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ATA DE REGrsrRo DE pREÇos no /i1nozt.

pRocESSo ADMrNtsrRATrvo DE lrctraÇÃo No: 14t2021.

PRECÃO PRESENCIAL NO: 3212021

pneÂnneuLo

Aos 19 dias do mês de agosto de2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Felix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços,
conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial No:32l2021 do respectivo
resultado homologado, publicado em 1810812021, que vai assinada pelo Prefeito
do Município de São Félix de Minas e pelo representante legal do licitante
classificado para registro de preços, qualificados e relacionado abaixo, a qual
será regida pelas regras e condiçÕes constantes do Processo Licitatório em
epígrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

o MUNICíPIO DE SÃO FELIX DE MINAS, inscrito no CNPJ n' 01.613.12110001-
71, Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de
Minas Gerais, CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

CPF no 115.661.376-08, residente neste municipio, adiante denominado
simplesmente MUNlciplo e oRGÃo GERENC|ADoR DO REGISTRO DE
PREÇOS e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo doravante
denominada simplesmente COMPROMTSSÁRIA, com base no Processo de
Licitação No 3412021, Pregão para Registro de Preços No: 3212021, e de
conformidade com Lei Federal no. 10.520102; Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei
Complementar no. 12312006, observadas as cláusulas e condiçÕes seguintes:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado
neste Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor
registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso constante na
CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO E FINALIDADE dEStA AtA.

1.1 Fornecedor 
il§

Empresa MyvtstoN coMERclAL LTDA, CNPJ no. 2g.sgt.6s7/0001-06, com seO&'
Rua Frei lnocêncio no418, centro, são Felix de Minas-MG cEP: 3s275000,
telefone: (33) 999432780, fax: (33) 999432780, representada por Sr. Jhemerson
Lucas da Silva Reis, nacionalidade Brasileira solteiro, residente e domicil
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em Rua Bela vista no39, Bairro Planalto, São Félix de Minas-MG, RG n

17463491 SSP/MG, CPF n. 120.404.31 6-96.

cLÁusuLA PRIMEIRA OBJETO E FINALIDADE O objeto deste
instrumento é o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo pruzo de 12 (doze)
meses, para eventual prestação de serviços e recarga em toners para
impressoras visando atender a demanda das Secretarias Municipais de São
Felix de Minas, especificados no Anexo I desta Ata.
1.í. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da
Administração Direta do Município de São Félix de Minas no tocante aos serviços
de impressão, cópias e digitalizaçâo de documentos.
1.2.O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.
í.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de R$ 78.171,00 (
setenta e oito mil cento e setenta e um reais). correspondente aos itens descritos
abaixo:

Item Descrição Unid Qt. Vlr. Unit. Vlr. Total

1 Recarga de toner sansung d203 Unid 40 R$ 150,00 R$ 6.000,00

2 Recarga de toner sansung d't 11 Unid 35 R$ 80,00 R$ 2.800,00

3 Recarga de toner hp 285. Unid 130 R$ 70,00 R$ 9.100,00

4 Recarga kit toner hp 400140114021403. Unid 5 R$ 999,00 R$ 4.995,00

5 Recarga de toner hp col 380. Unid 15 R$ 185,00 R$ 2.775,00

6 Recarga de toner hp col 381 Unid 15 R$ 185,00 R$ 2.775,00

7 Recarga de toner hp col 382 Unid 15 R$ 187,00 R$ 2.805,00

8 Recarga de toner hp col 383 Unid 15 R$ 187,00 R$ 2.805,00

9 Recarga de toner hp 435. Unid 40 R$ 90,00 R$ 3.600,00

10 Recarga de toner Brother 2850 Unid 30 R$ 150,00 R$ 4.500,00

11 Recarga de toner Brother colorido 21 1 Amarelo Unid 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00

12 Recarga de toner Brother colorido 211 Azul Unid 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00

13 Recarga de toner Brother colorido 211 Magento. Unid 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00

14 Recarga de toner Brother colorido 211 Prelo Unid 20 R$ 130,00 R$ 2.600,00

15 Recarga de toner Brother tn 750 Unid 8 R$ 134,00 R$ 1.072,00

16 Recarga de toner Brother tn 450. Unid 20 R$ 125,00 R$ 2.500,00

17 Recarga de toner Brother 1060. Unid 60 R$ 74,00 R$ 4.494,00

18 Recarga de toner hp2612 Unid 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00
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19 Hora tecnica para manutenção de impressora e

copiadora
Unid í50 R$ 120,00 R$ 18.000,00

Valor Total 78.171,00 R$ 78.171,00

cLÁusuLA SEGUNDA - OBRTGAÇÃO Oe FORNECIMENTO - A obrigação
de fornecimento dos equipamentos previstos no respectivo edital de licitação e
proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do
presente instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo do chefe de
gabinete.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de Preços é
de 12 (doze) meses, sendo que durante o prazo de validade deste compromisso,
vigorará a ata de registro de preços a ele integrante, período no qual o
Compromissário Fornecedor estará obrigado fornecer para o Município o objeto
deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida e
dentro das especificações referidas na CLAUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSCIMO - Na hipotese de acréscimo significativo
das quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o
Município.

