
CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES 

Estado de São Paulo 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 015/18 

PREGÃO N° 015/18 

EDITAL N° 015/18 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, mediante o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados nos autos do Processo Administrativo nO 175/18 (fls. 51), pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, que obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nO 10.520/02, Ato da Presidência de n? 149/07, Ato da 
Presidência de nO 023/10, Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e Lei 
Complementar n? 123/06, no que couber. 

Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação das empresas interessadas 
deverão ser entregues na Sala de Reuniões Dr. Sérgio Nogueira, da Câmara 
Municipal, situada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, no dia (18/07/2018), às 09h30, quando se realizará a 
sessão pública para abertura dos envelopes, dirigida pelo Pregoeiro designado. 

1. OBJETO 

O presente PREGÃO tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, conforme especificações e quantitativos constantes no 
ANEXO I deste edita!. 

1.1 O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, conforme determina 
a Lei Federal n? 8.666/93 com suas alterações. 

1.2 As quantidades estimadas não obrigam a Administração ao seu consumo, 
podendo inclusive oscilar para mais ou para menos os materiais registrados. 

2. DAS CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Somente poderão participar deste Pregão, as empresas que se enquadram 
na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso I da Lei Complementar n? 
123/2006, legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que 
satisfaçam as condições deste edital. 

2.2 Não poderão participar da presente licitação empresas que, por qualquer 
motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como, aquelas que 
se enquadrem nas demais situações de impedimento previstas na Lei de 
Licitações. 
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2.3 Em caso de lotes desertos, em que não houver participação de micro e 
pequenas empresas, o certame será aberto para ampla concorrência na 
mesma sessão. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 
item 8 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
contendo as seguintes inscrições: 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 015/18 
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 015/18 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PREGÃO N° 015/18 
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 015/18 
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO 
EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

3.2 A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes não se responsabiliza pelo 
recebimento de envelopes encaminhados pelo Correio. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 O proponente deverá se apresentar diante do Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 
sócio ou assemelhado, deverá apresentar um dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado; 

b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício, no caso de sociedade civil; 

d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

e) Registro comercial, se empresa individual. 

4.2.2 Se representada por procurador, além de um dos documentos 
acima elencados, deverá apresentar também: 

a) Instrumento público de procuração; com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou; 

b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente, acompanhado de ato de investidura do outorgante 
como representante legal da proponente. 

4.3 Deverá apresentar, ainda, as declarações de PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO, de ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, de 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, e de ENQUADRAMENTO NA CONDiÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
modelos constantes dos anexos 111, IV, V, VI e VII deste edital, juntamente 
com os documentos de credenciamento. 

NOTA: A apresentação dos documentos acima mencionados no credenciamento 
isenta a presença dos mesmos no envelope de habilitação. 

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 pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, procederá ao recebimento dos ENVELOPES N° 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame. 
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6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A proposta de preço deverá ser formulada em papel timbrado da empresa 
licitante, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, preferencialmente conforme o modelo constante do Anexo 11 
deste edital, em 01 (uma) via, datada e assinada pelo representante legal ou 
procurador credenciado para o certame, devidamente identificado com 
nome, RG, CPF e cargo na empresa, devendo nela constar, 
obrigatoriamente: 

a) CNPJ, razão social, endereço, telefone, e-mail da licitante; 
b) Marca dos produtos ofertados; 
c) Valores Unitários e Totais dos itens ofertados, em moeda corrente 

nacional apresentado em algarismos (com apenas duas casas após a 
vírgula). 

d) Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídos todos os 
custos diretos e indiretos para o perfeito e satisfatório fornecimento dos 
materiais objetivados neste edital 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contado da data da sessão pública. A ausência da indicação do prazo 
será entendida como aceitação tácita dessa condição. 

6.2 Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por 
extenso será considerado este último. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a 
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 
vencedora. 

7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 
de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

7.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 
novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta classificada em último lugar, até a proclamação 
da vencedora. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 
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7.6 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar 
nova proposta. 

7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.8 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% (um por cento). 

7.9 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital. 

7.10 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 

7.11 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

7.12 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

7.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço unitário por item apresentado, o pregoeiro verificará a 
aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com o valor 
estimado no Anexo I - Termo de Referência. 

7.14 A classificação dar -se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR 
PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível 
com o preço de mercado. 

7.15 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 6; 

d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis. 

7.16 Quaisquer inserções na proposta que visem 
direitos, sem previsão no edital, serão 

modificar, extinguir ou criar 
tidas como inexistentes, 
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aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório. 

7.17 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 

7.18 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos. 

7.19 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto ao Pregoeiro. 

7.20 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, sendo intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 

7.21 Serão aceitas apenas propostas com valor unitário igualou inferior ao 
valor unitário estimado por item. 

8. DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE nO 02, os seguintes documentos: 

8.1 HABILITAÇÃO JURíDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

d) 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. 

8.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, em havendo, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades; 
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b) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições ou 
Certidões Positivas de Débitos com efeitos de Negativa), sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa 
(CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11. 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos em lei; 

e) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo não superior a 
90 dias da data de sua expedição. 

8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação de que o licitante forneceu materiais compatíveis com os 
ofertados, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 

8.5 Para as empresas cadastradas na Câmara Municipal e ou Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, a documentação poderá ser substituída 
pelo Certificado de Registro de Cadastral, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

8.6 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 
esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-Ia no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-Ia, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação. 

8.7 O ENVELOPE nO 02 (HABILITAÇÃO) que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-Ia no prazo de 5 (cinco) dias, após 
decorrido o prazo acima referenciado, sob pena de inutilização do envelope. 

9. DA ADJUDICAÇÃO 

9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 
ofertar o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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9.2 Em caso de desatendimento às exiqências habilitatórias, o pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante. 

10. DOS QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, em relação a eventuais dúvidas de ordem técnica 
ou na interpretação deste Edital, deverão ser protocolados por escrito, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento e 
abertura dos envelopes, na Secretaria Geral Administrativa da Câmara 
Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

10.2 Acolhido o pedido de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 
convocatório do Pregão, será designada nova data para a realização do 
certame. 

10.3 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, junto ao 
Pregoeiro na Secretaria Geral Administrativa. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, 
a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para 
protocolar por escrito as razões de recurso, junto à Secretaria Geral 
Administrativa da Câmara Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando 
se, a todas, vista imediata do processo. 

