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01 743 335/0001-62

I-l n

LOTE ITEM

aL dê Íegirt o de prêço, paÍa REGISTRo DE PREÇOS oE sERVtÇos DE cÔPras, ENCaDERIAÇÃo, pL sÍtFtcaÇÂo E DtctTAltzaçÃo oE
OOCUMENÍOS.
ilodatidade: PREGÃO PRESENCT^L

PÍoce33o N': ía523/2022

Vôlidâdê:í2 Me3e3.

Às 14:o0h dodia 25 dê Mâíço de 2022. ncrâ MUNICIPIO DE POSSE. reuniram-se no(a) SALA DA COMTSSÀO PERMANENÍE DE LIC|TAÇÁO. sduada à
AVENIDA PAORE ÍRAJANO 55 CENÍRO CEP 73.900000 rnscrilo no CNPJ sob o no 01 743.335/000l-62, a PÍegoêta. nos termos da Ler Federal nó

8.666/1993 e das demars normas legais aplicáveis. contofiÍê a clâssiíicâçáo das propostas aprcsentadas no PRÉGÃO PRÊSÉNC|AL N.018/2022, Edital de
Licttaçâo nó 024/2022, do rêsultado do ,ulgamento dâs Propostas de PÍeços. publcada nâ imprensa oÍicial do Municipio, sem prêjuizo de outías íormâs de
divulgaÉo e homologadâ pelo{a) S(â) HELDER SILVA BONFIM. do prccesso acama refeíenciado. RESOLVE rêgistraÍ os preços pâla objeto Regislro de
PTEçOS PATA fuIUTA E EVENTUAI COMPTA dE REGI§TRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CÔPÁS. ENCAOERNAÇÃO, PLASÍIFICAÇÀO E DIGITÂLIZAÇÃO
DE DOCUMENÍOS nâ modelidade PREGÀO PRESENCIAL. tipo menor píeço por iiêm. têndo poí finatidacte o STSTEÀ{A DE RÊGISTRO DE PREÇOS, paÍa

atender o(a) MUNICIPIO 0E POSSE. tendo sido o(s) reÍeído(s) preço(s) oÍeíecido{s) pela{s) empÍesa (s) cujas prcpostas Íoram(rol) ctassrlícáda(s) e dectarada(s)
vencedora(s) oo cerlame aclmâ numerado, como seguê:

FoÍnecedor: MARIA SANTANA DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 13.665.010/0001-02

D€scRtçÀo Íra
ENCADERNAÇÃo (GRossA) EM púsÍtco
(PVC)C/ ESPIRAL. CAPA TRANSPARENTE E
CONTRÁCAPAACIMA DE 250 FOLHAS
ENcAoERNAÇÂo (MÉDIA) EM púsnco (F /c)
O ESPIRÂI, CÂPATRANSPARENTE E CONTRA
CAPA DE 101A219 FOLHAS.
ÉNCADERNAÇÁo (FINA) EM púsTtco (pvc) c/
ESPIRAL. CAPÂ TRANSPARENTÊ Ê CONTRA
CAPAATÊ 1oo FoLHAS

DtGrÍALrzAÇÂo oE oocuMENTos

PLASTIFICAÇÂo DE DocUMENToS

UN

UÍ{

UN

300 0000

100 000,0000

50 000 0000

2,7000

0,3$0

2.3000

E10,0000

35.000,@00

115 000,0000

MÂRCÂ UNO

UN

UN5

6

7

I

1 objeto Regblro de Preços pera Ír,ruía e eventual comprâ de REGISÍRO oE PREÇos 0E SERVTÇoS oE côplAs, ENCADERNAÇÁo, pLÂsÍtFtCAÇÀo E
DIGITALIZAÇÁO DE DOCUMENTOS pâra asededo(a) MUNtCtptO DE POSSE. nos termos doârt 15, I da 1ejn.8.666/93

cúusulA sEGUt{oA- DÂ vaLtoÂDE E oo REAJUSÍaIENTo Dos pREÇos

21 A pre§ênle Ale de Regi§tÍo de PÍêços leíá â vâlidacb de 12 mesês, sem allêÍação dos quantilatjvos ongrnalmêntê rêgistrados, conÍoímê necessrclêde a,a

