EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018
EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006,
QUE SE ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES
Aquisição de toners e cartuchos NOVOS, lacrados,
não remanufaturados e não recarregados compatíveis
com as impressoras citadas em cada item, a serem
adquiridos quando deles o Município de Serafina
Corrêa necessitar.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que às 9 horas, do dia 13 de agosto de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo
Montanari, Av. 25 de Julho, 202, centro, se reunirão os membros da Comissão Permanente de
Licitação, designados pela Portaria nº 923 de 11 de julho de 2018, para receber envelopes
contendo documentos de habilitação e propostas de preços, para aquisição de toners e cartuchos
NOVOS, lacrados, não remanufaturados e não recarregados compatíveis com as impressoras
citadas em cada item especificados no Anexo VII deste Edital, tipo menor preço por item, de acordo
com o previsto neste edital e seus anexos.
1 DO SUPORTE LEGAL
1.1 Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, termos e condições contidas
neste Edital e seus anexos.
2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar desta licitação os convidados pela Administração e os interessados nos
termos do art. 22, § 3º da Lei 8.666/93.
2.1.1 Para a participação de empresas que não foram convidadas ou não encontram-se
cadastradas no Município, o interessado deverá atender às condições exigidas para
cadastramento, apresentando a documentação discriminada no Decreto Municipal nº 08, de 26 de
fevereiro de 1999, coadunado com os artigos 28 a 31 da Lei Federal 8.666/93, citados no item 7
deste edital, para a atualização dos registros cadastrais existentes e para o ingresso de novos
interessados, até 24 horas antes da hora prevista para o recebimento dos documentos de
habilitação e da proposta de preço.
2.2 Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais,
consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com
o Município de Serafina Corrêa-RS;
b) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar
com o Município de Serafina Corrêa-RS;
c) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
e) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou
servidores do Município de Serafina Corrêa-RS.

3 DO OBJETO
3.1 A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta, considerando o menor preço por
item para os toners e cartuchos especificados no Termo de Referência (Anexo VII), parte
integrante deste Edital, a serem fornecidos, quando deles o município tiver necessidade, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município.
3.2 As quantidades, prazo e local de entrega dos toners e cartuchos licitados que vierem a ser
adquiridos serão definidos no respectivo Pedido de Empenho, que só será emitido dentro do prazo
de validade do acordo contratual.
4 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes de habilitação e propostas serão recebidos e protocolados pela Comissão
Permanente de Licitação, até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, em dois
envelopes distintos, fechados, para o que se sugere, a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
CONVITE Nº 002-2018
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa)

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
CONVITE Nº 002-2018
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa)

4.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados neste edital, deverá apresentar,
no envelope de habilitação todos os documentos previstos neste edital.
4.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite
estabelecido pela legislação em vigor, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34, da Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração,
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os
documentos previstos neste edital.
4.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos
itens 4.2 e 4.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,
previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,
que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.
4.5 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
4.6 O prazo de que trata o item 4.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante
o transcurso do respectivo prazo.
4.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.4, implicará na decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
4.8 O não manifestação ao solicitado nos itens 4.2 e 4.3 acima, será entendido como renúncia a
qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às demais não
beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06.
4.9 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia
autenticada por tabelião, ou ainda por servidor da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa – RS, a
vista dos originais, ou publicação em órgão de imprensa oficial. (Para documentos emitidos via
internet terão sua validação, pela Comissão de Licitação, condicionada a consulta aos meios
eletrônicos).

