº. egujvalgnfce,_ ng prazo. eatabxalaçim pºr. esta. 
Prefeitura Mummpal sem Justifcatwa agqitgyel; 
&. 4 Não aeeitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele praticados no mercado; 
8; 5 For— deciarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo S?. inciso IV; 
da Lei- Federaí nº— É. 666 de21dejunhe de 1993;— ; 
B. 6. For- impedido de licitar- e cºntr-atar com a— Administraçãº nºs termos de:—artigo— ?'—º— da- Lei-Federal nº '1—615-20, cie-17 ;? 
dagulhodezooz. ]; 
8.2. indepélãdenteméme. dàà préviâões retrô. indiâãdàs, õ.fõmé6édõr pºderá “s'õlíõitár o. cancetamemadeâeu Regiãtra 
de Preço. na. occrtênciade fato—superveniente que venhacompmmetet & perfeita. execução. contratuai, decorrente de J;] 
caso. fortuito...ou. de. força maior. deyidamente. comprovado. 
5.8... QS. mQQtíliQíQa inçjuídºa na. Ata. dª. Rggíâtrq ele Paçºs, QSÍLªIãLQ brigadpa a enªQar... Bªâ Cªndiª") 
estabeiªqidas nº atº. qqnqatóriq raspaqtivqs anexo,—% e na própria ªiª-, Qe /" 
CMU-"sua NQNA - BESPQSIÇÓES GER-AIS ”] 
9.1. Cºnsidera—se par-'te- integr—anie- deste ajuste-. cºmº se nele. estivessem transeri'tes; e. Edita-de- Pre ãe- Nº 5152/2019- 
com- seus Anexos cª,-a(s). proiâostaçs)da(s)-DETENTORMS); 
9.2. A existência de preços registrados nãoobrigaa PREFEITURA. afirmar as contratações que deies podezãoadvir. 

CLÁUSULA DÉCIMA— FORO, 
mm.. 0. fºto, compatente. para, toda, e. quaíquar açãº. depºsitante. da mess-ºmg. Ata. de. Regis—im. die. Eªteços. é: o. P.:—oro. dia. 
Gemma: Anglicana.-, jªjª/LO 

Pfaça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101 - Centro - Potim — SP — CEP 125 2-5-090 
Tele fax-:. (12) 3112- 9200 — E—mail:prefe1tufapeum'âuelcom.bf 

CNPÍ: 65.042855i0001-"Ó - Í.É.: Ísenta. 3_ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTÉM 

tua,, Nada mais. havendº. a_ se: declaradª foi: dada por emanada & p.resen1e.Ata que,. lida e. achada :.:;3131333113+ vai: 
gºsmª-13. nelªs. ganga-. 

Potim-, 04 de— dezembro dem-19; 

«»ÃQWQ' ,. 
ERlCASDLER SANTOS. DE 01. ÉIRA 
PREEÉITQRAMHNIQIPALQ ' Qm 

f f  

"" 

,? 

' "A ' 
_f 

ª 31. 545. 0191000186 / 
áeRm- ViElRA _ 
CPF Nº 134. 520. 368-39 

TESTEMUNHAS; !* A 

: 2%" º ? 
Franc . aquª Macedo (WOW Diretãredfigâgzgguento 
Setor. dê Lieitações- -Contrams Prefeitura Municip“ «Mim 

Mahum Municipal de Potim 

PiaçaMiguelCofréa dos Ouros nº— 101 — Centro - Potim — SB - CEP-125254300 
Telea'fax: (1-2) 3112 -9200 - Email—; Érafeinrapotimfêjmi com. br 

CNPJ:— 65.0418590001-20 - LÉ: isenta. 4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

cumanos eu.r ATQS JURÍDICOS ANÁLQGQS 
GADASTRO De RESPONSÁVEL 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICLPAL DE POTIM. 
Daemon/x ROGERLOMIEIRA iNSUMOS. ME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: 101/2019. 
Qã—IEIQ; RâGlSTRQ DE ?RâÇQS PARA AQUtSIÇÃQ FUTURA E. PARCELADA DE TONERS GARIUÇHQS. 