Adminrslração

22. Durante a vigência da Ata, os preços registrados seíáo Íixos e iÍreajustáveis. exceto nâs decoíreôtes e devidamente compÍovadas des situâçóes
pÍevstas na âlineâ 'd" clo rnciso ll do eÍt 65 da Lei n o 8 666/93 ou de neduçáo

23 Mêsmo coínpíovada a @oÍÍénoe de situaÉo prêuste na atinea.d'do rnciso do art 65

optar por câncelar a Ata e inaciar o{rlro píocêsso lrcilatório

n o 8.666,/93, a AdministraÇão. se julgEr convenaênte. po(brá

2.4 Comprovâda a reduçáo dos preços praticados no meícado nâs mesmas coadiçôes do rêgistro, e deÍiôido o novo prêço máximo â seí pago pela
Admrnisfação, o Pnoponentê regrstrâdo será convocâdo pelo(a) MUNICIPIO DE POSSE. para a devrdâ atteração do vatoÍ ÍêgisÍacto em Ata

25 Durante o pra2o de valdade desla Ata de Regrstío de Preço, o(a) MUNICIPIO DE POSSE. náo será obíigada a Íirmar as coílíalaçies que dete poderáo

advrl Íacultando-se â reálizaÇâo de licitaÇão esp€ciÍcâ para a aquisição prclendida, sendo assegurado âo beneÍiciáno do Íeg,stro píeÍeréôcia de íornecimento em
igualdade dê condiçôes

cúusulA TERCE|RA- oas sal{çôEs

3 í Com tulcro no artigo 7' da La 1 0 520/2002 e aíigos 86 e 87 da Lei no 8 666/93. â AdminrstraÉo podeÍá, garantida a prévia êÍesâ aplicãr aos ticltantes a/ou
adiudacatáíios as sêguiíÍes penâtidades. sem p@juizo das responsabitidades civite criminat:

a) Advertência, nos casos dê menor gÍavidadê

b) Muila
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PODER EXECUTIVO
Avenrdâ Pâdre TÍqano 55 - Centro. Posse. coiás

01 743 335/0001 62

b1) 10% (dez por cênto) sobrê o valoí da nota de empenho ou do contÍelo, em caso de descumpÍimento total da obrigaÉo, inclusjvê no da recusa do
adludicatário em firmaí o contralo. deôtÍo de os(cinco) dÉs conlados da deta de sua corlvoc;rÉo.

b 2) 0,3% (tÍês décimos porcenlo)âo dia, até o 3(P (lrigésimo)dia de atraso, sobre o vatoÍ totatda pâíte do ÍoÍnêcimento ou seÍviço náo Íeálizâdo

b 3) 0 7'Á (sete décimo6 poí cento) poí cáda dia de alÍaso subseqúmtê ao 3f{tngésimo). sobre o vato( da pârte do Íomeomenlo ou servaÇo não íeatizado

c) As multas píeüstas ne letÍe "â" desle rnsltumento podeíào. a criléÍio da AdmnistÍação, seí aplicâdas asoladãs ou coquntámenlê com outrâs sençõ€s, a
dependêr do grau de Intaçâo cometda peto adiudicetáíio,

d) ouando âplacâdas. as multas dêverão ser pâgas êsponlaneemenle no pÍezo màrmo de 05 (c!nco) dias úers ou seíem deduãdas do valoí correspondenle ao
vâlor do fomecifiento, após prévo processo adm rnistÍatrvo gaíântrda â âmplâ defesâ e o conÍadilóno ou atndâ, cobrâdâs luóclalmente,

ê) suspeosão tempoÍária do dúeito de pa(opar de liotaÇão ê impedrmento de cont6táÍ com o(a) Mut{tctPto oE possE. 
Flelo prazo de atê 2 (dois} âno6i

