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Proc. Administrativo n. I 8.2 I 0Í102 I Pregão Presencial SRP n. 006/202 t

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REG|STRO DE PREÇOS N..005/202í

PREGAO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N'006/202í

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO . ACRE, iNSCritA NO CNPJ/MF SOb O N O

04.035. í 43/000'Í -90, com sede nâ Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC -
cEP: 69.900-550, neste ato representado por seu presidente vereador Manoel Jose Nogueira
Lima, brasileiro, militar, porlador do RG no 036s pM/Ac e cpF no 07 g.331.o424g, residente e
domiciliado nesta Cidade e pelo seu Primeiro Sêcrêtário, Vereador Antônio Lira de Morais,
brasileiro, casado, porlador do RG no í23í80 ssp/Ac e cpF no 217.429.602-00, residente e
domiciliado nesta cidade, neste ato denominado simplesmente óacÃo GERENCIADoR Do
REGlsrRo DE PREÇos e de outro lado as empresas: clpRlANl & clpRlANl LTDA, pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscnta no cNpJ sob 01.gos.s45l0001-39, sediâda na Av. Antonio da
Rocha viana, no 2020 - Bairro Jardim Manoel Julião, tendo como representante o sr. DIRCEU
ClPRlANl, portador do CPF no 452.940.209-63 e RG no 3.í54.466 SSp/pR; G. S. SILVEIRA,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 84.313.923/000í -93, sediada na Av.
Getulio Vargas, no 3440, tendo como representante o sr. DANIEL NASCIMENTO MouRA,
portador do cPF n" 0í7.687.902-'t3 e RG 11273607 ssp/Ac; J. p. puBLtctDADE EtRELt - ME,
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrila no cNpJ sob 22.98g.668/000 1-21, sediada na Rua
Nossa senhora da conceiçáo, no 696 - Bairro ouinze, tendo como representante o Sr. JosÉ
AFoNSo roMAS , portadoÍ do cPF no 138.638.3s2-04 e RG 11800í - ssp/AC; F. B. AMoRtM
JUNloR, Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrÍta no cNpJ sob o3.Bo2.o85/0001-.Í 0, sediada a
Rua 07 de setembro, no 66 - Bairro Raimundo Melo, tendo como representante o sr. FRANclsco
BEZERRA DE AMoRIM JUNloR, portador do cpF no 360.69s.o72-1s e Rc no 192470 ssp/Ac;
P. L. MARTíNI, Pessoa Jurídica de Direito privado, inscrita no cNpJ sob 02.03s.162/000í -90,
sediada na Av. Antonio da Rocha Viana, no 2o2o - sala 04, andar 01 - Jardim Manoel Juliáo ,

tENdO COMO rEPrêSêNtANtE A SÍ.. RONÁGELA CRISTINA TEIXEIRA MACHADO, POrtAdOrA dO
cPF no 465.455.492-00 e RG no 0256698 - sSp/AC; J. A. DA stLVA WALTER, pessoa Jurídica
de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 07 .941.9471OO01-46, sediada na Rua Quintino Bocaiuva,
no 1465 - Bosque, tendo como represenlante o sr. JosE ALBERTO DA SILVA WALTER, portador
do cPF n" 634.838.582-53 e RG no 270726 ssp/AC; l. F. souzA, pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrila no CNPJ sob 39.252.42310001-34, sediada na Av. Lauro Mullher, no 865 - Bairro
Joáo Alves - cruzeiro do sul/AC, tendo como representanÍe o sr. lrALo FERREIRA DE souzA,
portador do CPF no 008.320.322-20 e RG no 1090s618 - ssp/Ac, doravante denominadas
OONTRATADAS, resolvem celebrar a presente Ata para Registro de preços, em conformidade
com a Lei no 8.666 de 2í de junho de 1993, e suas alteraçóes, Lei no 10.520 de 17 de julho de
2002 e alteraçóes, e ainda de conformidade com a docu
18.21012021 , mediante as seguintes cláusulas e condiçôes.

mentaÉo constante no ono

CÂMARA MUNICIPAL DE RIo BRANCO
Coordenadoria de Licitações ê Contratos - CLC

1

Cerqeiro, no 567 - Bairro Bosque - fuo Branco-AC -
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

4

VJ-\N
»k

V§-
\\* -::=/ t





rêDIry Q,\,
'tb'

::d--.-..i]

CÂMARA MTINICIPÂL DE RIo BRANCo
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Proc. Administrativo n' I 8.2 I 0202 I

í. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pregão Presencial SRP n" 006/2021

1.í. o objeto do presente instrumento é o Registro dê preços (sRp) para contratação de
empresa para a pÍêstaçâo de serviços Gráficos, destinados atender a demanda das ações da
Cámara Municipal de Rio Branco e atividades dos 17 Padamentares, conforme especificaçóes e
condições constanles no editaÍ e seus anexos.

