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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 43t2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LtCtTAÇÃO N":27 t2021.
PREGÃO PRESENCIAL NO:26 12021

Aos 22 (Vinte dois) dias do mês de julho de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São
Félix de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão Presencial N'.2612021 do respectivo resultado homologado,
publicado em 2110712021, que vai assinada pelo Prefeito do Município de São Félix de Minas
e pelo representante legal do licitante classificado para registro de preços, qualificado e
relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras e condições constantes do Processo
Licitatorio em epigrafe e nesta Ata de Registro de Preços.

O MUNICiPIO DE SÃO FELIX DE MTNAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o no.

01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro, nesta cidade, CEP:
35.275-000 neste ato representado pelo Prefeito Sro. MARGOS ALEXANDRE GONÇALVES
SORDINE, brasileiro, casado, portador da Carteira de ldentidade tVlG -16.307.823 SSP/IUG,
CPF n' 115.661.376-08, residente e domiciliado neste município, adiante denominado
simplesmente MUNIcípto e oRGÃo GERENCTADOR DO REGTSTRO DE PREÇOS e de
outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo doravante denominada simplesmente
COMPROMISSÁRIA, com base no Processo de Licitação No: 27t2021, Pregão para Registro
de Preços No:2612021, e de conformidade com Lei Federal no. 10.520t02, Lei Federal n.o
8.666/93 e posteriores alterações e Lei Complementar no. 123t2006 e posteriores alterações,
observadas as cláusulas e condições seguintes:

1 DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
l\íunicípio, 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
Empresa t\4sgv Comercio E Serviços Reprograficos Ltda, com sede na cidade de
Governador Valadares, estado de Minas Gerais na rua Mrechal Floriano, no 2.369,
Bairro de Loudes, Governador Valadares /[/G, inscrita no CNPJ sob no
22.255.015/00133

cLÁusuLA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instrumento é o
Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
locação de impressoras copiadoras monocromáticas e colorida e um Scanner, com
reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem
necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das
atividades das secretarias municipais, destinadas ao atendimento das atividades d
Secretarias Municipais, especificados no Anexo I desta Ata.
1.1. A finalidade desta Ata de Registro de preços é atender as necessidades
Administração Direta do Município de São Felix de Minas no tocante aos servi
impressão, cópias e digitalização de documentos
1.2. o pruzo de validade desta Ata de Registro de preço e de 12 (doze) m
contados a partir da assinatura do compromisso de Fornecedor.
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1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de
(quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais) correspond
descritos abaixo:

ente aos NS

tL. 1,52

ITEM UNID. oescnrÇÃo MARCA V.UNIT V. TOTAL

01 12 ruÊs

Locação de'12 (doze) multifuncionais monocromáticos:
impressoras, copiadoras,scaner e fax, com franquia de 5.000
(cinco mil) cópias por mês (por equipamento), franquia
compartilhada de 40.000 impressôes, velocidade de
impressão 42 ppm , resolução de impressão 1200 x 1200
dpi,tempo de impressão da primeira página menor que 8
segundos. velocidade do processador 1 ghz, memória padráo
de 1 Gb, capacidade mínima de papel 500 folhas, vidro de
ecposição tamanho oficio, ADF mínimo de 50 páginas.
lnterface padráo Dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/Host,
Ethernet 10/100/1 .000 BASE TX, digitalizaçâo duplex.
Funções de segurança: impressão segura bloqueio de
Íunçôes, drives compatÍveis:
Windows@8/74/ista@/XP@/20 1 2R2l 201 212008R212008 12003,
Mac OS@ X 10.6 - 10.10, Linux@ / Unix@ , . Linguagem de
impressão PCL5e/PCl6/PostScript3 .Equipamento novo de
primeiro uso.