4.10 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração, outorgando poderes ao
representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.
5 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Convite, a Comissão Permanente de Licitação
receberá os envelopes referentes à DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE
PREÇO.
5.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhum licitante retardatário.
6 DA HABILITAÇÃO: O envelope nº 01 deverá conter:
6.1 Declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,
firmada pelo responsável legal ou contador, conforme modelo deste Edital (Anexo I),
6.1 Declaração de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, como
condição indispensável de participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº
10.520/2002, conforme modelo deste Edital (Anexo II).
6.1.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS, a vista dos originais, ou ainda emitidos via internet
por meio de sites oficiais competentes, esses terão sua validação, pela Comissão Permanente de
Licitações condicionada à consulta aos meios eletrônicos.
6.2 As empresas cadastradas junto ao Município deverão apresentar os seguintes documentos
no envelope de habilitação, em vigor na data de abertura da Sessão Pública.
6.2.1 Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura, desde que seu
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais ou certidões obrigatórias exigidas para cadastro
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo(s) no Departamento de
Licitações da Prefeitura de Serafina Corrêa até o terceiro dia útil anterior à data de abertura do
certame ou anexá-lo(s), autenticado(s), como complemento ao certificado.
6.2.2 Qualificação técnica conforme item 6.3.6.
6.3 As empresas não cadastradas e convidadas deverão apresentar no envelope de habilitação
a seguinte documentação;
6.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e respectivas alterações ou última
alteração consolidada que contemple, pelo menos, nome dos sócios, capital social de cada um,
nome dos administradores, cláusula de gestão e poderes, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
6.3.2 HABILITAÇÃO FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.
Importante: Poderá ser comprovada a Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal
apresentando o Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento; ou Certidão Cadastral
vigentes; ou outro documento oficial que contenha o número de inscrição e a especificação do
ramo de atividade da licitante;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
9.3.3 REGULARIDADE TRABALHISTA
a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
9.3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação
do documento;
6.3.5 DECLARAÇÕES
a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
assinada por representante(s) legal(is) da empresa (Anexo III);
Observação: Poderá ser apresentada, em substituição ao exigido acima, a Certidão Negativa de
Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente, fornecida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de seu período de validade;
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo sob as penalidades cabíveis, para contratar com
a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93. (Anexo IV);
c) Declaração de que não possui em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, no
Município de Serafina Corrêa-RS. (Anexo V).
6.3.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Capacidade Técnica expedido por empresas privadas ou órgãos públicos,
comprovando que a licitante possui condições de fornecimento do material conforme objeto desta
Licitação.
6.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação fiscal, que comprove a sua regularidade, em dois dias úteis,
contados da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
6.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
6.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.4, implicará na inabilitação
do licitante, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital.
6.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
6.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou por servidor da

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS, a vista dos originais, ou ainda emitidos via internet
por meio de sites oficiais competentes, esses terão sua validação, pela Equipe de Apoio,
condicionada à consulta aos meios eletrônicos.
7 DA PROPOSTA FINANCEIRA
7.1 A proposta financeira deverá ser apresentada, dentro do ENVELOPE Nº 02.
7.1.1 Sugere-se que para maior agilidade, a proposta seja preenchida em meio eletrônico,
conforme arquivo fornecido pelo Departamento de Licitações junto ao Edital, no site oficial do
Município,
através
do
aplicativo
disponível
gratuitamente
no
link
www.fiorilli.com.br/cotacao.exe, devendo ser apresentada por meio digital, CD-R, DVD-R ou
Pen Drive;
7.1.2 A proposta financeira escrita deverá ser impressa do aplicativo após preenchimento dos
dados da empresa. Suas folhas devem estar rubricadas e a última carimbada e assinada pelo seu
representante legal.
7.1.3 Caso a empresa licitante não utilizar o aplicativo supramencionado deverá apresentar a
proposta escrita em papel timbrado da empresa (ou com carimbo oficial), datada, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas contendo descrição do objeto ofertado, marca/fabricante, preço
unitário e total dos itens. Suas folhas devem estar rubricadas e a última carimbada e assinada
pelo seu representante legal.
Importante: Em ambas situações, a proposta financeira escrita deverá conter as seguintes
informações mínimas:
a) A especificação do item, a marca/fabricante do(s) produto(s) cotado(s), sendo aceita somente
uma marca para cada item cotado, preço em moeda corrente nacional, e deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
b) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários;
c) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos
contados a partir da data prevista para a entrega dos envelopes.
Observação 1: Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho, deverá constar
separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município.
7.2 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento ter mais de um resultado.
7.3 A Proposta deve ser elaborada de forma clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento ter mais de um resultado.
Observação 2: Será aceito somente uma marca/fabricante para cada item. Não será
permitida a alteração da ordem dos itens.
7.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento.
8 DO JULGAMENTO
8.1 O julgamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, levando em
consideração o menor preço por item, com observância das disposições contidas na Lei Federal
nº 8.666-93 e Lei Complementar nº123/06, no que couber.
8.2 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de
valor mais baixo para cada item, será proclamado o vencedor.

