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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 7/2018

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação
decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93,
bem como pelo Decreto Municipal nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e

 condições a seguir estabelecidas: 

Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPF

GESUL COMERCIAL LTDA - ME 14.711.959/0001-40 ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENBERGER029.962.159-66

HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 18.190.056/0001-11    .   .   -  

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME 09.552.508/0001-77 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI 041.562.419-39

MB CATARINENSE LTDA - ME 16.961.181/0001-52 FELIPE MATHEUS HELFER 087.339.579-40

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME 03.958.284/0001-11 CLEYTON RICARDO LAZAROTTO 884.567.571-87

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP 21.613.975/0001-65 TIAGO BERGAMASCHI 080.736.089-95

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor Preço por ítem, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e
de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade

 do registro, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
 Administração Pública, objetivando: 

Eventual aquisição de material permanente, (mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos, informática, etc.), para as Secretarias Municipais, de forma
fracionada e nas quantidades requeridas e estimadas, tendo como validade 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de registro de preço,
conforme itens, quantidades e valores máximos expressos.
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e
demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de

 validade do presente Registro de Preços. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,

 sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2018

No dia 5 do mês de Março do ano de 2018, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , Estado de
SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede administrativa localizada na RUA
SÃO LUIZ, 210, bairro Centro, CEP nº. 89879-000, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL , o
Sr(a). VILMAR SCHMAEDECKE, inscrito no CPF sob o nº. 938.411.089-20, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo
qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado
do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 7/2018, Processo Licitatório nº. 7/2018, que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Eventual aquisição de material permanente, (mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos,
informática, etc.), para as Secretarias Municipais, de forma fracionada e nas quantidades requeridas e estimadas, tendo como validade 12 (doze)
meses a partir da assinatura da ata de registro de preço, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos. Em conformidade com as
especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo

GESUL COMERCIAL LTDA - ME2903 15, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 42, 45, 49, 58

HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI3499 59

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME2798 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 38, 52, 53,
54, 55

MB CATARINENSE LTDA - ME2749 31, 33, 39, 40, 44, 46, 51

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME2797 3, 4, 14, 22, 27, 29, 30, 41, 43, 47, 48

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP3498 1, 2, 36, 37
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2749  -  MB CATARINENSE LTDA - ME

31 un OLIVETTI 4,000 585,0000 2.340,00Calculadora, com velocidade de escrita de 10 linhas/segundo,
mecanismo de Impressão térmica direta, acessórios bobina térmica
display (tipo) LCD - BACKLIT 2 cores 14 dígitos, seletor imprime /
não imprime seletor arredondamento, seletor casas decimais
(a0234f), seletor total geral (acc ou gt), seletor contador de itens (ic),
teclas duplo e triplo zero (00 000), tecla sinal (+ / -), teclas cálculo
de taxa (tax+ tax-), tecla total geral (gt), tecla avanço do papel (?),
tecla retorno (?), tecla de porcentagem (%), tecla subtotal e total
(?*), função alíquota, taxa, câmbio (rate), função controle do cálculo
(call), função correção do artigo (void), função custo (cost), função
venda (sell), botão liga - desliga, dimensões mínimas em mm 220(l)
x 320 (p) x 87(a) mm.

33 un LENOXX 4,000 372,0000 1.488,00Micro sistem, portátil, com radio AM/FM seleção digital, CD player,
com entrada USB e entrada auxiliar, com no mínimo 100 W de
potência RMS, bivolt 110/220.

39 un WISE MB 6,000 2.620,0000 15.720,00Computador (DESKTOP), processador de no mínimo quatro núcleos
de sexta geração, gravador de CD e DVD, memoria RAM de no
mínimo 4 GB, HD sata mínimo 1 TB, monitor de no mínimo 19
polegadas de led, som de no mínimo 2.1 canais, mouse optico,
teclado ABNT (português), 02 caixas de som, com no mínimo 02
conectores USB frontal e 04 traseiros, Windows  7 ultimate Brasil
original/genuíno licenciado e programas básicos instalados,
montado e instalado em local pré determinado pela Administração
Municipal.

40 un WISE MB 8,000 1.088,0000 8.704,00Computador (DESKTOP), completo, com processador 1,80 GHZ,
placa mãe compatível com o processador, memoria ram 2 GB, HD
de no mínimo 320 GB, leitor CD/DVD - RW, gabinete preto com
fonte de alimentação, Monitor 15,6", teclado, mouse óptico, caixa de
som.Com sistema Windows e pacote office.

