SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE - PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro - Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº.04/2015
PROCESSO Nº 08/2015
INTERESSADO: SAAE DE PARAISÓPOLIS

Pelo presente Instrumento Particular, de um lado o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto – SAAE, Paraisópolis/MG, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.114.647/0001-68, com sede à Praça São Benedito nº 100, Bairro
Centro, na Cidade de Paraisópolis/MG, neste ato, representada pelo seu Diretor, FÁBIO
FARIA PINTO, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro
lado a Empresa GESTTI – GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inscrita no
CNPJ nº 14.393.106/0001-07, estabelecido à Praça Dom Cristiano, nº 10, Conjunto B Lj.
01, Divinópolis-MG, neste ato representada por Viviana Luzia Silva Oliveira, inscrita no
CPF sob o nº 042.448.066-28, denominada simplesmente de CONTRATADA, ajustam
entre si uma ata de registro de preços para aquisição de bobinas termo sensíveis com
layout para impressão de faturas simultâneas do SAAE para 12 (doze) meses, em
virtude da homologação do Processo Licitatório nº 08/2015 – Pregão Presencial RP
nº 04/2015, tudo de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e sob as
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços: Aquisição de bobinas termo
sensíveis com layout para impressão de faturas simultâneas do SAAE para 12 (doze)
meses.

Descrição do Objeto
Quantidade Unidade R$ Unitário
R$ Total
825
Unidade 9,58
1 - Descrição genérica bobinas para
7.903,50
Zebra
RW-420:
a) Papel termo sensível com barreira
Over Coating 75g/m2
b) Black-Mark para leitura em
impressora
Zebra RW-420 (3 x 100 mm alinhado
de
forma central na borda inferior)
c) Impressão na frente com tinta
termo
resistente
d) Impressão fluxográfica
e) Tamanho da conta: 100 x 235 mm
f) Serrilha do canhoto a 181mm e
serrilha no final da conta (235mm)
g) Tubete com diâmetro interno de
20 mm e diâmetro externo no
máximo de 26 mm
h) 100 contas por bobina
i) Até 4 cores - frente e verso.
Durabilidade mínima 5 anos.
Valor
R$ 7.903,50
Global
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Valor da Ata de Registro de Preços : R$ 7.903,50 (Sete mil, novecentos e três reais e cinqüenta
centavos).
Observações:
1 – Os itens cotados somente, serão reajustados de acordo com os índices oficiais fornecidos
pelos órgãos competentes do Governo Federal.
2 - O estabelecimento deverá possuir Nota Fiscal eletrônica, em atendimento a previsão
legal.
3 – O SAAE não será obrigado a adquirir todos os itens objeto do contrato, serão adquiridos de
acordo com a necessidade e conveniência administrativa da Autarquia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, iniciando na data de sua
assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE
EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.
2. A execução do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais estabelecidos pela Ordem de
Fornecimento, nesta cidade de Paraisópolis, correndo por conta da Contratada as despesas de
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto da presente licitação será recebido dentro da validade da ata de registro de preço.
2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
3 - O SAAE adquirirá os produtos de acordo com as necessidades e conveniência
administrativa, não sendo obrigado a adquirir o total dos produtos objeto da licitação.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, contados da data da entrega dos
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de depósito em conta
corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Departamento de
Compras.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
3 - As propostas apresentadas somente, serão reajustadas de acordo com os índices oficiais
fornecidos pelos órgãos competentes do Governo Federal.
CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES
Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º da lei Federal nº 10.520/02 e artigo 87 da lei
federal nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa
prévia:
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1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido
ou de recebê-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).
2 - Pelo atraso injustificado na execução dos serviços:
2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;
2.2 - A partir do 30º (trigésimo) dia entende-se como inexecução total da obrigação;
3 - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem
de Fornecimento;
4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à
Contratada, após a sua imposição;
5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:
1 - A entrega dos produtos será efetuada mediante expedição, pelo Departamento de Compras,
da “Ordem de Fornecimento”, da qual constará a data de expedição, especificações dos
produtos, quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total, que substituirá o Termo
de Contrato.
2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a
fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em
cada “Ordem de Fornecimento”.
3 - O SAAE DE PARAISÓPOLIS não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos
produtos, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
3.1 - Os quantitativos totais expressos são estimativos e representam as previsões para um
período de 12 (doze) meses.
4 - Caso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões em até 25% (vinte e cinco por cento).
5 - A existência do preço registrado não obriga o SAAE DE PARAISÓPOLIS firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em
igualdade de condições.
6 - O produto será recusado na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da
Ata de Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis.
7 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações
referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
municipal pertinente.
8 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de
reequilíbrio econômico - financeiro, para menos ou para mais.
9 - Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o
licitante vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos
preços visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na
proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
10 - O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada,
desonerando-se de compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o
desequilíbrio econômico - financeiro.
10.1 - A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, como notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, de transporte de mercadorias, alusivas
à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;
10.2 - Reconhecendo o desequilíbrio econômico - financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item;
10.3 - A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de
acordo com os praticados no mercado.
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11 - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada,
bem como a Ata da Sessão do Pregão.
12 - Poderá participar do certame empresas com estabelecimento comercial dentro da área
urbana de Paraisópolis-MG.
13 - Dotação Orçamentária: 03.01.17.123.0001.2.827.3390-30 – ficha 06, material de
consumo.

Paraisópolis-MG, 18 de março de 2015.

_______________________________________________________
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-CONTRATANTE
FÁBIO FARIA PINTO
Diretor do SAAE

______________________________________________________________
GESTTI – GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTRATADA
VIVIANA LUZIA SILVA OLIVEIRA
Representante Legal

Testemunhas:

1-

CPF: ______________________________

2-

CPF: ______________________________
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo 08/2015 – Pregão RP 04/2015
Partes: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GESTTI – GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objeto: Aquisição de bobinas termo sensíveis com layout para impressão das faturas
simultâneas do SAAE par 12 (doze) meses.
Valor Global : R$ 7.903,50 (Sete mil, novecentos e três reais e cinqüenta centavos)
Vigência : 18/03/2016
Dotação Orçamentária : 03.01.17.123.0001.2.827.3390-30 – ficha 06.
Data da Assinatura : 18/03/2015.

Certifico que este aviso foi
publicado em conformidade
com a Lei 2.066 de 13/04/2007.
Em 18/03/2015.

Cristiano Gonçalves Simão
Pregoeiro