0 d€claíâÉo de inidonêdade parâ licitar ou contíâlaÍ com a Administração Pública enquento peídurarem os motivos detêrminantes da punição ou até que seja
píomovrda e reabilitãÉo. pêrante a píôpna auloridade que aplicou â penalidade, que seíá conc€dada sempre que a contíatiâda íessarc,Í e Administraçào peios
pÍejuizos resultantes e após c,€coíido o prazo da sânçào aplicâdâ coÍn base na âllneâ anlerior

g) Além das penaldades citádas á licitánte vencedo.a licârá sujeitr âo caÍrcelâmento dê sua insúiçáo no Cadastro de Fomecedoíes do(a) MUNtClplO DE
POSSE e, no que coub€t ás demais penatidâdes referidas na Lei 8 666/93

h) Comprovado impedimento ou reconheclda forÇa mâlor. óevidamente lustiíicado e aceitos peta AdminrstÍaçào do órgào, â ticitante ven@dorâ Ícerá isenta das
pênalidades mêncionâdas.

i) As sanÇôês de âdvertênc€ e de impêdrmenlo de licitaÍ e cont.âlar com a AdÍninr§tração dqa) MuNtctpto oE possE
vencedora juniamênte com a dê multa, desconiandeâ dos pagamentos a serem eÍetuâdo§

podeíá ser âplicada á licitante

CúUSULA QUARÍA - DA UnLEAçÃo DÂ ATÂ E oos PREÇos

4 1 Podeíá utilizar_se da Ata de Registro de Preços qualquer ôrgáo ou entidâde da AdminisÍâçáo que náo tenhâ participado do ceatame, mediantê prévia
coÔsulta âo ôrgào gerenoador. desde que devidamenle coínpÍovada a vantagem e. respeladas no que coubêí as condiÇôes e es íegÍas estabelecidas na Lei no
o 8 666/1993 e oecreto Federal no 7 892/2013, bem como dêvêráo seÍ obseNadas às condções estabelecic,as no inslrumento convocátório

4 2. Caberá ao íornecedor benelicláno da Ata de Registro de PreÇos. obseívadas a conc,iÉo nela estabetecidâs. optar petâ acertaçào ou nào do Íornecjmento
dêcoÍrente de adesão, desde que nào preiudique as obrigiaçóes presentes e ÍutuEs deconentes da ata, assLlmidas con órgÉo geíencaador

4 3 Âs aquÉi@e§ ou contrâtâçôes adicjofiâs a quê §e reíeÍe o deín ânleíioÍ nào podeíào excedet por oígáo ou entidede, a cem por cento dcs quanl[atMos dos
itens do inslrumento coovocatoÍio e aegistrado§ na âta dê registro de prêços parâ o órgáo gereociador e óÍgáos perticipantes.

44 O quanlüâtlvo c,€coírentê das âdesóês á âla de reglslro de prêço§ oão poderá excedêa nâ totâtidadê, âo quintuplo do quanijtativo dê cadâ tem regtstrâdo na
ata de registro de preços pâÍa o órgão gerenciadorê órgâos paíticipânies, independentêmente do número de órgãos nào pãírcipantes quê adertrem.

4.5 O píeço oÍenãdo peta empÍesa §rgnatáoe da pÍe§ente Ata de Registro de p

Píegâo
o especiÍicaclo em Anexo, de acordo com â respecliva classifcaçào no

4 6 Em cádá Íornectmento decoíÍente desta Ala es cláusulas e condrÇões constântes do Edilêt n . 018 t2o22. M(r,atidede
PREGÀO PRESENCIAL que a pÍecêdeu e integrâ o pÍesente instÍumento de

4 7 A cáda Ícmecimenlo, o preço undário a sêr pago seíá o con$ame da
intêgrâm.

da pela emprêsâ detentora da presentêAta. as quars tamtÉm a

cúusULAoUI}TÍA- oo LocÂL E PRAzo DE EI{TREGA

5 1 Os produtos objeto desta iiotaÇáo deveráo seÍ êniregues nos prazos e píeços estjpulâdosi

5 2. A cada foíneomento o prazo dê entrega do produto será ecoídâdo pelâ unidade reqlJrsitante, nào podendo, iodavia, uttrapassaí 20 (vinte) dias coÍÍidos dâ
retÍada clo eop€nho pelo Íomecêdor