11.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 
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11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
reconsiderar sua decisão ou fazê-Io subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 

12. DOS PRAZOS, DAS CONDiÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

12.1 A licitante vencedora deverá efetuar a entrega do material 
parceladamente, de acordo com a solicitação da Câmara, junto ao 
Setor de Almoxarifado, no Prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, no Prédio sede da mesma, situado à Avenida Vereador Narciso 
Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico, Mogi das Cruzes - SP. 

12.2 O prazo para entrega do material licitado deverá ser de no máximo 10 (dez) 
dias após a emissão de Autorização de Fornecimento expedido pela 
Câmara Municipal, em conformidade com a solicitação da Unidade de 
Almoxarifado. 

12.3 O material somente será considerado recebido após a conferência de praxe 
pela Comissão de Recebimento de Materiais da Câmara Municipal. 

12.4 O material rejeitado deverá ser retirado do local de entrega em até 48 
(quarenta e oito) horas após a notificação, por escrito, da Câmara Municipal. 

12.5 O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição pelo 
fornecedor, desde que comprovada à existência de adulteração cuja 
verificação só será possível quando de sua aprovação. 

12.6 A Câmara Municipal fica isenta de responsabilidade de atos praticados por 
terceiros, sem sua expressa autorização. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1 Os pagamentos devidos, em decorrência das obrigações assumidas, serão 
efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital 
devendo corresponder aos materiais efetivamente entregues. 

13.2 A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, 
o número da conta corrente e a agência do banco em que mantiver tal 
conta; 

13.3 Caso a licitante vencedora não indicar a conta corrente, o pagamento será 
efetuado diretamente na Tesouraria no Prédio sede da Câmara Municipal; 

13.4 O pagamento será efetuado conforme as entregas sejam efetivadas, em até 
5 (cinco) dias após a comprovação do recebimento do material licitado pela 
Comissão de Cerimonial da Edilidade e, ainda, mediante a apresentação 
das notas fiscais/faturas junto à Tesouraria da Câmara. 
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14. DO REAJUSTE 

14.1 Por força do § 1°, artigo 28 da Lei Federal nO 9.069/95, o qual dispõe sobre o 
Plano Real, os preços não serão reajustados, salvo de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65 da Lei Federal nO 8.666/93. 

14.2 Havendo alteração de preços dos produtos, os preços registrados poderão, 
a critério exclusivo da administração, ser reajustados em conformidade com 
as modificações ocorridas. 

14.3 A Câmara Municipal poderá a qualquer tempo rever, reduzindo os preços 
registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do 
disposto no inciso V do artigo 15 da Lei Federal n? 8.666/93 ou quando 
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 
mercado atacadista. 

14.4 Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das 
condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas 
federais ou municipais disciplinando a matéria. 

15. DAS PENALIDADES 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10.520/02 o 
licitante/adjudicatária que: 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato 
g) Cometer fraude fiscal; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

15.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior, garantida a defesa prévia, ficará sujeito, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e im edimento de 
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contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

15.4 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 
eventuais pagamentos devidos à licitante/adjudicatária, ou cobrados 
judicialmente. 

15.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à 
licitante/adjudicatária em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.6 As penalidades serão registradas no cadastro da licitante/adjudicatária, 
quando for o caso. 

15.7 A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o instrumento contratual e aplique 
outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais sanções civis previstas na 
legislação vigente. 

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários ao atendimento da despesa correrão por conta da 
dotação orçamentária classificada como: 020101.01031.0012.3390.30.00 - 
Material de Consumo. 

17. DO REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 Julgada a licitação, após homologada a decisão deste Pregão, a licitante 
vencedora do certame será) notificada para assinatura da Ata de Registro 
de Preços pelas partes, conforme minuta constante do ANEXO VIII deste 
Edital, na presença de duas testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de decair do direito ao ajuste, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação em vigor. 

17.2 Consideram-se como parte integrante da mesma, além das condições deste 
Edital e da proposta, as demais normas legais que regem as licitações e 
contratos administrativos. 

17.3 Os instrumentos resultantes do presente registro serão lavrados, podendo 
ser alterados, nos termos do artigo 58 combinado com o artigo 65 da Lei 
Federal nO 8.666/93, com suas alterações. 

17.4 A Edilidade poderá a qualquer tempo cancelar o Registro de Preços, no 
interesse público, sem que caiba a quaisquer das contratadas direito de 
indenização de qualquer espécie, em especial quando os preços se 
apresentarem superiores aos praticados no mercado, ou pelo fornecedor, 
quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 
cumprir as exigências do presente instrumento, observadas as disposições 
legais pertinentes. 
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18. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

18.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data, local e 
horário constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

18.2 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de 
leitura das informações nela contidas por parte do Pregoeiro, bem como 
cópias em papel termosensível (papel de fax), cujo impresso pode se 
extinguir no processo, não sendo admitida a autenticação na sessão de 
abertura dos mesmos. 

18.3 Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão 
sujeitos á verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

18.4 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.5 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-Ia por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nO 8.666/93). 

18.6 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e da entrega do objeto licitado. 

18.7 A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e normas gerais aplicáveis. 

18.8 O edital do pregão será disponibilizado às empresas interessadas, 
gratuitamente, no prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, junto ao Setor de Compras telefone (11) 
4798-9539, no horário das 08hOO às 11h30 e das 13h30 às 18hOO. 

18.9 Fica eleitor o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes - SP, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

2018. 
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ANEXO 1- Termo de Referência 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Escritório, 
conforme quantidades e especificações descritas abaixo: 

Valor 
Unitário 

Item Descrição Qtd. Unido Estimado 
1 Caixa em material plástico para Arquivo Morto, tipo 330 caixa R$ 4,42 

Polionda, cor: azul, nas medidas: 360x250x130mm. 
2 Bobina térmica (1 via, cor: amarela) para relógio de 8 unidade R$ 24,72 

ponto eletrônico da marca MADIS, nas medidas: 
57mm x 360m. Embalada individualmente em 
embalagem plástica. 

3 Borracha branca, de apagar, n040. 360 unidade R$ 0,43 
4 Caneta esferográfica Azul; corpo em resina 1.000 unidade R$ 0,94 

termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo 
descartável; corpo translúcido com respiro; ponta 
em latão com esfera de tungstênio; espessura de 
1,0 mm, escrita média; com tampa protetora 
removível ventilada, na cor da tinta; topeteira 
(tampa do topo) fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas contendo 50 unidades 
cada. Com selo do INMETRO. 