8.3 Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar as
licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes às respectivas propostas.
8.4 Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da
documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata.
8.5 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer
disposições deste Instrumento Convocatório, seja no aspecto formal ou no seu conteúdo técnico,
bem como aquelas manifestamente inexequíveis, nos termos do Art. 48 da Lei 8.666/93.
8.6 A verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, assim como o
julgamento e classificação serão devidamente registrados na ata de julgamento.
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Ocorrendo empate entre as empresas participantes, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, no caso de empate será
realizado o sorteio na sessão pública e a empresa conscrita, poderá apresentar, no prazo de 2
(dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame;
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste
item;
10 DA ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
10.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado e valores unitários não
excedam o limite do valor estimado pelo Município constante no Termo de Referência (Anexo VII),
incluindo-se neste cômputo todas as despesas oriundas do fornecimento do objeto.
10.2 Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;
b) as que contiverem opções de preços alternativos;
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham
a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste Edital.
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Das decisões relacionadas com a presente licitação cabe recurso no prazo de 2 (dois) dias
úteis a contar da comunicação de resultado, observando-se assim as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Os recursos, caso interpostos por
licitante, deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av.
25 de Julho, 202, Serafina Corrêa, RS, dentro dos prazos previstos na Lei; Não serão aceitos se
remetidos via correio eletrônico.
11.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública, importará a
decadência do direito de recurso.
12 DA CONTRATAÇÃO
12.1 As obrigações decorrentes desta licitação serão firmadas mediante contrato ou instrumento
equivalente, observando o § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93 e a adjudicatária, quando convocada
para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para firmar assinatura, sob pena de decair do direito a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde
que feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.

12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato
e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo de 02 (dois) anos.
12.4 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.
13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 O contrato terá sua vigência vinculada ao término do exercício financeiro de 2018, sendo que
seu início será a contar da assinatura do mesmo.
13.1.1 O contrato poderá ser extinto, se houver a entrega do objeto de forma definitiva, antes do
término da vigência do contrato, sem que caibam quaisquer direitos ou indenização.
13.2 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações e pelas disposições do Edital e
preceitos do Direito Público.
14 DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
14.1 O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado (acrescido ou reduzido) com a
devida justificativa, de acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93.
14.2 O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos
77,78,79 e 80 da Lei 8.666/93.
14.3 Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela contratada, esta deverá notificar
a contratante, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e comprovado.
14.4 A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, devendo a contratada, manter a execução do contrato pelo prazo
necessário para que o Município efetue nova contratação.
15 DA ENTREGA DO OBJETO
15.1 As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas no respectivo Pedido de
Empenho.
15.2 Os licitantes terão o prazo de até 05 (cinco) dias, contados da comunicação expedida pelo
Município para entregar os toners e cartuchos, sem custos adicionais, nos locais indicados pelo
setor de Compras no momento que for expedido o Pedido de Empenho (no Município de Serafina
Corrêa/RS) mediante Nota Fiscal, sendo que os toners e cartuchos serão recebidos
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação, e
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos e consequente
aceitação pelo fiscal do Contrato e Secretário da Pasta.
15.3 Os toners e cartuchos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a
permitir completa segurança e o controle de qualidade durante o transporte.
15.4 Caso o objeto não corresponda ao exigido no Instrumento Convocatório, a contratada deverá
providenciar no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da data da notificação expedida pela
contratante, a sua adequação/substituição, visando o atendimento das especificações, sem
prejuízo da incidência das sansões previstas neste Instrumento Convocatório, na Lei 8.666/93 e
no Código de Defesa do Consumidor.