CúUSULA sExTÂ - oo PÂGAiIENÍo

6.1. O pagamenio referênte âo Íomêcimenlo dos produlos serát CONFoRMÊ EDITAL, apó6 protocotrzêçáo e âcettação da Nota Fiscat/Fatura corÍespondênte,
dêvidamente ãtestâda p€la comissão compelênte Pâía Íns de pâgamenlo eiíida será solicitiáda a apresentação dâs certidês nêgalivas c,e débrto retalavas a
ljniáo, Estadc, Muniqpale TÍabalhEta, sendo que âs mêsmes deverào sempae apresêntar data dê validade poslêrior á dala de êmissáo dâs resoectMas Nolâs
Fi§cais.

6.2 Na ocoÍêncla de Íêjeição da (s) Nota(s) Fiscâ(is), motivada por eíÍo ou incorrêçóês. o prazo para

cenlr @ e-A3sinalura: oppDsz5Stex Emi,tid,o em 25lo3l2oz2
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PODER EXECUTIVO
Avenrdâ PadÍe ÍÍalano 55 , CênÍo, Posse Golás

01 743 335/0001-62

reâpresentaÇâo

6 3 Se houvêr atreso epos o píâzo previsto, as íaturas serão pagâs acíescidas de,uÍo6 simples de moÍâ de 6% (seis poí cento) âo ano. aplicando-se ã píôíala-
úe da data do venomento alé o eíetvo pagamenlo, desc,e que sotiotado peta Empresâ

6.4 Nenhum pagamênto sêrá eÍêluâdo á licita.te vencedora enquânto penclenle de liquidâçào quatquer obÍigaçào ÍinancêiÍâ, sem que isso gerê dÍeito à

alteraçáo de preços ou à compensâção financeúâ

6 5. O(A) MUNICIPIO DE POSSE. reservâ-se o dÍeilo de recusaÍ ao pagamento se no ato da alestaçào, os mâieneis não est[eíêm de acordo com as
esp€cilicaÇôê§ apresentadas e âcatas.

cúusulA sÉIMÂ - DA auÍoRtz ÇÃo paRA AeutstçÃo E EutssÃo oo EMpExHo

7 1 A aquisrÉo cb obieto dá píesente Alâ de Rêgtstro de paêços será aúoajzada confoíme a nêcêssi(,âde, pelo GesloÍ

7 2. A êmissáo do empenho suã ÍetiÍicaÇão ou cãncelamenlo, total ou parctat será tgualínente autorizâdâ pelo GestoÍ

7.3 fu adesôes á Âla de Registro de Preços seíáo aúoírzadâs peb ÔÍgáo Gerenciacloí. desdê que observactes as condiÉes estebelecidas no instrumeÍÍo

cúusuLA otTAva - DAs DrspostçôEs FtNÂts

8.1 lntegram esta Ata. o edital de Liotaçáo n o 018/2022, Modalidadê PREGÃO PR ESENCIAL e seus anexos, a(s) proposte(s) da(s) empresâ(s):

MARLA SANÍANA DE ARAIJJO STLVACNPJ 13 666 010/0001-02, classificadas no certame sup6numerado

I2. Ficá eieito oforc deste Municipio para dúimrrquâisquêr quBlões decorÍenles da utilizaÇão dâ píêsente âtâ

I 3 oo g-.ESTOR 0A ARP- selá designado seívrdor responsável pelo acompanhâmento e fscatizaçào quanto à com pteta execução do contÍato, conforme exige
o rnoso xx. do art 16dâ lN n'015/2012. do Tnbunelc,ê Contas d6 Municipios do Esledo de Goiás. na eusénoa tica dêsignado o(a) sêMdor(a) ADELSON
JOSÉVALENTE

POSSSGO, 25 de Març! de 2022

GIOVANNA NUN DA SILVA
lRo
1-68

ú a,/*

Contratadas: - ,. -.L-

Y[a--s óâ/Y.{ú^.( d.
MAR|A SqNTAiIA OEARÁUJO SILVA

MARIA SANTANA DE AMUJO
sôcto

941 265 771_49

OLIVEIRA ROCHA
BRO / EOUIPE OEAPOIO

Ro i EourPE DÉ AFot

flv.".
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