5 Caneta esferográfica Preta; corpo em resina 450 unidade R$ 0,94 
termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo 
descartável; corpo translúcido com respiro; ponta 
em latão com esfera de tungstênio; espessura de 
1,0 mm, escrita média; com tampa protetora 
removível ventilada, na cor da tinta; topeteira 
(tampa do topo) fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas contendo 50 unidades 
cada. Com selo do INMETRO. 

6 Caneta esferográfica Vermelha; corpo em resina 150 unidade R$ 0,94 
termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo 
descartável; corpo translúcido com respiro; ponta 
em latão com esfera de tungstênio; espessura de 
1,0 mm, escrita média; com tampa protetora 
removível ventilada, na cor da tinta; topeteira 
(tampa do topo) fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas contendo 50 unidades 
cada. Com selo do INMETRO. 

7 Caneta para marcar texto; fluorescente na cor 340 unidade R$ 1,78 
amarela, conteúdo: 2,50g; espessura do traço: fino: 
2,5mm e grosso: 5,0 mm. Com selo do INMETRO. 

8 Clips galvanizado, com tratamento anti-ferrugem, 75 caixa R$ 9,26 
caixa com 500 g, cód: 4/0 - medidas: 37 mm x 11 
mm. 
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Valor 
Unitário 

Item Descriç_ão Qtd. Unido Estimado 
9 Cola de papelaria; bastão; para uso diverso (papel, 290 unidade R$ 2,22 

cartões, fotos); a base de água e glicerina; atóxica; 
secagem rápida; acondicionada em bastão; branca; 
com selo de certificação compulsória Inmetro na 
embalagem do produto e atualizações posteriores; 
com validade mínima de 1 ano a partir da data de 
entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas nbr-11786 e nbr-15236. O objeto 
deverá ser acondicionado em caixas contendo 12 
unidades, com peso líquido de 10 gramas cada 
unidade. Com selo do INMETRO. 

10 Cola de papelaria; líquida; para uso escolar; a 130 unidade R$ 1,28 
base de água, lavável; atóxica e sem odor; bico 
econômico; secagem normal; acondicionada em 
frasco; pesando 40 gramas cada unidade; na cor 
branca; com validade mínima de 1 ano a partir da 
data de entrega. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas contendo 12 unidades 
cada. Com selo do INMETRO. 

11 Corretivo Líquido à base de água, atóxico, sem 5 unidade R$ 2,26 
odor e não lavável. Embalagem com 18 ml. 
Composição: Veículo aquoso e dispersantes 

12 Elástico de borracha natural, n° 18, embalagem 4 embalagem R$ 22,89 
com 1000Q. 

13 Etiqueta Adesiva branca, para uso em Ink Jet e 3 caixa R$ 52,50 
Laser; caixa com 100 folhas tamanho Carta, cada 
folha contendo 10 etiquetas de 50,8mm x 101 ,6mm 
- 1.000 etiquetas por caixa. 

14 Etiqueta Adesiva branca, para uso em Ink Jet e 220 caixa R$ 52,06 
Laser; caixa com 100 folhas tamanho Carta, cada 
folha contendo 20 etiquetas de 25,4mm x 101 ,6mm 
- 2.000 etiquetas por caixa; acondicionadas em 
embalagens de papelão rígido com tampa, de 5 
(cinco) à 10 (dez) caixas por embalagem. 

15 Etiqueta auto adesiva transparente, circular, com 5000 etiqueta R$ 0,04 
diâmetro de 18,79 mm (similar a linha PIMACO - 
código TP-19 TR) 

16 Extrator metálico de grampo em aço cromado, tipo 7 unidade R$ 1,53 
espátula, pl grampo 26/6. 

17 Grampeador de mesa na cor preta, estrutura 52 unidade R$ 33,51 
metálica com base de borracha, com as seguintes 
medidas mínimas: 20cm x 3,5cm x 7,5cm 
(comprimento x largura da frente x altura da frente) 
Para grampos 26/6 e 24/6 - capacidade mínima de 
grampeamento de 25 folhas de gramatura 75 g/m2. 

Obs: Capacidade de armazenamento de, no 
mínimo, 210 grampos 26/6 por vez; na caixa, em 
sua embalagem original, com as informações que 
comprovem as especificações. 

18 Grampo pl grampeador 26/6 - aluminizado, caixa 31 caixa R$ 4,40 
com 5000 uno 
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Item Descrição Qtd. 

unidade 

Valor 
Unitário 
Estimado 

19 Grampo plástico pl pasta - tipo trilho 80 mm - 
capacidade de armazenamento: 300 folhas, caixa 
com 50 unidades.Obs.: a haste deverá ser lisa e 
não estriada. 

Unido 
25 caixa R$ 12,07 

20 Grampo p/ pasta - tipo trilho 80 mm - em chapa de 
aço - aluminizado - com tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 50 unidades. 

13 caixa R$ 9,15 

21 Lápis; corpo em madeira de reflorestamento, 
comprovada com certificação FSC; na cor preta 
envernizada fosco; no formato redondo; matéria da 
carga mina grafite na cor preta; número nr.2=b; 
medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante 
impresso na embalagem e no produto; com 
identificação do fornecedor na embalagem; 
acessório adicional: apontado. Obs.: O nome do 
fabricante e o número 2 deverão vir escritos no 
corpo do lápis. Com selo do INMETRO. 

540 unidade R$ 0,71 

22 Papel Padrão A-4, 210 x 297mm - 75g/m2 - extra 
branco - multiuso - PH alcalino - não reciclado - 
embalagem em material impermeável, contra 
umidade - deverá atender ao INMETRO, ABNT, 
ISO e demais normas, quanto a Alvura, Opacidade, 
Umidade e demais especificações que determinam 
um papel de 1 ° linha, extra branco. O fabricante 
deve estar em conformidade à: ABNT NBR ISO 
9001. Resma com 500 (quinhentas) folhas. O 
material deverá vir acondicionado em caixas de 
papelão resistente, com 5 ou 10 resmas por caixa, 
contendo a marca do fabricante em todas as 
resmas e nas respectivas caixas. 