44 un ACER 4,000 2.238,0000 8.952,00Notebook com processador mínimo dual core de sexta geração,
com hyper theading, com gravador de CD e DVD, memória Ram de
mínimo de 4GB, HD sata de no mínimo 500GB, áudio HD, com auto
falante stéreo, conexões HDMI, USB, monitor de no mínimo 15",
teclado ABNT2 com "Ç" e numérico, fonte de alimentação bivolt.

46 un RAGTECH 10,000 402,0000 4.020,00No-break, no mínimo 600VA, com baterias interna, filtro de linha,
entrada de energia de 220v e no mínimo 4 saídas de 110v, alarme
sonoro de queda de luz, 50/60Hz, chave liga-desliga embutida e
temporizada, impede desligamento acidental , autonomia média de
até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de
potência total), garantia mínima de 1 ano.

51 un BRIX 4,000 485,0000 1.940,00Refratômetro portátil de 0 a 32 Brix IPB 32 KT, para medir grau de
açúcar da uva para produção de vinho.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2797  -  POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

3 un Elgin 5,000 2.065,0000 10.325,00Ar condicionado Split 12.000 Btus alimentação 220v corrente
Elétrica de Refrigeração 5.08 (amperes), eficiência energética EER
(W/W) 3.24 potência de refrigeração (W)1085, ciclo quente e frio,
vazão de ar 600(m³/h)e10(m³/min), gás refrigerante R-410,
classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal,
tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia
procel (kWh/mês)*25,2, controle da direção do ar (para cima - para
baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído
externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer,
regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com
filtro anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função
brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita)manual. O
equipamento deve ser instalado em local determinado pela
Administração, e estará condicionado a uma garantia total do
equipamento e da instalação de 01 ano.

4 un Elgin 5,000 1.875,0000 9.375,00Ar condicionado Split 9.000 Btus alimentação 220v, corrente elétrica
de refrigeração 4.63 (amperes), eficiência energética EER
(W/W)3.24, potência de refrigeração (W)815, ciclo quente e frio,
vazão de ar (m³/h)8(m³/min), gás refrigerante R-410ª, classificação
energética (INMETRO) "A" condensador horizontal, tipo de
tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia procel
(kWh/mês)*17,1, controle da direção do ar (para cima - para baixo)
automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído
externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer,
regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com
filtro anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função
brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O
equipamento deve ser instalado em local determinado pela
Administração, e estará condicionado a uma garantia total do
equipamento e da instalação de 01 ano.

14 un polar 4,000 384,0000 1.536,00Bebedouro de mesa para agua, com galão retornável de 20 litros,
com refrigeração, com 02 torneira acopladas, em polipropileno, com
água gelada e natural, com pés emborrachados garantindo
aderência 220v.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2797  -  POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

22 un electrolux 2,000 2.599,0000 5.198,00Geladeira/Refrigerador "Frost Free" Duplex, no mínimo 420 Litros
total de armazenamento, 110/220V, cor Branco, com turbo
congelamento, com divisória removível com espaço extra frio
especial para alimentos frescos que necessitam de maior
refrigeração, com painel de controle de temperatura externa, com no
mínimo 12 meses de garantia.

27 un oster 2,000 532,0000 1.064,00Batedeira orbital 08 velocidades, com batedores de alumínio,
potência mínima de 600w, voltagem 220v, tigela de no mínimo 4
litros, os batedores devem girar em torno de seu eixo e ao redor da
tigela, pés com ventosas. O produto contém 01 par de batedores de
massas leves, 01 par de batedores para massas médias, 01 par de
batedores para massa pesadas, 01 tigela de 04 litros, 01 tampa, e
uma espátula.

29 un electrolux 2,000 2.395,0000 4.790,00Freezer Horizontal na cor branca, com função freezer e refrigerador,
com puxadores ergonômicos, tampa balanceada, rodízios para
transporte, dreno para descongelamento, fechadura que permite o
travamento do freezer que não contenha CFC que agride a camada
de ozônio. Caixa interna em aço zincado com capacidade bruta de
513 litros, com armazenamento de 477 litros, com Largura 155,5
cm, altura 91,5 cm, profundidade 76,3 cm, voltagem 220v, com no
mínimo um ano de garantia.