15.5 Os preços que vierem a constar no Pedido de Empenho, não poderão sofrer alteração ou
reajustamento.
15.6 Visando o retorno sustentável, a licitante contratada será responsável pela logística reversa
dos itens, devendo fazer o recolhimento dos cascos de toners e cartuchos inservíveis, assim que
solicitado pela contratante, conforme consta na Lei Federal nº 12.305/2010, art. 33, sem qualquer
ônus ao Município.
16 DA FISCALIZAÇÃO
16.1 Em observância ao Art. 67 da Lei 8.666/93, a fiscalização do contrato e a observação das
especificações constantes neste Edital será realizada por meio da Secretaria Municipal de
Educação.
16.1.1 A fiscalização sobre todos os termos do Contrato a ser exercida pela Secretaria, ocorrerá
para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará
corresponsabilidade pela eventual entrega incorreta do objeto.
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Poderão ser aplicadas às empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório.
18 DAS PENALIDADES
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do certame ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor estimado da contratação;
d) executar as obrigações com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar as obrigações com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho;
f) inexecução parcial das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do Pedido de Empenho;
g) inexecução total das obrigações: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de
Empenho;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das obrigações:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco)
anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Pedido de Empenho.
18.2 As penalidades e as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
18.3 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com
a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação do ato.
18.4 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,
“caput”, da Lei nº 8.666/93.
18.5 No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da referida
sanção, tendo ela o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para
recolher a importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação de
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
18.5.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados administrativa e/ou judicialmente.
18.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
18.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
18.8 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
18.8.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do certame, demonstrarem não
possuir idoneidade para contratar com a Administração, ou fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal.
19 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) dias após
emissão da Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93.
19.1.1 Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, as informações
bancárias deverão ser disponibilizadas na PROPOSTA FINANCEIRA.
19.2 Para fins de pagamento a licitante deverá manter todos os requisitos documentais de
habilitação constantes do edital, cuja confirmação será feita através da internet nos respectivos
sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal, com suspensão do pagamento
em caso de irregularidade.
19.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, se for o caso, conforme
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.
19.4 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012., devidamente firmada por seu
representante legal ou contador.
19.5 O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer a Nota Fiscal de Fatura, constando
a identificação do presente Processo Licitatório (Convite nº 002-2018).
19.6. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a
contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias autorizadas e
indicadas pela Secretaria Municipal da Fazenda.
GABINETE DA PREFEITA

04.062.0185.2201. MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 023
04.122.0185.2007. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 037
04.122.0185.2229. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CAVALHEIRO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 049
04.124.0185.2124. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 062
04.131.0185.2234. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD COM. SOCIAL IMPRENSA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 067
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0185.2009. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 085
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0185.2017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 126
04.129.0185.2283. MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DES. URBANO

04.122.0185.2033. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0185.2038. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 238
12.361.1205.2034. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255
12.365.1205.2048. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272
12.364.0204.2298. MANUTENÇÃO DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0213.2064. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 404
10.301.0213.2069. MANUT/REF/CONST/ DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413
10.302.0213.2070. MANUTENÇÃO/SERV. DE PRONTO ATENDIMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 449
10.304.0214.2081. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 457
10.301.0213.2080. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 465
10.305.0214.2077. PAB FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA PFVISA – REC FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 509
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

20.122.0185.2097. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.122.0216.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 579
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

04.122.0218.2156. MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 613
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1208.2159. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 628
08.243.1208.2087. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 655
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

04.122.0185.2033. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 760
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, E DES. ECONÔMICO

23.122.0126.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 798
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0054.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 812

21 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
21.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666/93.
21.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas de preço, ficando esclarecido que a intempestiva
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.
21.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21.4 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do
processo licitatório na modalidade Carta Convite, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
22 DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do
presente Edital.
22.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
22.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos,
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da
Comissão de Licitação.
22.4 Não serão lançadas em ata, consignações que versarem sobre matéria objeto próprio, como
por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira. (Art.109, inciso I “a” e “b”,
da Lei Federal 8.666/93).
22.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos à
licitação os participantes retardatários.
22.6 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o
valor inicial contratado.
22.7 A cientificação do resultado do julgamento será dada com a mesma publicação que foi dada
ao Edital.
22.8 A adjudicação do objeto da licitação se dará após decorrido o prazo recursal, ou em prazo
inferior, se houver expressa desistência ao direito de recurso pelos licitantes e será cientificada
através de publicação acima mencionada.
22.9 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
22.10 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente, subsequentes aos ora fixados, salvo
se algum outro certame já estiver agendado, quando então será dada a devida publicidade da
nova data.
22.11 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do
Contratado para outras empresas.
22.12 A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições do presente Edital, dos seus Anexos e das normas que o integram.
22.13 Impugnações ao Edital caso interpostas por licitante, deverão ser apresentados por escrito,
junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. 25 de Julho, 202, Serafina Corrêa-RS, até o
segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer

cidadão, deverão ser apresentadas até o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação. Não
serão aceitos se remetidos via correio eletrônico.
22.14 Os anexos deste Edital são:
a) Anexo I – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa;
c) Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação;
d) Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento ao Art. 7º da Constituição Federal;
e) Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo;
f) Anexo V – Modelo de Declaração referente ao quadro societário da empresa;
g) Anexo VI – Minuta do Contrato Administrativo;
h) Anexo VII – Termo de Referência.
22.15 Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.
22.16 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e ou do(s) contrato(s) dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
22.17 O Edital relativo ao objeto, bem como os demais atos oriundos desta licitação, encontrarse-ão à disposição dos interessados no Departamento de Licitação junto a Prefeitura Municipal ou
por meio do site oficial www.serafinacorrea.rs.gov.br.
22.18 Demais informações complementares sobre o presente Edital poderão ser solicitadas pelo
endereço eletrônico licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br ou ainda no Departamento de Licitações,
sito na Rua 25 de Julho, nº 202, Bairro Centro, Serafina Corrêa-RS, no horário das 10 horas às
11h30min e das 13h30min às 15 horas, de segunda a sexta-feira.
22.19 Integram e fazem parte do presente Edital todas as disposições de natureza imperativa,
presentes na Lei 8.666/93 e nas demais leis e/ou regulamentos aplicáveis, em especial o disposto
nos artigos 40 e 55 do referido diploma legal.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, RS, 31 de julho de 2018.

Este documento se encontra examinado e
aprovado por esta Procuradoria Jurídica.
Em: ____/____/______.

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal

______________________
OAB/RS

(Em papel timbrado)

ANEXO I

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

(Razão Social da licitante) _____________________, inscrita no CNPJ sob nº
____________________, por meio de seu Responsável Legal ou contador, DECLARA, sob as
penas da lei, que:
a) enquadra-se na situação de _____________ (microempresa, empresa de pequeno
porte ou MEI);
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite
fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações;
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º,
incisos I a X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal ou Contador
Carimbo

OBS.: esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope da documentação.

(Em papel timbrado)

ANEXO II

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa ____________ (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou
Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação,
ou seja, que o envelope identificado como o de nº 01, contém todas as exigências editalícias que
comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da
empresa.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

(Em papel timbrado)

ANEXO III

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Carta Convite nº
002/2018, por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma
e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

________________, ____ de ___________ de 2018.

CNPJ: _____________________________________________
Razão Social: _______________________________________

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

(Em papel timbrado)

ANEXO IV

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na _________ (endereço completo),
inscrita

no

CNPJ

sob

n°

___________,

neste

ato

representada

pelo

seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensa de contratar
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

(Em papel timbrado)

ANEXO V

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

A empresa ________ com sede na Av./Rua ______________, bairro ________, no
Município de ______________, CNPJ ________________, por intermédio de seu representante
legal, _______________, portador da cédula de identidade nº_________, CPF nº ________,
DECLARA para os devidos fins que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público
na ativa no município de Serafina Corrêa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

________________, ____ de ___________ de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo

ANEXO VI
EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, RS, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ nº 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, nº 202, Centro, na
cidade de Serafina Corrêa, RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, Sra. Maria Amélia Arroque Gheller.
CONTRATADA: ______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
______________, estabelecida na Rua _____, nº ___, Bairro _______, na cidade de
_________________doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e neste ato
representada pelo Sr. ________________, inscrito no CPF nº ____________, com base no
processo licitatório na modalidade Carta-Convite nº 002/2018, estabelecem as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS NORMAS APLICÁVEIS
1.1 A execução deste Contrato Administrativo será de conformidade com o previsto na Carta
Convite nº 002/2018, com subsídios na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, termos e condições contidas no
Edital e seus anexos, bem como as cláusulas e condições avençadas, às quais sujeitam-se os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente termo a aquisição de toners e cartuchos NOVOS, lacrados, não
remanufaturados e não recarregados compatíveis com as impressoras citadas em cada item,
especificados no Anexo I deste Contrato Administrativo.
2.1.1. O prazo máximo para entrega do objeto será de 5 (cinco) dias a contar de sua efetiva ordem
de compra realizada pelo Departamento de Compras, localizado na Prefeitura Municipal de
Serafina Corrêa, na Avenida 25 de julho nº 202, centro, Serafina Corrêa, RS.
2.1.2 Os toners e cartuchos deverão possuir garantia de no mínimo 12 meses, a contar da entrega
dos mesmos.
2.2 Visando o retorno sustentável, a licitante contratada será responsável pela logística
reversa dos itens, devendo fazer o recolhimento dos cascos de toners e cartuchos
inservíveis, assim que solicitado pela contratante, conforme consta na Lei Federal nº
12.305/2010, art. 33, sem qualquer ônus ao Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O preço a ser pago pelo Contratante pelo fornecimento do objeto contratado será de R$ ___
(valor por extenso) conforme descrito no Anexo I deste Contrato Administrativo, sem que incida
sobre o valor qualquer reajuste, a ser pago pela Secretaria Municipal de Fazenda, mediante
depósito bancário, posterior a entrega dos toners e cartuchos e apresentação da Nota Fiscal de
entrega.