1200 resma R$ 22,76 

23 Pasta A-Z (devidamente montadas, prontas para 
uso); cor: preta; confeccionada em polipropileno 
rígido e revestida interna e externamente com 
plástico; lombo de 7,3 cm; etiqueta dupla-face na 
lombada; 2 argolas metálicas na frente para 
travamento da pasta; 2 protetores metálicos 
prensados (parte inferior); todos seus componentes 
assim como os acessórios do mecanismo de 
fixação das folhas deverão ser metálicos; para 
folha tamanho ofício. Deverão vir acondicionados 
em caixas de papelão rígido, com no mínimo 20 e 
no máximo 40 unidades. 

170 unidade R$ 18,21 

24 Pasta com elástico (devidamente montadas, 
prontas para uso), de papelão, na cor preta; 
textura plastificada (brilhante); os furos por onde 
passam os elásticos deverão ser reforçados com 
anel metálico e com encaixes metálicos de fixação 
nos elásticos pl não soltar da pasta; que comporte 
folhas de papel no tamanho ofício. 

520 R$ 1,90 
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Valor 
Unitário 

Item Descrição Qtd. Unido Estimado 
25 Pasta suspensa; de kraft, plastificada; com 30 unidade R$ 4,07 

gramatura de no mínimo 260g/m2; na cor parda; 
no tamanho ofício (240 x 360)mm; haste de metal; 
ponteiras de polietileno (pe); com prendedor 
interno; visor em acrílico e etiqueta branca. 

26 Mídia CO-R, Recordable, 52X - 80 min - 700 MB 740 unidade R$ 1,49 
- p/ PC. Fornecidas em envelopes lacrados de 
papelão ou papel rígido e originais do fabricante 
da mídia, contendo todas as informações técnicas 
necessárias, nas medidas: 12,5cm x 12,5cm 
(largura x altura), contendo uma unidade CO-R por 
envelope. 

27 MIOIA DE OVO-R, 4X- 120min - 4,7GB - p/ PC. 40 unidade R$ 2,96 
Fornecidas em envelopes lacrados de papelão 
rígido e originais do fabricante da mídia, contendo 
todas as informações técnicas necessárias, nas 
medidas: 12,5cm x 12,5cm (largura x altura), 
contendo uma unidade OVO-R por envelope. 

28 Marcador para superfícies de: madeira, metal, 13 unidade R$ 3,40 
vidro, PVC, filme fotográfico e papel (entre outras); 
tipo "pincel atômico", na cor preta, tinta à base de 
álcool. 

29 Fita adesiva para embalagem, filme de 10 unidade R$ 3,34 
polipropileno - rolo de 45 mm x 45m - 
transparente. 

30 Livro Ata com 50 folhas numeradas, sem margem, 7 unidade R$ 7,85 
com capa dura na cor preta, formato: 206 x 300 
mm. 

• Nos materiais em que há prazo de validade, este não deverá ser inferior a 6 
meses, a contar da data da entrega e os materiais deverão seguir as normas 
técnicas nacionais, como ABNT e INMETRO. 

• Todos os materiais deverão vir em suas embalagens oriqinais especificando: 
marca, detalhes técnicos, CNPJ do fabricante, entre outras informações. 
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ANEXO 11- MODELO DE CARTA PROPOSTA 

-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Referência: PROCESSO LlCITATÓRIO N° 015/18 - PREGÃO N° 015/18 

Razão Social da Empresa: _ 
CNPJN° _ 

Endereço Completo: _ 

Telefone: (_) _ E-mail: _ 

Prezados Senhores: 

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta 
relativa à licitação em referência para Registro de Preços dos produtos abaixo 
relacionados, sendo que as demais especificações se encontram inseridas no Anexo I, 
parte integrante deste edital. 

Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

1 Caixa em material 330 caixa 
plástico para Arquivo 
Morto, tipo Polionda, cor: 
azul, nas medidas: 
360x250x130mm. 

2 Bobina térmica (1 via, S unidade 
cor: amarela) para relógio 
de ponto eletrônico da 
marca MADIS, nas 
medidas: 57mm x 360m. 
Embalada 
individualmente em 
embalagem plástica. 

3 Borracha branca, de 360 unidade 
apagar, n040. 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

4 Caneta esferográfica 1.000 unidade 
Azul; corpo em resina 
termoplástica; formato do 
corpo sextavado; modelo 
descartável; corpo 
translúcido com respiro; 
ponta em latão com 
esfera de tungstênio; 
espessura de 1,0 mm, 
escrita média; com tampa 
protetora removível 
ventilada, na cor da tinta; 
topeteira (tampa do topo) 
fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas 
contendo 50 unidades 
cada. Com selo do 
INMETRO. 

5 Caneta esferog ráfica 450 unidade 
Preta; corpo em resina 
termoplástica; formato do 
corpo sextavado; modelo 
descartável; corpo 
translúcido com respiro; 
ponta em latão com 
esfera de tungstênio; 
espessura de 1,0 mm, 
escrita média; com tampa 
protetora removível 
ventilada, na cor da tinta; 
topeteira (tampa do topo) 
fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas 
contendo 50 unidades 
cada. Com selo do 
INMETRO. 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

6 Caneta esferog ráfica 150 unidade 
Vermelha; corpo em 
resina termoplástica; 
formato do corpo 
sextavado; modelo 
descartável; corpo 
translúcido com respiro; 
ponta em latão com 
esfera de tungstênio; 
espessura de 1,0 mm, 
escrita média; com tampa 
protetora removível 
ventilada, na cor da tinta; 
topeteira (tampa do topo) 
fixa. O objeto deverá ser 
acondicionado em caixas 
contendo 50 unidades 
cada. Com selo do 
INMETRO. 

7 Caneta para marcar 340 unidade 
texto; fluorescente na cor 
amarela, conteúdo: 
2,50g; espessura do 
traço: fino: 2,5mm e 
grosso: 5,0 mm. Com 
selo do INMETRO. 

8 Clips galvanizado, com 75 caixa 
tratamento anti-ferrugem, 
caixa com 500 g, cód: 4/0 
- medidas: 37 mm x 11 
mm. 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

9 Cola de papelaria; 
bastão; para uso diverso 
(papel, cartões, fotos); a 
base de água e glicerina; 
atóxica; secagem rápida; 
acondicionada em 
bastão; branca; com selo 
de certificação 
compulsória Inmetro na 
embalagem do produto e 
atualizações posteriores; 
com validade mínima de 
1 ano a partir da data de 
entrega; e suas 
condições deverão estar 
de acordo com as normas 
nbr-11786 e nbr-15236. O 
objeto deverá ser 
acondicionado em caixas 
contendo 12 unidades, 
com peso líquido de 10 
gramas cada unidade. 
Com selo do INMETRO. 