í NOME Erica Soler Santos de Oliveira 

: CARGÓ Fºrefeíta Municipe? 
É as Istº í ZEE-111.14Qª6; 

'“ .' ENDEREÇO (*) : Praça Miguel. Corrêa. dos Ourºs, nº 10.1, PotimiSP 

; TELEFONE ; (12) 31.12.9299. 

: EMAIL gabinetnotímsggovbr 

RESPONSÁVEL PELQ ATENDIMENTO. A REQUISIÇÓES DE DQQUMENTOS. DQ TCESP 

NOME Raphaela- Caroline Pedroso Abr-antes 
ÍQARGQ ÉSQQtQtátia QQ Administraçªº 
; %%%âãgwª ºº ;Praça Miguet- amêa- dºs Ourºs. nº- 1-0-1-, Palin-11313- 
TELEFONE E FAX :(12).3_1_1.2.9200_ 
E-MAIL Égabinete©potimaspagovabr 

Potim, 04— de dezembro de 20—19. 

RESPONSÁVEL: Jºª/LS) 

ERiGA SGLERÉANTOS DE GLNEIRA 
FREI-“Em MUNiÉlPÁE DÉ PGF-FIM 

Ptaça—Miguel-Coxéa dos Ouros-, nº 1-0-1- — Centro - Potim - SP» - CEP 12525-000 
Tela'fax: (12) 3112.9200 - Email-: grafeimpoúmâuohcmbf 

CNPJ:65.042-855;'0001—27 - IR:-Isenta. 5 



PREFEITURA MUNl-C'EPAL DE PQTÉM 

comemos ou ATQã mmateus ANÁLQGQS 

TERMO DE amem E DE MOTEIS-AÇÃO 

ÇÇNTRATANTÉ; PRÉFELTURA MUN-lªlªlª ªê PC;??EM 
DETENIORA: ROGERIO. VIEIRA INSUMOS. ME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nºa 10112019 
QEJETQ; RêGtâTRQ DE; PRâÇQ$ PARAAQUÍSIÇÃQ FUTURA & ?ABÇELAQA Dã TQNERQ QARTUGHQâ. 

ADVQGADDGSF 

. Na qualiôade de Contraiante & Cnniratado? respectivamente, de. Termo. acima. identificado, &, cientes. do. seu. 
Encaminhamentº ao. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins. de. instrução e. Mementº, damn—nos. por 
CENTES e NOTlrFiCADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processuah até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse,. para! nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito ée defesa-, interpºr mºusses, e- a mais que couber. 

Outrossim, estamos ÇENTES, dºravante. ele que tºdos esidespachçs & desisêes egº vierª-n & ser tºmªigs, 
relativamente ao. aludido. processo, serão. publicados no Diário. Oficial do. Estado, Caderno, do. Poder Legislativo, parte 
do. TEibunai. de. Contas. do. Estado. de. São. Paulo, de. contenmdade. com o. artigo. 9.0. da Lei. Complementar Estadual nº 
?09 de 1.4: de; iangirq de 198% miçíammsà &. partir de guiãº, &. contªgem. dºs prazºs ºmqasauaia 

fºam-n, 94 dª dezembm- glª— 29-19, 

LM— 
ERieA SOLER smres na amam 
PRÉFÉíTÁ WML 
ÇQNTRATANTE/ ? ," 

,na/'" /-: 

/ / 
(&&/léóªm—«ófx ////5 * 

RQGERIÉ WE ' INSUMOS“ MÉ “' 
ROGERÍQ/VIERA 
CQNTÉÁTABA 

Praça-hwiíguel-Cefréa dos Ouros, nª- 10—1— - Cªcau-'o - Potim — SP- - CEP-12525000- 
Teleffãx: (12) 31123200 - Email-: mfeinwapoánaâmlzcomgbf 

CNPJ: 65.0418551'0001-20 — I-.E.:-Isenta. “ 6. 