1.í.1. Este instrumento náo obriga a Câmara Municipal de Rio Branco - Acre a Íirmar contrataçóes
nas quantidades licitadas, podendo oconer licitações específicas para contrataçáo do(s)
objetos(s), obedecidas a legislaçáo pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de conlrataÉo, em igualdade de condiçóes.

1.1.2' O compromisso de entrega só estará carac{erizado mediante Contrato, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão presencial SRp no. 00612021.

1.í'3. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigado a atender todos
os pêdidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de preços.

2. CLAUSULA SEGUNDA - OA EXPECTATTVA DO FORNECTMENTO: O ajusre com o
fornecedor registrado será formalizado pela Câmara Municipal mediante assinatura de Contrato,
observadas as disposiçóes contidas no Edital do Pregáo Presencial SRp n..006/2021.

2.1. O compromisso de entrega só estará caraclerizado mediante Contrato, decorrente desla Ata
de Regiúro de Preços e EdÍtal de Pregáo Presencial SRP no. 00612021.

2.2. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimâdos, Íica obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO CONTROLE DOS PREçOS REGTSTRADOS: O Orgâo
Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administraçáo da
presente Ata.

3.í. Os preços regislrados e a indicaçáo dos respec{ívos fornecedores detenlores da Ata seráo
divulgados no Diário OÍicial do Estado.

3.2 DOS PREçOS REGISTRADOS POR ITEM E EMPRESAS VENCEDORAS

!a2. Os preços para os bens contratados sáo os constantes da pÍoposta apresentada no Pregão
SRP no 006/202't , conforme discriminação abaixo:

1- Empresa CIPRIANI & CIPRIANI LTDA, Pessoa Jurí
01 .805.545/0001-38, vencedora dos IrENS abaixo discriminadoa, d€ acordo com a proposta final
apresentada, tendo como represenlante o sr. DIRCEU clPRlANl - cpF n" 4s2.94o.2o9ô3. Fones para
contato: (68) 3224{888 / 99977-9988

dicâ de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob
p

o Cameiro. no 5ó7 - sque - Rio Branco-AC - CRua H

E-mail: cpl@riobranco.ac. leg. br
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CÂMARA MIINICIPAI, DE RIo BRANCo

Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Proc. Atlministrativo n' I 8.2 I 0/202 I Pregão Presencial SRP n" 0M2021

Item Especificação LJnid- Quantidadê
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

01
nner êm lona vinil com impre§sâoBa

digital 3809 m'? 100
'Í 8,90 1.890,00

ormato: 21 x 43 cm
impressáo ofíset, Papel Couchê l ZOg/m:
CoÍes 414. Acabamento com até 3
dobras.

Folder 5 -F
Unid

2.000 0,79 1.580,00

22

6 - Formato: 21 x 43 cm
impressão offset, Papel Couúê íZoglm:
Cores: 4/í: Acabamenlo cam até 3
dobras.

Folder

Uníd
s 000

la

de lnformativo, tâmanho
33x48, aberto (o'lfolha) 4x4 cores, papel
jomal 489, sêleção de cores em Íotolito,
17 modelos mensais com emissão de 17
chapas diferentês por mês.

lmpressão

Unid 30.000 í6.500.00

Moções papel Couchê, gíamatura 230,
brilho, formato 43, 4x0 cores, 3 modelos
diÍerentes.

Unid 500 2,50 1.250,00

34
Título de Cidadão Rio
papel Couchê, gramatura
formato A3, 4x0 cores.

Branquense,
230, brilho, Unid 100 2,58 258,00

37
automático - auto entinlado,

tamanho N'302 - 38x14mm, máximo de
caracteres 35 com 3 linhas.

Carimbo

Unid 'I 50 27 ,00 4 050.00

42
Placas de mesa em
9ú0cm (dupla face)

acrílico med Unid
50 5,90 295,00

z{o

(Adêsivo para placa dê paredê
galvanizada estacionamento) med
50x30 cm.