290 unidade 

10 Cola de papelaria; 
líquida; para uso escolar; 
a base de água, lavável; 
atóxica e sem odor; bico . econormco: secagem 
normal; acondicionada 
em frasco; pesando 40 
gramas cada unidade; na 
cor branca; com validade 
mínima de 1 ano a partir 
da data de entrega. O 
objeto deverá ser 
acondicionado em caixas 
contendo 12 unidades 
cada. Com selo do 
INMETRO. 

130 unidade 

11 Corretivo Líquido à base 
de água, atóxico, sem 
odor e não lavável. 
Embalagem com 18 ml. 
Composição: Veículo 
aquoso e dispersantes 

5 unidade 

12 Elástico de borracha 
natural, n° 18, 
embalagem com 1000g. 

4 embalagem 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

13 Etiqueta Adesiva branca, 
para uso em Ink Jet e 
Laser; caixa com 100 
folhas tamanho Carta, 
cada folha contendo 10 
etiquetas de 50,8mm x 
101,6mm - 1.000 
etiquetas por caixa. 

3 caixa 

14 Etiqueta Adesiva branca, 
para uso em Ink Jet e 
Laser; caixa com 100 
folhas tamanho Carta, 
cada folha contendo 20 
etiquetas de 25,4mm x 
101,6mm - 2.000 
etiquetas por caixa; 
acondicionadas em 
embalagens de papelão 
rígido com tampa, de 5 
(cinco) à 10 (dez) caixas 
por embalagem. 

220 caixa 

15 Etiqueta auto adesiva 
transparente, circular, 
com diâmetro de 18,79 
mm (similar a linha 
PIMACO - código TP-19 
TR) 

5000 etiqueta 

16 Extrator metálico de 
grampo em aço cromado, 
tipo espátula, pl grampo 
26/6. 

7 unidade 

17 Grampeador de mesa na 
cor preta, estrutura 
metálica com base de 
borracha, com as 
seguintes medidas 
mínimas: 20cm x 3,5cm 
x 7,5cm (comprimento x 
largura da frente x altura 
da frente) 
Para grampos 26/6 e 24/6 
- capacidade mínima de 
grampeamento de 25 
folhas de gramatura 75 
g/m2. Obs: Capacidade 
de armazenamento de, 
no mínimo, 210 grampos 
26/6 por vez; na caixa, 
em sua embalagem 
original, com as 
informações que 
comprovem 
especificações. 

as 

52 unidade 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

18 Grampo p/ grampeador 31 caixa 
26/6 - aluminizado, caixa 
com 5000 uno 

19 Grampo plástico p/ pasta 25 caixa 
- tipo trilho 80 mm - 
capacidade de 
armazenamento: 300 
folhas, caixa com 50 
unidades.Obs.: a haste 
deverá ser lisa e não 
estriada. 

20 Grampo p/ pasta - tipo 13 caixa 
trilho 80 mm - em chapa 
de aço - aluminizado - 
com tratamento anti- 
ferrugem, caixa com 50 
unidades. 

21 Lápis; corpo em madeira 540 unidade 
de reflorestamento, 
comprovada com 
certificação FSC; na cor 
preta envernizada fosco; 
no formato redondo; 
matéria da carga mina 
grafite na cor preta; 
número nr.2=b; medindo 
no mínimo 170mm; nome 
do fabricante impresso na 
embalagem e no produto; 
com identificação do 
fornecedor na 
embalagem; acessório 
adicional: apontado. 
Obs.: O nome do 
fabricante e o número 2 
deverão vir escritos no 
corpo do lápis. Com selo 
do INMETRO. 

Edital nO 015/18 - Pregão nO 015/18 p";,, 22 de 43 



CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES 

Estado de São Paulo 

Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

22 Papel Padrão A-4, 210 x 1200 resma 
297mm - 75g/m2 - extra 
branco - multiuso - PH 
alcalino - não reciclado - 
embalagem em material 
impermeável, contra 
umidade - deverá 
atender ao INMETRO, 
ABNT, ISO e demais 
normas, quanto a Alvura, 
Opacidade, Umidade e 
demais especificações 
que determinam um 
papel de 10 linha, extra 
branco. O fabricante deve 
estar em conformidade à: 
ABNT NBR ISO 9001. 
Resma com 500 
(quinhentas) folhas. O 
material deverá vir 
acondicionado em caixas 
de papelão resistente, 
com 5 ou 10 resmas por 
caixa, contendo a marca 
do fabricante em todas as 
resmas e nas respectivas 
caixas. 

23 Pasta A-Z (devidamente 170 unidade 
montadas, prontas para 
uso); cor: preta; 
confeccionada em 
polipropileno rígido e 
revestida interna e 
externamente com 
plástico; lombo de 7,3 
cm; etiqueta dupla-face 
na lombada; 2 argolas 
metálicas na frente para 
travamento da pasta; 2 
protetores metálicos 
prensados (parte inferior); 
todos seus componentes 
assim como os 
acessórios do mecanismo 
de fixação das folhas 
deverão ser metálicos; 
para folha tamanho ofício. 
Deverão vir 
acond icionados em 
caixas de papelão rígido, 
com no mínimo 20 e no 
máximo 40 unidades. 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

24 Pasta com elástico 520 unidade 
(devidamente 
montadas, prontas para 
uso), de papelão, na cor 
preta; textura plastificada 
(brilhante); os furos por 
onde passam os elásticos 
deverão ser reforçados 
com anel metálico e com 
encaixes metálicos de 
fixação nos elásticos p/ 
não soltar da pasta; que 
comporte folhas de papel 
no tamanho ofício. 

25 Pasta suspensa; de kraft, 30 unidade 
plastificada; com 
gramatura de no mínimo 
260g/m2; na cor parda; 
no tamanho ofício (240 x 
360)mm; haste de metal; 
ponteiras de polietileno 
(pe); com prendedor 
interno; visor em acrílico 
e etiqueta branca. 

26 Mídia CO-R, Recordable, 740 unidade 
52X - 80 min - 700 MB 
- p/ PC. Fornecidas em 
envelopes lacrados de 
papelão ou papel rígido e 
originais do fabricante 
da mídia, contendo todas 
as informações técnicas 
necessárias, nas 
medidas: 12,5cm x 
12,5cm (largura x altura), 
contendo uma unidade 
CO-R j)or envelope. 