30 un nikon 4,000 3.926,0000 15.704,00Câmara fotográfica profissional, com configuração mínima de 24.2
milhões de Pixels Efetivos (Megapixels), com 23,5 mm x  15,6 mm
de tamanho do sensor, formato do sensor de imagem DX, mídia de
armazenamento SD, SDHC, SDXC, velocidade máxima de disparo
contínuo com resolução total  de 5  quadros por segundo,
sensibilidade ISO  100 -25.600, vídeo:
Full HD 1,920x1,080 / 60 qps
Full HD 1,920x1,080 / 50 qps
Full HD 1,920x1,080 / 30 qps
Full HD 1,920x1,080 / 25 qps
Full HD 1,920x1,080 / 24 qps
                    HD 1,280x720 / 60 qps
                      HD                  1,280x720                /             50
qps  Tamanho do monitor, 3,0  pol. na diagonal, tipo de monitor
TFT-LCD com visão grande angular, baterias recarregável de Li-ion
EN-EL14a, com Speedlights/Flashes, com número de guia de 24
m/78,7 pés (em ISO 100), com cobertura da lente de 24 mm
(formato FX) ou lente de 16 mm (formato DX), com função de
rebatimento (Inclinar) a cabeça do flash se inclina para cima até 90°
com paradas tipo "click-stop" em 0°, 60°, 75° e 90°, com função de
rebatimento (Girar), a cabeça do flash gira horizontalmente 180°
para a esquerda e para a direita, com paradas tipo "click-stop" em
0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º com lente de alcance da
distância focal de 55 - 200 mm, com abertura máxima f/ 4-5,6,
formato DX, com estabilização de imagem, com motor de onda
silencioso AF-S.

41 un benq 2,000 2.035,0000 4.070,00 Projetor (Data show) contraste: 3000:1, reprodução de cores de
1.07 Bilhões de cores, lente F=2.57-2.65, f=21-23.1mm, índice de
projeção: 1.86 - 2.04 (53"@2M), área de projeção 1.86 - 2.04
(53¿@2m), zoom: 1.1:1, tipo lâmpada 190W, vida útil lâmpada:
4500/6000 horas (até 6500 horas no modo econômico), correção de
trapézio: 1D, Vertical +/- 40 degrees, painel LCD SVGA de 0,63",
frequência horizontal 31K~102KHz, frequência vertical 23-120 Hz,
compatibilidade de vídeo NTSC, PAL, SECAM, voltagem: 100 a 240
VAC, 50/60 Hz, garantia de 1 anos, entrada D-Sub(2), S-Vídeo,
HDMI, áudio in/out, Vídeo composto e Vídeo Componentes*RS232,
USB mini, com controle Remoto, HDMI garantia da Lâmpada de 90
dias, tamanho da imagem 40"-300".

43 un epson 4,000 1.120,0000 4.480,00Impressora, multifuncional, colorida, tanque de tinta apto para o
reabastecimento, dispensa de troca de cartuchos, tecnologia de
impresso por injeção de tinta, resolução de até 5760X1440,
velocidade mínima de impressão de 27ppm na cor preta e 15pps
em cores, capacidade da bandeja de entrada 50 folhas ou 10
envelopes, e 30 folha na bandeja de saída, área de digitalização de
no mínimo 21,6X29,7cm, com tecnologia de impressão de fotos,
com garrafas de tinta originais incluso, com rendimento médio de
4.000 paginas em preto, e 6.500 paginas coloridas, com
conectividade wifi, com manual de instrução em português, com
software de instalação, com cabo de energia e USB incluso, com
garantia mínima de 01 ano.

47 un aoc 4,000 697,0000 2.788,00Monitor para PC de no mínimo 21,5", HDMI, LED, FULL HD,
widescreen, com alimentação bivolt 110/220V, acompanha
cabo-sub, Ac adapter e cabo HDMI.

48 un aoc 4,000 497,0000 1.988,00Monitor para PC de no mínimo 19", LED, FULL HD, widescreen,
com alimentação bivolt 110/220V, acompanha cabo-sub, Ac
adapter.
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 Fornecedor:  2798  -  JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

5 un JP Móveis 4,000 856,0000 3.424,00Armário confeccionada em MDF melaminico 18mm, 4 portas em
MDF melaminico 15mm com chave, puxadores e pés metálicos, pés
de 10cm de altura com regulagem, com divisórias internas, medindo
1,30 m de altura por 2,10 m de largura e 0,45 cm de profundidade
na cor branco ou cinza a escolha do município. As medidas devem
ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada
pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias,
sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.