3.1.1 O pagamento será realizado em depósito bancário, Banco _____, Agência _____, conta
bancária nº ____.
3.2 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na
Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB 1234/12.
3.3 Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa RFB 1234/12, devidamente firmada por seu representante legal ou contador.
3.4 O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débitos
aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
3.5 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada
com juros de 0,2% ao mês, pro rata.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.1 As despesas decorrentes da presente licitação serão autorizadas e indicadas pela Secretaria
Municipal da Fazenda.
GABINETE DA PREFEITA
04.062.0185.2201. MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 023
04.122.0185.2007. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 037
04.122.0185.2229. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CAVALHEIRO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 049
04.124.0185.2124. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 062
04.131.0185.2234. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD COM. SOCIAL IMPRENSA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 067
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0185.2009. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 085
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.123.0185.2017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 126
04.129.0185.2283. MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E DES. URBANO
04.122.0185.2033. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0185.2038. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 238
12.361.1205.2034. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255
12.365.1205.2048. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 272
12.364.0204.2298. MANUTENÇÃO DO POLO DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0213.2064. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 404
10.301.0213.2069. MANUT/REF/CONST/ DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413
10.302.0213.2070. MANUTENÇÃO/SERV. DE PRONTO ATENDIMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 449
10.304.0214.2081. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 457

10.301.0213.2080. PISO DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 465
10.305.0214.2077. PAB FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA PFVISA – REC FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 509
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO
20.122.0185.2097. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
23.122.0216.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 579
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.122.0218.2156. MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 613
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1208.2159. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 628
08.243.1208.2087. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 655
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.0185.2033. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 760
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, E DES. ECONÔMICO
23.122.0126.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 798
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.122.0054.2098. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 812

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações
da Contratada:
a) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, por conveniência da administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da
Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado;
b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir
a legislação em vigor, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e
fiscais;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente
contrato;
5.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações
da Contratante:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
c) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada
estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. advertência;

II. multas, por meio da Guia de Recolhimento do Município de Serafina Corrêa-RS, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante:
a) de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o valor total das etapas
não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10,0 % sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 0,5 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções
cabíveis;
e) de 10,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Serafina Corrêa/RS, por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
6.2 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e
à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo.
6.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas acompanhadas do inciso II.
6.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da notificação.
6.5 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do valor
da garantia previsto neste contrato e, se necessário, do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado
administrativa e/ou judicialmente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1 A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa
prevista no Art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
7.1.1 Este Contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral do Contratante, nas hipóteses do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de dispensa de
licitação, desde que convenientemente para o Contratante;
c) Judicialmente, nos termos da legislação;
d) Pela Contratada na falta injustificada de pagamento, no devido tempo e sem razão plausível.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 O Contratante se reserva o direito de fiscalizar a aquisição dos itens adquiridos de acordo com
as especificações constantes neste Contrato por meio da Secretaria Municipal solicitante do objeto.
8.2 A fiscalização sobre todos os termos do presente Contrato a ser exercida pelo Contratante,
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe
implicará corresponsabilidade pela eventual execução incorreta do Contrato.
8.3 Fica designado por parte do Contratante o Servidor _____, matrícula nº _____, como
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto de que trata o presente Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1 O contrato terá sua vigência vinculada ao término do exercício financeiro de 2018, sendo que
seu início será a contar da assinatura do mesmo.