27 MIOIA DE OVO-R, 4X - 40 unidade 
120min - 4,7GB - p/ PC. 
Fornecidas em envelopes 
lacrados de papelão 
rígido e originais do 
fabricante da mídia, 
contendo todas as 
informações técnicas 
necessárias, nas 
medidas: 12,5cm x 
12,5cm (largura x altura), 
contendo uma unidade 
OVO-R 20r envelope. 
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Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

28 Marcador para 13 unidade 
superfícies de: madeira, 
metal, vidro, PVC, filme 
fotográfico e papel (entre 
outras); tipo "pincel 
atômico", na cor preta, 
tinta à base de álcool. 

29 Fita adesiva para 10 unidade 
embalagem, filme de 
polipropileno - rolo de 45 
mm x 45m - 
transparente. 

30 Livro Ata com 50 folhas 7 unidade 
numeradas, sem 
margem, com capa dura 
na cor preta, formato: 206 
x 300 mm. 

DECLARAMOS QUE: 

• Em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 
perfeito e satisfatório fornecimento do material objetivado neste edital 

• A entrega do objeto licitado será efetuada de conformidade com o estabelecido 
no Edital e seus Anexos. 

• O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
abertura do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA. 

• Conhecemos as condições do Edital e seus Anexos, sujeitando-nos ao seu fiel 
cumprimento. 

Atenciosamente 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CPF 
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DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

- Da Empresa: 
- Nome e endereço completo 
- Filial representante (se houver) 
- CNPJ 
- Inscrição Estadual 
- e-mail 
- Telefone 
- Fax 

- Do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 
- Nome 
- Nacionalidade 
- Estado Civil 
- Profissão 
- Cargo 
- Residência e domicílio 
- CIRG nO (n? e órgão expedidor) 
- CPF 
- Local e data 

Atenciosamente, 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CPF. 
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.• COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(nome da empresa) 
inscrita no CNPJ/MF n? , 

declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso VII do artigo 4° da Lei 
Federal n? 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação referentes à licitação em epígrafe, conforme documentos constantes do 

envelope de habilitação, nada havendo o que a desabone para participar do presente 

certame licitatório . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(nome da empresa) 

inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

(nome da empresa) 

.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que 

comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular 

relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e 

previdenciários . 

................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7° DA CONSTITUÇÃO FEDERAL 

(nome da empresa) 

.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 

nO , declara, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 

menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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-+ COLOCAR TRIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome da empresa) 

.................................................................. , inscrita no CNPJ/MF 
nO , declara, sob as penas da Lei, que é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II 

e §§ 1 ° e 2°, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e 
seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 
direitos previstos nos artigos 42, 43 e 44 da referida Lei. 

.................................... , em de de 2018. 

Assinatura do responsável 

Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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ANEXO VIII- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/18 

Referência: Processo Licitatório nO 015/18 
Pregão para Registro de Preços nO 015/18 
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, Poder Legislativo Municipal, 
situada na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Cívico, 
Mogi das Cruzes - SP, CNPJ n? 46.003.380/0001-19, neste ato representada por 
seu Presidente, Vereador, , portador da CIRG n? e 
CPF nO , a seguir denominada CÂMARA, em face do resultado obtido no 
Pregão para Registro de Preços nO 015/18, objeto do procedimento administrativo nO 
175/18, regularmente homologado pela autoridade competente, resolve registrar os 
preços para AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, destinados ao consumo 
da Edilidade, oferecido pela , estabelecida na 
........................... , CNPJ nO Inscrição Estadual n? 
.................................... , neste ato representada por 
................................................................ , inscrito(a) no CPF nO 
.................................................. e portador(a) do RG nO , 
observadas as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto deste instrumento, a AQUISiÇÃO DE 
DIPLOMAS, tudo na forma e demais elementos que compõe o Processo 
Administrativo n? 175/18 os quais, doravante, ficam fazendo parte integrante deste 
instrumento contratual, independentemente de transcrição, complementando-o em 
tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal n? 
10.520/02, Ato da Presidência 023/10, Ato da Presidência 149/07, Lei Federal nO 
8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nO 123/06), conforme especificações 
abaixo: 

Item Descrição Qtd. Unido Marca Valor Valor 
Unitário Total 

1 Caixa em material 330 caixa 
plástico para Arquivo 
Morto, tipo Polionda, 
cor: azul, nas medidas: 
360x250x130mm. 

2 Bobina térmica (1 via, 8 unidade 
cor: amarela) para 
relógio de ponto 
eletrônico da marca 
MADIS, nas medidas: 
57mm x 360m. 
Embalada 
individualmente em 
embalagem plástica. 

3 Borracha branca, de 360 unidade 
apagar, n040. 
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4 Caneta esferog ráfica 1.000 unidade 
Azul; corpo em resina 
termoplástica; formato 
do corpo sextavado; 
modelo descartável; 
corpo translúcido com 
respiro; ponta em latão 
com esfera de 
tungstênio; espessura 
de 1,0 mm, escrita 
média; com tampa 
protetora removível 
ventilada, na cor da 
tinta; topeteira (tampa 
do topo) fixa. O objeto 
deverá ser 
acondicionado em 
caixas contendo 50 
unidades cada. Com 
selo do INMETRO. 

5 Caneta esferog ráfica 450 unidade 
Preta; corpo em resina 
termoplástica; formato 
do corpo sextavado; 
modelo descartável; 
corpo translúcido com 
respiro; ponta em latão 
com esfera de 
tungstênio; espessura 
de 1,0 mm, escrita 
média; com tampa 
protetora removível 
ventilada, na cor da 
tinta; topeteira (tampa 
do topo) fixa. O objeto 
deverá ser 
acondicionado em 
caixas contendo 50 
unidades cada. Com 
selo do INMETRO. 
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6 

8 

mm. 