6 un JP Móveis 4,000 770,0000 3.080,00Armário confeccionado em MDF melaminico 18mm, 3 portas em
MDF melaminico 15mm com chave, com puxadores e pés
metálicos, pés de 10cm de altura com regulagem, medindo
1.60x1,50x042 A,L,P, na cor branco ou cinza a escolha do
município. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto do
móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do certame
num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante,
sujeito a aprovação.

7 un JP Móveis 4,000 525,0000 2.100,00Armário confeccionado em MDF melaminico 18mm, 2 portas em
MDF melaminico 15mm com chave, na cor branco ou cinza a
escolha do município, com 03 prateleiras internas, com puxadores e
pés  metálicos, pés de 10cm de altura com regulagem, medindo
1.60x0,90x042. As medidas devem ser conferidas bem como o
projeto do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

8 UN JP Móveis 4,000 378,0000 1.512,00MESA - com 03 gavetas (com chave em 01 delas), em MDF 15mm
melaminico, acabamento de perfil em PVC, pés metálicos pintura
epóxi a pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores,
na cor cinza com borda cinza med.1,30x0,60x0,75, com suporte
para teclado corrediço e suporte para CPU com rodas, montado e
instalado.

9 un JP Móveis 4,000 655,0000 2.620,00Mesa para refeições em madeira 2,50 metros de comprimento por
0,90 cm de largura, na cor cinza com fino acabamento laqueado
(super liso, sem quinas, farpas, etc), contendo 03 pés com reforço.
As medidas devem ser conferidas bem como o projeto do móvel
deve ser apresentada pela empresa vencedora do certame num
prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante, sujeito a
aprovação.

10 un JP Móveis 4,000 560,0000 2.240,00Mesa, em "L" (conjunto) sendo 01 mesa, com tampo em MDF
18mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metálicos
pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés
niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,30x0,60x0,75. 01
conexão de canto com tampo em MDF 18mm melaminico
acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo em MDF de
18mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó
acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores,
med.1,00x0,60x0,75, com suporte para teclado com canaletas
corrediças, com suporte para CPU na cor branco ou cinza a escolha
do município, com bordas cinza, com gaveteiro contendo 03
gavetas (com chave) e puxadores metálicos, montado e instalado.
Este produto deve comprovadamente atender os quesitos da Norma
Regulamentadora NR 17 (Ergonomi) do Ministério do Trabalho e
Emprego.

11 un JP Móveis 2,000 470,0000 940,00MESA - oval de reunião confeccionada e MDF, medindo
2,00x1,00x75(saia dupla ) com tampo de 15mm, com pés metálica
na cor cinza, montado e instalado.

12 un JP Móveis 4,000 240,0000 960,00Bancos de madeira 2,5 metros de comprimento por 30 centímetros
de largura, na cor cinza com fino acabamento laqueado (super liso,
sem quinas, farpas, etc), com reforço na parte inferior em toda
superfície, contendo 03 pés fixos com reforço. As medidas devem
ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada
pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias,
sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.

13 un JP Móveis 2,000 370,0000 740,00Balcão para fogão de mesa confeccionado em MDF melaminico
18mm, 2 portas em MDF melaminico 15mm, na cor branca ou cinza
a escolha do município, medindo 75cm de largura, 75cm de altura e
52cm de profundidade, com divisória interna, com puxadores
metálicos, com 06 pés metálico 10 cm de altura com regulagem.

20 un JP Móveis 4,000 530,0000 2.120,00Quadro branco 1,20X2,40m, escolar profissional, para escrita com
marcador especial para quadro branco. Apagável a seco com
flanela macia ou apagador com base em feltro. Fabricado em
fórmica quadriculada "lousa line" na cor branca, com moldura em
alumínio frisado, com suporte para apagador em alumínio.