9.2 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas
disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações e pelas disposições do Edital e
preceitos do direito público.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Ao firmar este contrato, a contratada declara, sob penas da lei, que não incorre em qualquer
impedimento previsto no ordenamento jurídico para contratar com a Administração,
especialmente:
a) que não incorre em inadimplência tributária que o impeça de contratar com a Administração
Pública, conforme a Lei;
b) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de Serafina
Corrêa/RS;
c) que não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar ou
transacionar com a Administração Pública de Serafina Corrêa/RS;
d) que não está enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
atualizações;
e) que cumpre rigorosamente o art. 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre à menores de dezoito e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
10.2 Este contrato está vinculado ao Edital de Licitação nº 171/2018, que passa a integrá-lo para
todos os efeitos.
10.3 A Contratada se obriga a observar, durante a execução do Contrato administrativo, toda a
legislação que rege o objeto desta licitação.
10.4 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações,
legislação pertinente e os princípios gerais de direito.
10.5 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Guaporé, RS, para dirimir
dúvidas oriundas da aplicação deste contrato.
E, assim por estarem de acordo, ajustados e acordados, as partes, firmam o presente Contrato,
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Serafina Corrêa, ___ de ____ de 2018.

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:
1) _____________________________
2) _____________________________

_____________________
CONTRATADA

ANEXO VII

EDITAL Nº 171-2018
CARTA CONVITE Nº 002-2018

A

TERMO DE REFERÊNCIA
Objeto: Aquisição de toners e cartuchos NOVOS, lacrados, não remanufaturados e não
recarregados compatíveis com as impressoras citadas em cada item, a serem adquiridos
quando deles o Município de Serafina Corrêa necessitar.

B

Justificativa: A aquisição dos materiais visa atender as necessidades na execução das
atividades rotineiras das Secretarias municipais, no que se refere à impressões diversas.

C

Prazo de entrega: Parcelado - No prazo de até 5 (cinco) dias após requisitado pelo
Município.

D

Adjudicação do Objeto: Contrato - Menor Preço por Item.

E

Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário.

Item

Descrição do Objeto

Unidade

Quant.

Valor
Referencial
Unitário

Valor
Referencial
Total

Obs.: O valor de cada item não deverá ser superior ao estabelecido na Lista de
Produtos com Preço Médio, deste Termo de Referência.
F

Do Pagamento: Em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento definitivo do objeto,
mediante emissão da Nota Fiscal e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de
Licitações.

G

Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta
das dotações orçamentárias autorizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, já citadas no
Edital.

H

Local da entrega: Em locais determinados pela Municipalidade no Pedido de Empenho.

I

Garantia: Os toners e cartuchos deverão possuir garantia de no mínimo 12 meses, a contar
da data de entrega.

J Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Data: 31 de julho de 2018.

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal

Assessoria Jurídica
OAB-RS

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

CNPJ: 88597984/0001-80
Lista de Produtos com Preço Médio
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Licitação: 000111/18 MAT / SERV - CONVITE
Item Código

LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Descrição do Produto/Serviço