Sansung
M4080

R$ 3.200,00 R$ 38.400,00

02 12 MESES

LocaÇão de 01 (uma) Multifuncional laser colorida, impressora,
copiadora, scanner e fax, velocidade de impessão 24 ppm em
tamanho 44, impessão frente e verso,processador de 533
MHz,memoria de 512 MB, interface High-Speed USB 2.0,
Ethernet 10/1 00/1000 Base-TX, sistemas operacionais
Windows 8l7NislalXPl2008R2l2008l2003, Mac OS X 10.4 -
10.8,Linux/Unix, gaveta para25o folhas e ADF para 50 folhas.
Estimativa de tiragem de 300 implessões. Seráo pagas
somente as paginas impressas. Marca/Modelo:

Sansung
GLX 6260

R$ 249,00 R$ 2.988,00

03 12 meses

01 Scanner, configuraçôes mínimas
compacto com alimentador de documentos sensor de imagem
- CIS Duplo loção Óptica 600 dpi Modo de Leitura Simp-lex,
duplex lnteíace USB 2.0 de Alta Velocidade l0BASE-
T/1O0BASE- TX/1000Base-T, Wi-Fi Vetocidade de
digitalizaçâo Cor i Mono - ate 30ppm. Ciclo diário 3.000 fothas.
Pesos de Papel .27 a 413 glm2 Modo de Documento Longo
3.000 mm Máx. Capacidade do Alimentador 50 folhas
(809/m').SaÍda Resolução 600 x 600 dpi Detecção automática
de tamanho e Detecção automática deinclinação, lgnorar
Página em Branco Detecção Automática de Core, auto rotação
imagem, processamento de fundo, formataçáo em negrito,
Junto com o Scanner deverá ser ofertado a seguinte solução,
O software deverá armazenar e distribuir os documentos que
seguiram os padrões de arquivamento especificados pelos
arquivos físicos. A solução devera estar embarcada no
scanner, não havendo necessidade o uso de computadores
ou outros dispositivos para digitalização, importação e
indexação dos documentos digitalizados, devera criar
estruturas (repositórios) de armazenamento categorizado por:
Mês; Ano; Recurso, Secretaria; ObservaçÕes e Localização,
arquivando os documentos pelo seu tipo, devera cria
estruturas (repositórios) de armazenamento categorizado por:
Número do Processo, Ano, Número da Modalidade, Objeto,
Secretaria, Recurso, Localizaçáo e Observação, arquivando
os documentos pelo seu tipo. Devera criar estruturas
(repositórios) de armazenamento categorizando o funcionário
por: Nome; CPF e Matricula, arquivando documentos pelo seu
lipo. Devera permitir a consulta dentro do ambiente do sistema
podendo ser realizada busca pelas estruturas que armazenam
os documentos ou pelos documentos diretamente. A
importação dos documentos para armazenamento no sistema
pode ser realizada com ou sem o uso de Scanner ou
multifuncionais. Para o armazenamento sem o uso de
equipamentos o sistemâ deverá possuir uma função onde é
possível importar documentos através de um fluxo de
importação. Para o armazenamento com o uso de

Locação

equipamentos devera utilizar q
ele Scanner ou multifuncional

ualquer equipamento sendo
onde pode-se incorporar o

de

Canon DR
't60 8.160,00680,00
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CLÁUSULA SEGUNDA - oBRrcAÇÃo oe FoRNEctMENTo - A obrigação de
fornecimento dos equipamentos previstos no respectivo edital de licitação e proposta
comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociáveldo presente instrumento.

2.1. Afiscalização 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 t\íunicípio o objeto deste compromisso,
sempre que porela 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
CoryPromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Ít/unicípio.
CLAUSULA QUINTA - PREFERENCIA - 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 - VERIFIGAçÃO DOS PREÇOS - A Prefeitura Municipat de São
Félix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos equipamentos objeto do presente compromisso, vedada,
todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser
obtidos do Compromissário Fornecedor.

CLÁUSULA SÉflMA - FoRNEcIMENTo
o período de validade da Ata de Regi,
Compromissário Fornecedor para que, no
os instrumentos por ela pretendidos.