23 un Consul 2,000 1.800,0000 3.600,00Geladeira/Refrigerador "Frost Free" possui compartimento extra frio,
freezer, para congelamento rápido, com diversas prateleiras
internas removíveis, classificação energética classe A, com no
mínimo 340 litros total de armazenamento, com regulagem de
temperatura externa, 220v, garantia mínima 12 meses, cor branco.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              

Página: 5/14

Processo Nº.: 7/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 7/2018

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2798  -  JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

24 un Hidrolubs 2,000 1.890,0000 3.780,00Lavadora alta pressão, profissional, motor 1 HP, de alta rotação,
pressão mínima de 450 libras/pol2, vazão mínima de 11 L/min,
voltagem bivolt (110V e 220V), bomba com 3 pistões de cerâmica,
pino dos pistões em aço temperado, mangueira 3/8" com trama de
aço de  6 metros, porcas em latão, rolamentos blindados,
retentores, cabeçote de ferro fundido, cárter em alumínio, com óleo,
com chave liga/desliga, com extensão elétrica em cabo PP 2X3mm
com revestimento reforçado de 25 metros, com conector macho
reforçado de no mínimo 20 ampere, mangueira com 1 trama de aço,
esguicho de jato em leque regulável, com mangueira para agua de
25 metros com trama de nylon,  com no mínimo 12 meses de
garantia.

38 un Philco 4,000 1.894,0000 7.576,00Smart TV, tela de no mínimo 40'' (FHD) LED, resolução mínima de
1920 x 1080 (Full HD), angulo de visão de178° X 178°, potencia de
saída de áudio de no mínimo 20W RMS, som stereo, com conversor
digital, garantia mínima de 1 ano, alimentação 220V, com controle
remoto, conexões de entrada áudio e vídeo, com no mínimo 2 HDMI
(1 lateral), com no mínimo 02 USB 2.0 (1 lateral), RF para TV a
Cabo, RF para TV aberta (Digital e Analógico), áudio PC
(conjugada), conexões de saída digital óptica VGA / RGB, com
controle remoto, com pilhas, cabo de força e manual em português
incluso.

52 un JP Móveis 4,000 1.815,0000 7.260,00Escaninho confeccionada em MDF melaminico 18mm, 8 portas com
chave, puxadores e pés metálicos, pés com 10 cm, com regulagem
de altura, com divisórias internas, medindo 2,20 m de altura por
0,90 m de largura e 0,50 cm de profundidade na cor branco ou cinza
a escolha do município, com fino acabamento. As medidas devem
ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada
pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias,
sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.

53 un JP Móveis 4,000 1.174,0000 4.696,00Escaninho confeccionada em MDF melaminico 18mm, aberto, com
pés metálicos de 10 cm, com regulagem de altura, medindo 2,20 m
de altura por 0,90 m de largura e 0,50 cm de profundidade na cor
branco ou cinza a escolha do município, com fino acabamento. As
medidas devem ser conferidas bem como o projeto do móvel deve
ser apresentada pela empresa vencedora do certame num prazo
máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante, sujeito a
aprovação.

54 un JP Móveis 1,000 3.690,0000 3.690,00Armário confeccionada em MDF melaminico 18mm, 18 portas,
puxadores e pés metálicos, pés com 10 cm, com regulagem de
altura, com divisórias internas de 26cm de espaço livre entre elas,
medindo 2,96m de altura total, incluindo os pés, por 3,30m de
largura e 0,40 cm de profundidade na cor branca, com fino
acabamento. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto
do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

55 un JP Móveis 1,000 1.980,0000 1.980,00Balcão confeccionada em MDF melaminico 18mm, com portas em
MDF melaminico 15mm em toda parte frontal, puxadores metálicos,
com divisórias internas, medindo 0,85cm de altura, por 4,36m de
largura e 0,50 cm de profundidade na cor cinza, com fino
acabamento. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto
do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do
certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da
contratante, sujeito a aprovação.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2903  -  GESUL COMERCIAL LTDA - ME

15 un RCH 8,000 447,0000 3.576,00Arquivo de aço para pasta suspensa, com 04 gavetas rolamento,
com suporte para pasta suspensa, com chave, pintura em epóxi, na
cor cinza medindo 1,335mm altura, 460 mm largura, e 460mm de
profundidade, com pés reguláveis.