50 2.45 122,50

Valor Total 29.895,50

representante o sr. DANIEL NASGIMENTO MouRA. cpF n. 017.687.902-13. Fonês para contato: (68)
3223-4222

2 E resa G s. VEISIL Pesso Jura dmp RA, ca Dde re Pito n oad n noscÍita Nc P sobJ 84 1 923 -933/0001
venced ora dos TENS baixoa di nsc mt de rdaco comonados, a ta Íi anp ad e ondropos apresenta ocom

Item Especificação Unid. Quantidade
Valor Unitário

(Ri)
Valor Total

1n$)

nner - Õalculado êm m, lmpressáo
digital em lona e acabamento com bastão
de madeira nas partes inferior e superior,
com2furosecordão.

Ba

2
m 60 18,80 1.128,

3
Rua Hugo Cameiro, no 567 - ue - Rio Branco-Ac - CEP

{tE-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br
50

b,s^--.

I

I I

I

I

I

L

0 7s ] 3 eso,oo 
I

0,55

I
I

i '^'oI

I

I

'd

§
\.)

l

\:
,,u'





rtDIry i'.
t_

\
cÂrrl,tu MUNICIpAL DE Rro BRANCo

Coorderâdoriâ de Licitações e Contrâtos - CLC

)
F

Proc. .{.dministrativo n' I 8.2 l0l202 I Pregão Presencial SRP n" 006/2021

04
Faixa êm lona
digital 3809.

vinil com impressàã
m' 50 18,80 940,00

35
Verde, papel Couchê,

gramatura 230, brilho, íormato AS, 4x0
cores.

Título dê Cidadão

Unid 50
?Ã< 127 ,50

38

aca com estojo (Placâ de metal
dourado, cinza prateado ou cor a deÍinir)
podendo constatar ná placâ Íoto gravadâ
da pêssoa. que dá nome ao prêmio, êstilo
marca d'água( na cor a definir), contendo
os dizeres a serem informados em cada
conselho, com letrâs em baixo relevo e
brasão tridimensional anexado a placa.
mêdindo 14 cm de altura por 20 cm de
largura, ecompanhado câda uma de
estojo de azul marinho ou prêto ou (na
cor a dêfinir), com fecho nas cores
prateadas ou dourâdas, medindo 24 cm x
18 cm x 3cm. A placa deverá vir presa ao
estojo. Obs. Os dizêres seráo informados
posleriormente.

PI

Unid 100 17 4,OO 17.400.00

éu em acrílico cristal impresso,
cortado a lasêr com impressão digital
direta, com base no tamanho
150x120x15mm e haste nas medidas
300x180x8mm.

Troí

Unid 40,00 4.000,00

45
Adesivo para placas de mêsa em
acrílim med. 9x20cm (dupla facê)

Unid 50 1,00

Valor Total 23.645,50

50,00

22.988.668/0001-2'1, vencedora dos IrENS abaixo discriminados, dê a@rdo com a proposta Íinal
apresentada, tendo como representante o sr. JosÉ AFoNSo roMAS - cpF no 13s.63g.352-04, Fones para
contato: (68) 98402-1855

3 - Empresa J. P. PUBLTCTDADE ETRELI - ME, Pessoa Jurid ica de Direito Privado, inscrita no CNpJ só6

Item Especificação Unid Quantidade
Valor Unitário

(Ri)
Valor Total

{R$)

03
nner - calculâdo em m; lmpressão

digital êm lona e acabamento com ilhós
com moldura de metalon.

Ba
2

m 30 50,00 1500,00

20

Foldêr 4 - Formato: 6Ô

impressão offsêt. Cores:
Couchê bralhantê/Íosco
acabamênto com até 3 dobrâs

x 20 cm,
414, papel
150 s

Unid
5.000 0,69 3.450,00

29
mpressão em papêl sulfit 75 g/m,, A4,

300 3,00 900,00

ôl\Y

4

E
eiro. no 567 - Barno B o Branco-AC - C

l)cr
Rua Hugo C €i69 55

l

100

I

?o

4x0 cores bloco com 100 íolhas.
BIoco

I

E-mail : cpl@riobranco.ac. leg. br
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CÂMARA MT1NICTPAL DE RIo BRANCo

Coordenadoria de Licitâções e Contratos - CLC
r

Pregão Presencial SRP n" O06nO2lProc. Administrativo n' I 8.2 I 0/202 I

Rua Hugo ,n'567 - - Rio Branco-AC CE

§

1

p

40

Em Plásticos PVC, com
dimensóes de 0,76 x 85 x 54 mm, com
foto digitalizada, impressão colorida, com
dados variáveis, com cordões
personalizados e porta crachá.