Unid. Quant.. Vlr Médio

Vlr Total

UN

6

70,000

420,000

UN

5

75,000

375,000

UN

15

150,000

2.250,000

UN

3

110,000

330,000

UN

6

180,000

1.080,000

UN

10

90,000

900,000

UN

2

130,000

260,000

UN

50

90,000

4.500,000

UN

50

100,000

5.000,000

UN

10

130,000

1.300,000

UN

10

130,000

1.300,000

UN

10

130,000

1.300,000

UN

10

130,000

1.300,000

UN

15

110,000

1.650,000

UN

50

140,000

0,000

UN

100

190,000

0,000

UN

50

210,000

10.500,000

UN

50

129,000

6.450,000

UN

50

70,000

0,000

UN

20

75,000

1.500,000

UN

50

69,000

3.450,000

UN

20

129,000

0,000

UN

20

120,000

2.400,000

UN

50

100,000

5.000,000

UN

50

75,000

3.750,000

UN

20

149,000

2.980,000

UN

20

149,000

2.980,000

UN

20

149,000

2.980,000

UN

20

149,000

2.980,000

UN

50

79,000

3.950,000

UN

20

159,000

0,000

UN

100

90,000

9.000,000

UN

100

90,000

9.000,000

UN

100

90,000

9.000,000

UN

100

90,000

9.000,000

UN

10

500,000

5.000,000

UN

5

500,000

0,000

UN

5

500,000

0,000

UN

5

500,000

0,000

TONER ML-D2850B COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CB436A HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER SCX - D4725A SANSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER 3K XEROX WORKCENTRE 3210- 103R00639 COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER SCX - D5530B SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER TN1060 BROTHER COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CILINDRO DR1060 BROTHER COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER 901XL PRETO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER 901 COLOR HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CC530A PRETO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CC531A CIANO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CC533A MAGENTA HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CC532A AMARELO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D105L SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D209L SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D203L SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D203U SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D205U SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CE285A HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CB435A HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER 60B PRETO 4,5ML HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER D205L SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CE505X HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER 60XL COLOR 15,5ML HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CE278A HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF210X PRETO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF211A CIANO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF212A AMARELO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF213A MAGENTA HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER HP CE283X HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D204L SAMSUNG COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF380X PRETO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER HP CF381A CIANO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF382A AMARELO HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER CF383A MAGENTA HP COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER GPR-52 PRETO CANON COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER GPR-52 CIANO CANON COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER GPR-52 MAGENTA CANON COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER GPR-52 AMARELO CANON COMPATÍVEL
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.

Municipio de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro

CNPJ: 88597984/0001-80
Lista de Produtos com Preço Médio
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Licitação: 000111/18 MAT / SERV - CONVITE
Item Código

LOTE
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Descrição do Produto/Serviço

Unid. Quant.. Vlr Médio

Vlr Total

CILINDRO MLT-R204 SAMSUNG COMPATÍVEL
UN
10
159,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 664XL HP PRETO COMPATÍVEL
UN
20
130,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 664XL COLORIDO HP COMPATÍVEL
UN
20
140,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO C4844A PRETO HP COMPATÍVEL
UN
20
110,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO C4838A AMARELO HP COMPATÍVEL
UN
20
110,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO C4836A CIANO HP COMPATÍVEL
UN
20
110,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO C4837A MAGENTA HP COMPATÍVEL
UN
20
110,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 21XL HP COMPATÍVEL
UN
30
90,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 22XL HP COMPATÍVEL
UN
30
100,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
REFIL DE TINTA T664120AL PRETO 70ML COMPATÍVEL
UN
70
70,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
REFIL DE TINTA T664220AL CIANO 70 ML COMPATÍVEL
UN
50
70,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
REFIL DE TINTA T664320AL MAGENTA 70ML COMPATÍVEL
UN
50
70,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
REFIL DE TINTA T664420AL AMARELO 70ML COMPATÍVEL
UN
50
70,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO T140320 MAGENTA 10ML EPSON COMPATÍVEL
UN
50
60,000
CARTUCHO T140120 PRETO 25ML EPSON COMPATÍVEL
UN
50
60,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO T140220 CIANO 10 ML EPSON COMPATÍVEL
UN
50
60,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO T140420 AMARELO 10ML EPSON COMPATÍVEL
UN
50
60,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 950XL HP COMPATÍVEL
UN
50
90,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 951XL CIANO HP COMPATÍVEL
UN
20
90,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 951XL MAGENTA HP COMPATÍVEL
UN
20
90,000
Prazo de validade de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO 951XL AMARELO HP COMPATÍVEL
UN
20
90,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CARTUCHO Q2612A HP COMPATÍVEL
UN
50
70,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER Q7551X HP COMPATÍVEL
UN
20
190,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
BOBINA PARA ETIQUETA BROTHER DK 1208
UN
20
150,000
para impressora Brother QL 570, tamanho da etiqueta 38mm x 90,3mm (400 etiquetas por rolo).Prazo de validade mínimo de 1
ano, a contar da data de entrega.
TONER T504U LEXMARK COMPATÍVEL
UN
5
450,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
CILINDRO 500Z LEXMARK COMPATÍVEL
UN
5
450,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
TONER MLT-D111L SAMSUNG COMPATÍVEL
UN
20
119,000
Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega.
BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA ELÉTRICA
CX
10
79,000
Tam. 0,57mmx30m - Caixa com 30 unidades
Fita para Impressora Matricial - Autenticadora
UND
10
10,000
12,7mm x 6,5m - Compatível com Star SP 300 - Autenticadora Daruma - Extralife Memphis
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER E CALCULAR
CX
10
90,000
Caixa com 12 unidades
Total ->
9.673,00
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0,000
2.200,000
2.200,000
2.200,000
2.200,000
0,000
0,000
4.900,000
3.500,000
3.500,000
3.500,000
3.000,000
3.000,000
3.000,000
3.000,000
4.500,000
0,000
0,000
0,000
3.500,000
3.800,000
0,000
0,000
0,000
2.380,000
790,000
100,000
900,000
164.055,00