150 

caixa 

7 

Caneta esferográfica 
Vermelha; corpo em 
resina termoplástica; 
formato do corpo 
sextavado; modelo 
descartável; corpo 
translúcido com respiro; 
ponta em latão com 
esfera de tungstênio; 
espessura de 1,0 mm, 
escrita média; com 
tampa protetora 
removível ventilada, na 
cor da tinta; topeteira 
(tampa do topo) fixa. O 
objeto deverá ser 
acondicionado em 
caixas contendo 50 
unidades cada. Com 
selo do INMETRO. 
Caneta para marcar 
texto; fluorescente na 
cor amarela, conteúdo: 
2,50g; espessura do 
traço: fino: 2,5mm e 
grosso: 5,0 mm. Com 
selo do INMETRO. 

unidade 

Clips galvanizado, 
tratamento 
ferrugem, 
500 g, 
medidas: 

caixa com 
cód: 4/0 - 
37 mm x 11 

com 
anti- 

340 unidade 
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9 Cola de papelaria; 
bastão; para uso 
diverso (papel, cartões, 
fotos); a base de água e 
glicerina; atóxica; 
secagem rápida; 
acondicionada em 
bastão; branca; com 
selo de certificação 
compulsória Inmetro na 
embalagem do produto 
e atualizações 
posteriores; com 
validade mínima de 1 
ano a partir da data de 
entrega; e suas 
condições deverão estar 
de acordo com as 
normas nbr-11786 e 
nbr-15236. O objeto 
deverá ser 
acondicionado em 
caixas contendo 12 
unidades, com peso 
líquido de 10 gramas 
cada unidade. Com selo 
do INMETRO. 

290 unidade 

10 Cola de papelaria; 
líquida; para uso 
escolar; a base de água, 
lavável; atóxica e sem 
odor; bico econômico; 
secagem normal; 
acondicionada em 
frasco; pesando 40 
gramas cada unidade; 
na cor branca; com 
validade mínima de 1 
ano a partir da data de 
entrega. O objeto 
deverá ser 
acondicionado em 
caixas contendo 12 
unidades cada. Com 
selo do INMETRO. 

130 unidade 

11 Corretivo Líquido à base 
de água, atóxico, sem 
odor e não lavável. 
Embalagem com 18 ml. 
Composição: Veículo 
aquoso e dispersantes 

5 unidade 

12 Elástico de borracha 
natural, n° 18, 
embala_gem com 1 OOO~. 

4 embalagem 
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13 Etiqueta Adesiva 3 caixa 
branca, para uso em Ink 
Jet e Laser; caixa com 
100 folhas tamanho 
Carta, cada folha 
contendo 10 etiquetas 
de 50,8mm x 101 ,6mm 
- 1.000 etiquetas por 
caixa. 

14 Etiqueta Adesiva 220 caixa 
branca, para uso em Ink 
Jet e Laser; caixa com 
100 folhas tamanho 
Carta, cada folha 
contendo 20 etiquetas 
de 25,4mm x 101 ,6mm 
- 2.000 etiquetas por 
caixa; acondicionadas 
em embalagens de 
papelão rígido com 
tampa, de 5 (cinco) à 10 
(dez) caixas por 
embalagem. 

15 Etiqueta auto adesiva 5000 etiqueta 
transparente, circular, 
com diâmetro de 18,79 
mm (similar a linha 
PIMACO - código TP- 
19 TR) 

16 Extrator metálico de 7 unidade 
grampo em aço 
cromado, tipo espátula, 
p/ grampo 26/6. 
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17 Grampeador de mesa 
na cor preta, estrutura 
metálica com base de 
borracha, com as 
seguintes medidas 
mínimas: 20em x 
3,Sem x 7,Sem 
(comprimento x largura 
da frente x altura da 
frente) 
Para grampos 26/6 e 
24/6 - capacidade 
mínima de 
grampeamento de 25 
folhas de gramatura 75 
g/m2. Obs: Capacidade 
de armazenamento de, 
no mínimo, 210 
grampos 26/6 por vez; 
na caixa, em sua 
embalagem original, 
com as informações que 
comprovem as 
especificações. 

52 unidade 

18 Grampo pl grampeador 
26/6 - aluminizado, 
caixa com 5000 uno 

31 caixa 

19 Grampo plástico pl 
pasta - tipo trilho 80 mm 
- capacidade de 
armazenamento: 300 
folhas, caixa com 50 
unidades.Obs.: a haste 
deverá ser lisa e não 
estriada. 

25 caixa 

20 Grampo pl pasta - tipo 
trilho 80 mm - em 
chapa de aço - 
aluminizado - com 
tratamento anti- 
ferrugem, caixa com 50 
unidades. 

13 caixa 
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21 Lápis; corpo em 
madeira de 
reflorestamento, 
comprovada com 
certificação FSC; na cor 
preta envernizada fosco; 
no formato redondo; 
matéria da carga mina 
grafite na cor preta; 
número nr.2=b; medindo 
no mínimo 170mm; 
nome do fabricante 
impresso na embalagem 
e no produto; com 
identificação do 
fornecedor na 
embalagem; acessório 
adicional: apontado. 
Obs.: O nome do 
fabricante e o número 2 
deverão vir escritos no 
corpo do lápis. Com 
selo do INMETRO. 

540 unidade 

22 Papel Padrão A-4, 210 x 
297mm - 75g/m2 - 

extra branco - multiuso 
- PH alcalino - não 
reciclado - embalagem 
em material 
impermeável, contra 
umidade - deverá 
atender ao INMETRO, 
ABNT, ISO e demais 
normas, quanto a 
Alvura, Opacidade, 
Umidade e demais 
especificações que 
determinam um papel 
de 10 linha, extra 
branco. O fabricante 
deve estar em 
conformidade à: ABNT 
NBR ISO 9001. Resma 
com 500 (quinhentas) 
folhas. O material 
deverá vir 
acondicionado em 
caixas de papelão 
resistente, com 5 ou 10 
resmas por caixa, 
contendo a marca do 
fabricante em todas as 
resmas e 
respectivas caixas. 

nas 

1200 resma 
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23 Pasta A-Z 
(devidamente 
montadas, prontas 
para uso); cor: preta; 
confeccionada em 
polipropileno rígido e 
revestida interna e 
externamente com 
plástico; lombo de 7,3 
cm; etiqueta dupla-face 
na lombada; 2 argolas 
metálicas na frente para 
travamento da pasta; 2 
protetores metálicos 
prensados (parte 
inferior); todos seus 
componentes assim 
como os acessórios do 
mecanismo de fixação 
das folhas deverão ser 
metálicos; para folha 
tamanho ofício. Deverão 
vir acondicionados em 
caixas de papelão 
rígido, com no mínimo 
20 e no máximo 40 
unidades. 