- Sempre que necessitar, ao longo de
stro de Preço o Município convocará
pruzo de 05 (cinco) dias úteis, aperfe

GLÁUSULA oITAVA - ORDEM DE FORNECIMENTo - As ordens de tocações
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão considerad
para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.
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rcpossibilita ser acessado na intranet e internet. O sistema
devera permitir ser acessado de qualquer computador ou
dispositivo através do navegador de internet. O sistema
devera ser baseado em plataforma open source onde não é
necessária a contrataçáo a parte de outros softwares. Banco
de dados devera ser open source para que todas as
informaçÕes estruturadas com o uso do sistema sejam de
propriedade do cliente. Os documentos deveráo ser
estruturados em diretórios internos do sistema. O software
pode ser rnstalado em um servidor local . A contratante ira
disponibilizar as seguintes configuraçôes mínimas dê sistema
operacional windows configuração mínima de 4GB de
memória RAM, Processador 3.70 ghz e 500G8 de HD. O
sistema deve gerar um backup local e replicar cópia de toda
base de dados para um servidor em nuvem. Os custos para
instalaçáo do software como também armazênamento em
nuvem, suporte e treinamento ficarão a cargo da conlratada.
Deverá ser disponibilizado espaço minimo pra
armazenamento em nuvem de 50 GB. lnstalação e
treinamento. Marca/Modelo do equipamento.

x

R$ 49.548,00Total do fornecedor: 49.548,00
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clÁusul-A NONA - ESPEctHclÇoeS - As ordens de locaçÕes ou
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:
9.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela Secretaria lt/lunicipal de Fazenda e Planejamento;
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca 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. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DECIMA - 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 DÉcIMA PRIMEIRA NÃo coMPAREcIMENTo o não
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no pruzo 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 DÉctMA SEGUNDA - PREÇO E DAS CONDTÇOES 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 ÍMinas, em até
30 (trinta) dias após 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 DEctMA TERcEIRA - ATUALtzAÇÃo FtNANcEIRA, Do coNTRoLE
E DA REVISÃO DE 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 (doze) meses, salvo alteraçÕes na
legislação federal ou comprovado deseq u ilíbrio financeiro.

cLÁusuLA DECIMA QUARTA - FORNECTMENTO - 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 oÉclnne QUINTA . INSPEÇÔES E TESTES - o custo com
inspeçÕes, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técn
existentes, indispensáveis paru a comprovação da boa execução do compromisso
fornecimento correrão por conta do compromissário Fornecedor.

cLÁusuLA DÉclMA SExrA - ESPEcIFtcAÇoES - Estando os equipamentos
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desacordo com as especificações e condições detalhadas no Ed
Registro de Preços e na proposta o Compromissário Fornecedor deverá
local onde se encontrarem armazenadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação para assim proceder, sob pena de configuraçáo da inexecução das
obrigaçÕes assumidas no presente instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.

GLÁUSULA DÉctMA SETIMA - SUBCoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a
qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem
expressa anuência da Prefeitura.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇOES ADMINISTRATIVAS - O atraso na
entrega, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5 % do valor do
contrato por dia de atraso.

CLÁUSULA DÉclMA NONA - REINCIDÊttCll - 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 tNExEcUÇÃO - A inexecução total ou parcial do
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sançÕes
contra Compromissário Fornecedor:
20.1. Advertência'
20.2. \Ilulta;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por pruzo não superior a 5 (cinco) anos

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEtRA - 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
10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
2'1.3. 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 contraditorio e ampla
defesa, com todos os meios a eles inerentes;
2í.5. As multas são excludentes e indepenoentes 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 uGÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissá
Fornecedor o direito de apresentaçáo de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
hipoteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas
compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RESGISÃO DO COMPROMISSO D
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
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compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao
parágrafo únicodoart.78, da Lei Federal no.8.666, de21 de junhode 1993.

cLÁusuLA vIGESIMA QUARTA - VINCULAÇÃO AO EDITAL - Para efeitos obrigacionais
tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de Preços No:2612021,
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.

GLÁUSULA uGÉSIMA QUTNTA - FORO - Para todas 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 Muni de o Félix de Minas - MG, 22 de Julh 2021

§
I

MARCOS NÇALVES SORDINE
Félix de MinasPrefeito do Muni
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