CLÁUSULA QUINTA - PREFERÊNCIA - O Município não estará obrigado a
locar do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos
equipamentos, objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério
a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento.

cLÁusuLA sExTA - vERtFlcAçÃo DOS PREçOS - A Prefeitura Municipat
de São Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com
outros fornecedores o objeto do presente compromisso, vedada, todavia,
qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos
do Compromissário Fornecedor.

cLÁusuLA SÉTIMA - FORNECIMENTO - sempre que necessitar, ao longo
de todo o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará
o Compromissário FornecedoÍ para que, no pruzo de 0s (cinco) dias úteis,
aperfeiçoe os instrumentos por ela pretendidos.

cLÁusuLA otrAVA - oRDEM DE FORNECTMENTO - As ordens de tocaçÕes
ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão @
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consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessorios ao presente

compromisso.

GLÁUSULA NoNA ESPECIFICAÇoES As ordens de locaçÕes ou
instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:

9.1. !ndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade
financeira certificada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

9.2. Descrição do objeto, quantidade e valor constante da planilha do vencedor;

9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;

9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;

9.5. Número de identificação do Processo Licitatorio e da Ata de Registro de
Preços;

9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAçÃO - Será facultada ao Município convocar
o Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas
necessidades, respeitado o disposto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA OÉCIua PRTMEIRA NÃo coMPAREcIMENTo o não
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no pÍazo
assinalado na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de
fornecimento, será considerado como fato qualificador da inexecução total do
presente compromisso, para os fins previstos na legislação em vigor e no
presente contrato.

cLÁusuLA oÉcrrua SEGUNDA pREÇo E DAs coNDrÇÕES DE
PAGAMENTO - Os valores do objeto do presente, serão os constantes da
proposta do vencedor e os registrados na Ata de Registro de Preços.

12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas,
em até 30 (trinta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
diretamente no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão
de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA ATUALtzAÇÃo FINANcEIRA, Do
coNTRoLE E DA REVIsÃo oe PREÇos - os preços não serão objeto de
atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção
monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, dentro do prazo de 12
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(doze) meses, salvo alteraçÕes na
desequilíbrio financeiro.

legislação federal ou comprovado

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA - FORNEGIMENTO - o fornecimento do objeto
do presente compromisso de fornecimento deverão ser realizados pelo
Compromissário Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas
às instruçÕes relativas a dia, horário e demais condições.

14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da
retirada da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-
lo.

cLÁusuLA DÉctMA QUTNTA - TNSPEçoES E TESTES - o custo com as
inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas
técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do
compromisso de fornecimento correrão por conta do Compromissário
Fornecedor.

GLÁUSULA DÉclMA SEXTA - ESPEGIFICAÇOES - Estando os equipamentos
em desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata
de Registro de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá
retirá-los do local onde se encontrarem armazenadas, no pÍazo de 24 (vinte e
quatro) horas da comunicação para assim proceder, sob pena de configuração
da inexecução das obrigaçÕes assumidas no presente instrumento, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉctMA SÉTIMA - SUBcoNTRATAçÃo - Não será admitida, a
qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor,
sem expressa anuência da Prefeitura.

cLÁusuLA DÉctMA otrAvA - sANÇoES ADMINISTRATIvAS - o atraso na
entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5 o/o do
valor do contrato por dia de atraso.

cLÁusuLA DÉctMA NoNA - REtNctDÊNctA - ocorrendo o atraso no
fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser
aplicada será de 0,5o/o do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10%
(dez por cento).

GLÁUSULA VIGÉSIMA - DA lNExEcUÇÃo - A inexecução totat ou parciat do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as sequinlesr7l7't
sançÕes contra Compromissário Fornecedor: M
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20.1. Advertência;

20.2. Multa;

20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por ptazo não superior a 5 (cinco) anos;

GLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de
qualquer parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de
mora de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de
mora de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso;

21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor
à multa de 10% (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;

21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao

devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total
estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do

estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado
procedimento administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito
ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem
Compromissário Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas
pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1o da Lei 8.666/93.

GLÁUSULA vtcÉStMA SEGUNDA DEFESA Será garantido ao
Compromissário Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a
aplicação das penalidades previstas neste compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERcEIRA . REScISÃo oo coMPRoMISSo DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do
presente compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura
obedecerá ao disposto no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 8.666,
de21 dejunhode 1993.
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cLÁusuLA vlGÉstMA QUARTA - VTNCULAçÃO AO EDITAL - Para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro
de Preços No:3212021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata
de Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento,
devendo seus termos e condições ser considerados como partes integrantes do
presente instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA - FORO -Paratodas as questões pertinentes
ao presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de
Mantena - MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente
compromisso de fornecimento, em 01 (um) vias de igual teor e forma, com 2
(duas) testemunhas instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 19 de Agosto de 2021

ffi
MARCOS ALEXAN SORDINE

Prefeito do Município de São Félix de Minas

TESTEMUN

Nome:

CPF

V
COMPROMISSARIO

Nome

Rel;el''i
L

!1i.r com!::âo
- üirl

&)
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