170 

unidade 

24 Pasta com elástico 
(devidamente 
montadas, prontas 
para uso), de papelão, 
na cor preta; textura 
plastificada (brilhante); 
os furos por onde 
passam os elásticos 
deverão ser reforçados 
com anel metálico e 
com encaixes metálicos 
de fixação nos elásticos 
p/ não soltar da pasta; 
que comporte folhas de 
papel no tamanho ofício. 

unidade 

25 Pasta suspensa; de 
kraft, plastificada; com 
gramatura de no mínimo 
260g/m2; na cor parda; 
no tamanho ofício (240 
x 360)mm; haste de 
metal; ponteiras de 
polietileno (pe); com 
prendedor interno; visor 
em acrílico e etiqueta 
branca. 

520 unidade 
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26 Mídia CD-R, 
Recordable, 52X - 80 
min - 700 MB - p/ PC. 
Fornecidas em 
envelopes lacrados de 
papelão ou papel rígido 
e originais do 
fabricante da mídia, 
contendo todas as 
informações técnicas 

, . necessanas, nas 
medidas: 12,5cm x 
12,5cm (largura x 
altura), contendo uma 
unidade CD-R por 
envelope. 

740 unidade 

27 MIDIA DE DVD-R, 4X - 
120min - 4,7GB - p/ 
PC. 
Fornecidas em 
envelopes lacrados de 
papelão rígido e 
originais do fabricante 
da mídia, contendo 
todas as informações 
técnicas necessárias, 
nas medidas: 12,5cm x 
12,5cm (largura x 
altura), contendo uma 
unidade DVD-R por 
enveloj)_e. 

40 unidade 

28 Marcador para 
superfícies de: madeira, 
metal, vidro, PVC, filme 
fotográfico e papel 
(entre outras); tipo 
"pincel atômico", na cor 
preta, tinta à base de 
álcool. 

13 unidade 

29 Fita adesiva para 
embalagem, filme de 
polipropileno - rolo de 
45 mm x 45m - 
transparente. 

10 unidade 

30 Livro Ata com 50 folhas 
numeradas, sem 
margem, com capa dura 
na cor preta, formato: 
206 x 300 mm. 

7 unidade 

Valor Total: R$ xxxx.xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: 

2.1 - O Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) 
meses. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDiÇÕES DE ENTREGA E 
FORNECIMENTO: 

3.1 - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às 
especificações e exigências do Edital, garantindo a substituição imediata dos 
materiais, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso estejam em desacordo. 

3.2 - Mesmo na vigência do Registro de Preços a CONTRATANTE 
poderá promover, a seu critério, outros certames licitatórios para os mesmos materiais, 
desde que seja de interesse público. 

3.3 - Os materiais somente serão considerados recebidos após as 
conferências de praxe e atestado pela Comissão competente. Ocorrendo a rejeição do 
material, a empresa será notificada. 

3.4 - Os materiais rejeitados deverão ser retirados do local de sua 
entrega imediatamente após o recebimento da notificação escrita do órgão da 
CONTRATANTE, correndo todos os custos pela CONTRATADA. 

3.5 - Os materiais serão requisitados parceladamente de acordo 
com a necessidade desta Administração, mediante Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por responsável da CONTRATANTE, onde será indicado o tipo 
de material, quantidade, local e horário de recebimento, correndo por conta da 
CONTRATADA todas as despesas de carga, transporte e descarga. 

3.6 - Será emitido documento solicitando o fornecimento de 
materiais, sendo que a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias para seu 
atendimento. 

3.7 - A CONTRATADA deverá apresentar responsável pelo 
recebimento dos pedidos a serem enviados pela CONTRATANTE, telefone, fax, 
endereço eletrônico para contato e envio de pedidos. 

3.8 - Caso a qualidade do material não corresponda às exigências da 
presente licitação, a remessa será devolvida, a qualquer tempo, e deverá ser 
substituída pela CONTRATADA, no prazo de até 03 (três) dias, sendo aceita pela 
Administração uma única substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, 
independente da aplicação das penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 05 (cinco) 
dias após o faturamento. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

5.1 - Por força do § 1°, artigo 28 da Lei Federal n? 9.069/95, o qual 
dispõe sobre o Plano Real, os preços não serão reajustados, salvo de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65 da Lei Federal nO 8.666/93. 

5.2 - Havendo alteração de preços dos produtos no mercado, os 
preços registrados poderão, a critério exclusivo da Edilidade, ser reajustados de 
conformidade com as modificações ocorridas. 

5.3 - A Câmara Municipal poderá a qualquer tempo rever, reduzindo 
os preços registrados, de conformidade com pesquisa de mercado, nos termos do 
disposto no inciso V do artigo 15 da Lei Federal nO 8.666/93 ou quando alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. 

5.4 - Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de 
alteração das condições contratadas em face de superveniência de leis e/ou normas 
federais ou municipais disciplinando a matéria. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: 

6.1 - Pelo atraso injustificado na entrega de materiais, garantida a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas: 

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega 
do objeto, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor dos 
materiais solicitados; 

b) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor dos materiais 
solicitados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
entrega do objeto; 

c) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor total do contrato, 
no caso da empresa, injustificadamente, desistir da entrega do 
objeto. 

6.2 - Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou 
parcial do contrato, ou, no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega 
de materiais, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada 
as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

a) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração. 
6.3 Os valores resultantes da aplicação de multa prevista nesta 

cláusula serão descontados de eventuais pagamentos devidos à Contratada, ou 
cobrados judicialmente. 
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6.4 - A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não 
impede que a Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e 
aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais sanções civis previstas na legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO: 

7.1 As despesas com a execução de presente Ata de Registro de 
Preços, correrão à conta das dotações consignadas no orçamento, classificada como: 
01.031.0012.2001.3390.30.99 - Outros Materiais de Consumo. 

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSiÇÕES FINAIS: 

8.1 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, cancelar o 
Registro de Preços, no interesse público, sem que caiba direito a indenização de 
qualquer espécie, em especial quando os preços se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado, ou pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, 
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do presente instrumento, 
observadas as disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA NONA - FORO: 

9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes - SP, 
como seu domicílio legal, para qualquer procedimento decorrente do cumprimento 
desta Ata de Registro de Preços. 

Assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual teor, 
depois de lido e achado conforme, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, em .... de .... " .... de 
2018, 4570 da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

EMPRESA 
Representante 

TESTEMUNHAS: 
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