18 un LG 25,000 109,0000 2.725,00Cadeira estofada no acento e no encosto revestido em couro
sintético na cor preta, com 04 pés fixos, suportam no mínimo 130
kg, com pintura epóxi.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2903  -  GESUL COMERCIAL LTDA - ME

19 un LG 8,000 595,0000 4.760,00Cadeira/poltrona giratória com braços e mecanismo relax, assento e
encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura de 14 mm, com curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na
corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral, em espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC,
com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de
espessura média no assento e encosto;  Revestimento do assento e
do encosto em tecido de polipropileno, previamente colados às
espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira,
com contra capa do assento e do encosto injetadas em
polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em
futuras manutenções, com apoia braços em polipropileno
copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada,
regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de
curso, com chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos,
permitindo ajuste horizontal por parafusos, com suporte do encosto
em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de
espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência,
com fixação do assento, encosto, estrutura, mola e apoia braços
feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira, com parafusos de fixação dos componentes
do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp, com base
giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do
rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe
plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios
de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa,
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro,
banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico,
com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado
de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e
recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, sistema de regulagem de
altura da cadeira por coluna de mola à gás, com mecanismo flange
de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, ou livre
flutuação, manípulo de ajuste da tensão da mola, com pino de giro
em aço trefilado maciço com 10 mm de diâmetro e buchas de giro e
trava injetadas em poliacetal, com componentes unidos por solda do
tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3mm de
espessura, formando um conjunto para posterior montagem por
parafusos. Os componentes metálicos que possuem pintura, são
tratados com fosfato de zinco, executado em linha automática de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma
excelente ancoragem da tinta.     Dimensões aproximadas da
Cadeira:  Altura da cadeira 1060-1180, largura do encosto 460,

 profundidade da cadeira700, profundidade do assento 450  largura
 da cadeira700, largura do assento 480 altura do encosto 615

 altura do assento460-580    ||.

21 un CHAMALUX 2,000 550,0000 1.100,00 Fogão de mesa Cooktop 5 bocas, cor preto, lasse A em consumo de
 gás, injetor de gás horizontal, materialvidro / ferro esmaltado,

 acendimento automático, gásGLP / GN, bocas esmaltadas, botões
removíveis, potência do queimador rápido 2000 W, potência do
queimador semi-rápido 2700 W, potência do queimador tripla-chama
3700 W, queimador rápido selado, queimador semi-rápido selado,
grades individuais, voltagem bivolt, medidas 75cm por 52cm,

 garantia12 meses, com manual de instruções em português.

25 un CEMAF 2,000 550,0000 1.100,00Liquidificador Industrial 4 litros, com corpo em aço inox, tampa em
alumínio, potência nominal de 448 W, potência máxima de 1200 W,
profundidade aproximada do copo 268 mm, frequência 60 Hz,
tensão 220 V, altura total aproximada de 548 mm, rotação
aproximada de 18.000 rpm, garantia mínima de 12 meses.

26 un FISHER 2,000 510,0000 1.020,00Forno elétrico 44 litros, auto limpante, com lâmpada no forno, time
sonoro, duplo termostato regulável, com função grill, vidro duplo na
porta, isolamento em fibra cerâmica, com duas resistências, com
desligamento automático, com bandeja para resíduos e grade
interna, com pés anti derrapante, 220V, com no mínimo 1700W de
potencia.

28 un ARGE 2,000 170,0000 340,00Espremedor de frutas bivolt 110/220, com potência mínima de
250w, com motor com duplo rolamento blindado, com 02 castanha
de tamanho diferente, com peneira, com copo em aço inox.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  2903  -  GESUL COMERCIAL LTDA - ME

32 un INTELBRAS 6,000 123,0000 738,00Aparelho telefônico sem fio, tecnologia DECT 6.0, com identificação
de chamadas, display luminoso, capacidade para até 7 ramais (base
+ 6 ramais), agenda para 70 contatos, discagem rápida para até 10
números, registro de 15 chamadas recebidas, 20 não atendidas e
15 originadas, 7 tipos de toque com 5 opções de volume, funções
flash, rediscar e mudo, menu trilíngue em português, espanhol e
inglês, eco mode para redução do consumo de energia, bloqueio de
chamadas, comunicação interna, conferência a três e transferência
de chamadas,  instalado.

34 un TERMOLAR 4,000 650,0000 2.600,00Garrafa Térmica Elétrica com capacidade de 1,8 litros, sem ampola
de vidro, jato/bico direcionado, não superaquece, corpo de inox,
botão de pressão, botão regulador de temperatura, luz sinalizadora
de liga/desliga, seletor de tensão 110/220 volts, com termostato de
regulagem de temperatura (vide marcação do botão e na escala),
com luz indicadora de quando esta ligada, com sistema que se
desliga quando a temperatura selecionada atinge seu ponto,
voltando a ligar automaticamente dependendo da perda de caloria,
sempre se ajustando aos 80°c (ou temperatura selecionada), com
orifício na tampa para acionar o fole, potência mínima em 220v de
1.100W. Com garantia mínima de 01 ano.

35 un CADENCE 6,000 117,0000 702,00Jarra elétrica inox, capacidade para 1,8 litros, 220v, com controle de
temperatura variável entre 45 e 100 graus com botão de abertura da
tampa, com desligamento automático, com luz indicadora de liga e
desliga.

42 un HP 4,000 2.015,0000 8.060,00Impressora laserjet, copiadora, scanner, fax toner 78A, tecnologia
de impressão monocromática cor preto, conexão a rede ethernet
rj45 10/100, conexão USB 2.0, conexão rj11 telefônico p/ fax,
impressão frente e verso automática, velocidade mínima de
impressão em preto de 25 ppm, ciclo de trabalho mensal mínimo em
A4 de 8000 paginas, qualidade mínima de impressão de 600 x 600 x
2ppp, tamanhos de papel  A4, A5, B5, C5, dl, 16k e envelopes,
resolução mínima do scanner de 1200 dpi, velocidade mínima de
copia de 25 com, velocidade mínima de transmissão de fax de 03
segundos por pagina, compatível  com MAC os x, Windows 7,
Windows vista, Windows XP, deve conter guia de instalação,
software em CD para instalação, cabo telefônico, cabo de
alimentação, e cabo USB, devendo ser entregue instalado, inclusive
com ponto de luz.

45 un NARDELLI 2,000 638,0000 1.276,00Tela de projeção retrátil, com medidas de 200x200 mm, com
estrutura metálica galvanizada para suporte da tela (tipo tripé) sem
a necessidade de fixação em nenhum ponto, com pintura
eletrostática, com sistema de parada multiponto, com acionamento
manual, com suporte para fixação em parede ou teto.

49 un SEAGATE 4,000 304,0000 1.216,00HD externo, com capacidade de armazenamento de 1tb,
conectividade USB 2.0/3.0 com transferência de dados rápida,
podendo chegar ate 480mb/s, com proteção de dados com
criptografia de 256bits (somente para Windows), com led indicativo
de funcionamento, com função de backup automático de proteção
de dados, compatível com Windows, alimentação do hd e feita
diretamente da porta USB no PC, não necessita de alimentação
separada, com cabo USB e manual.

58 un ECOBIN 10,000 1.855,0000 18.550,00Kit de lixeiras coleta seletiva, em aço inox, com tampa basculante,
nas cores amarelo, vermelho, azul, verde e marrom, medindo 30 cm
de diâmetro, 70 cm de altura, 50 Litros cada lixeira, com suporte
medindo 271 cm de comprimento, 35 cm de largura e 110 cm de
altura com garantia mínima de 01 ano.
Imagem ilustrativa.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3498  -  TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP

1 un ECOBLU - EBI24QFDC/E 5,000 3.800,0000 19.000,00Ar condicionado Split 24.000 Btus, alimentação 220v, corrente
elétrica de refrigeração 9.52(amperes), eficiência energética EER
(W/W)3.24, potência de refrigeração (W)1990 ciclo quente e frio,
vazão de ar 1200(m³/h)20(m³/min), gás refrigerante R-410ª,
classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal,
tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia
procel (kWh/mês)*41,8, controle da direção do ar (para cima - para
baixo) automático, nível de ruído interno39/33/25/19, nível de ruído
externo 47,
cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de
velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro
anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa,
controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O
equipamento deve ser instalado em local determinado pela
Administração, e estará condicionado a uma garantia total do
equipamento e da instalação de 01 ano.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3498  -  TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP

2 un ECOBLU - EBI18QFDC/E 5,000 2.989,0000 14.945,00Ar condicionado Split 18.000 Btus, alimentação 220v, corrente
elétrica de refrigeração 7.66 (amperes), eficiência energética EER
(W/W) 3.24, potência de refrigeração (W)1600, ciclo quente e frio,
vazão de ar 1080 (m³/h) e 18(m³/min), gás refrigerante R-410 A,
classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal,
tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia
procel (kWh/mês)*33,6, controle da direção do ar (para cima - para
baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído
externo 47,
cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de
velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro
anti-bactéria, com desumidificador, com proteção anti-corrosão, com
função brisa, com controle da direção do ar (esquerda - direita)
manual. O equipamento deve ser instalado em local determinado
pela Administração, e estará condicionado a uma garantia total do
equipamento e da instalação de 01 ano.

36 un ELECTROLUX - LTD15 2,000 1.580,0000 3.160,00Lavadora de roupa 15kg, 220v, com abertura da tampa superior,
consumo 0,47kWh/ciclo, rotação do motor (rpm) 779rpm, com
funções de centrifuga, enxágua, lava, pré-lavagem, com timer e
filtro, com 6 níveis de agua, visor de display digital com touch, com
12 programas de lavagem, com pés niveladores, com auto
eliminação de fiapos, com dispenser para sabão em pó, amaciante
e condimentos separados, com tampo em vidro temperado
transparente, com trava de segurança, com agitador e função turbo
secagem.

37 un ELECTROLUX - MEF41 2,000 474,0000 948,00Micro-ondas na Cor Brancas, Capacidade mínima de 31 litros,
Potência mínima de 1000 W, com Certificação do INMETRO, com
painel digital multinações, com Relógio, com Trava de segurança,
com Alimentação 220 Volts Frequência 60 Hz, Garantia mínima de
01 ano.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3499  -  HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

59 un 10,000 1.500,0000 15.000,00Relógio ponto biométrico modelos homologados, de acordo com
acordo com a portaria 373 MTE, com leitor biométrico, código de
barras e proximidade, com proteção contra uso de dedos falsos de
silicone, borracha e outros, com capacidade de armazenamento de
no mínimo 3.000 digitais, permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais
por usuário, com recursos de leitor de proximidade 125 KHz ou
13,56 MHz, com leitor de código de barras padrões 2 de 5
intercalado e 3 de 9, com opção de uso de senha para marcação de
ponto por teclado, com assinatura digital no comprovante de registro
de ponto, na RIM e no arquivo AFD, com menus de configuração
protegidos por senha, com uso de bobinas de até 360m, com
impressão de no mínimo 11.000 comprovantes, com indicação da
quantidade de papel através de ícones exibidos no display, com
impressora térmica com velocidade de 200 mm/s, com guilhotina
com corte total do papel, com sensor de saída de papel para
garantir a emissão do comprovante de ponto, com display colorido
de 4,3" com tela sensível ao toque, com porta fiscal para coleta do
arquivo AFD, com porta USB auxiliar para exportação de registros e
importação de cadastros, com servidor web embarcado, com
comunicação TCP/IP, com entrada 100 a 240 VAC, com tensão de
operação de 5V/24V e potência média de 13,6W, instalado
conforme solicitação do município, com treinamento para os
usuários, com garantia mínima de 01 ano.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço
e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores
e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

     a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação
ao praticado no mercado;

     b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

     c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

     a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

     b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção
do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

          b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados
pelo órgão gerenciador;

          b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época
da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a
anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das
penalidades.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os
fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município,
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios
permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação,  nos termos do Decreto Municipal n° 31/2017,mediante controle do cumprimento de todas as obrigações
relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função
do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo, especificado no
edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de
registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

    e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de
registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e
a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto
a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, até o 12° (décimo segundo)
dia do mês subsequente, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários
da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

    a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

    b) cancelamento do preço registrado;

    c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
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11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

    a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

    b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

    a) advertência, por escrito, nas falta leves;

    b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;

    c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois)
anos.

    d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 Empresas Participantes: 

São Miguel da Boa Vista,5  de Março de 2018.

 ______________________________________________

VILMAR SCHMAEDECKE
PREFEITO MUNICIPAL 

GESUL COMERCIAL LTDA - ME CNPJ:  14.711.959/0001-40       ________________________________________

HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ:  18.190.056/0001-11       ________________________________________

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME CNPJ:  09.552.508/0001-77       ________________________________________

MB CATARINENSE LTDA - ME CNPJ:  16.961.181/0001-52       ________________________________________
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 Empresas Participantes: 

São Miguel da Boa Vista,5  de Março de 2018.

 ______________________________________________

VILMAR SCHMAEDECKE
PREFEITO MUNICIPAL 

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME CNPJ:  03.958.284/0001-11       ________________________________________

TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP CNPJ:  21.613.975/0001-65       ________________________________________