Crachás

Unid 50 8,80 440,00

aca de parede galvanizada
(estacionamento) med. 50x30 cm

PI
Unid 50 13,00 650,00

44
para porta de vidro, remoção e

adêsivâgem (adêsivo marca 3m)

Faixa
Unid 50 8,00 400,00

Valor Total 7.340,00

03 802.085/0001-í0, vencedora dos TTENS abaixo discriminados, dê acordo com a proposta Íinat
apÍesentada, tendo como representante o sr. FRANclsco BEZERRA DE AMoRtM JUNtoR - cpF no
360.695.072-15' Fones para cont atol. 16o13a2B42BT 1 322o-944s t 99202-1968 / 99993-ss43

inscrita no CNPJ sob4 - Empresa F. B. AMORTM JUNTOR, Pessoa Jurídic€ de Direito privado,

Item EspêciÍicação Unid. Quantidade
Valor Unitário

(Rs)
Valor Total

{R$)

pa do processo administrativo em
papel cartão 170 glm,, formato 32,5x47
cm, impressão 4x0 cores

Ca

Unid 600 0,60 360,00

06
de processo legislativo em papel

cârtáo 170 g/m2, ÍoÍmato 42\32,5cm,
impressão 4x0 cores.

Capa

Unid 1 .000 0.60 600,00

07
Envelope craft ouro 24xU, 90 9y'm2, 1x0
cores Unid 'l.000 550,00

08
Envelope craÍt ouro 26x36, 90 gim., 1x0
cores Unid 1.000 0,55 550,00

09
Envelope craÍt ouro 31x41, 90 g/mz, 1x0
cores Unid 1.000 0,55 550,00

10
Envelope Convite Colorido, medindo
aproximadamente 223mmx162mm, êm
papêl 809/m2.

Unid 0,403 000 1.200,00

11
Envelope personalizado 1 - Papel sulÍite
909 - 4 x 4 corês - 1'1,4x 16,2cm

Unid. 1.000
n)E 250,00

12
Envelope personalizado 2 - Papel sulfite
909-4 x 4cores-22x11 cm

Unid í.000 o,25 250,00

13
Envelopes personalizados 3 - Papel
sulfite 909 - 4x4 cores - 22,9 x 16,2 cm

Unid 1.000 o,25 250,00

14
Envelopes personalizados 4 - Papel
sulfite 909 - 4x4 cores - 35,3x25 cm

1.000 0,45

15
Envolopea personalizados 5 - Pâpel
sulfitê 909 - 4x4 cores - 32,4x22,gcm

Unid '1 .000 0,28 280,00

16
Envelopes peÍsonalizados 6 - Papel
sulfrte 909 - 4x4 cores - 43x32,5 cm

Unid 1.000 0,55 550,00

-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br
550
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cÂLulna *rtrxICIpAL DE Rro BRÂNCo

Coordenadoria de Licitâções e Contratos - CLC
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Proc. Administratiro n' I 8,2 10202 l Pregão Presencial SRP n" 006/2021

'18

Foldêr 2 - Formato: 21 x 29,7 cm - A4,
impressão offsêt Corês: 411, papel
Couchê brilhante/fosco 15O S.
Acabamento com até 3 dobrâs.

Unid
5.000 0,50 2 500,00

19

older 3 - Formato: 21 x 29,7 cm - 44,
imprêssáo oÍÍsel Corês: 111, papel
Couchê brilhante/fosco 150 S.
Acabamento com até 3 dobras.

F

Unid
2.000 0,37 740,00

zó

r 7 - Formato. 21 x 43 cm
impressão offset, Papel Couchê 170g/m;
Cores: 1/1: Acabamento com ate 3
dobrês.

Folde

Unid
5.000 0,60 3.000,00

24
Jornal formato A4,29,7cm x 21cm. Papel
sulfite 759, 02 (duas) páginas êm corres,
com ume dobra.

Unid 5.000 0.50 2.500,00

28
lmpressão de Convitê med. 15x2ícm,
4x0 corBs papel Couchê 2309, seleÉo de
cores em fotolato.

Unid 3.000 0,57 1.710,00

JJ
ata com bolso em papel Couchê 250

g/m2, formato 4, imprêssão 4x0 cores
Pa

Unid 'L 000
118 1 250,00

Encademação formato 44, em c:lpa
dura, com até 600 páginas, costurada, na
cor azul marinho. com gravaÉo em
dourado.

Unid 100 10,00 1.000,00

Valor Total 18.540,00

voncedora dos ITENS abaixo discriminados, dê acordo com a proposta íinal apresentada. têndo como
representante a SÉ. RONÁGELA CRISTINA TEIXEIRA MACHADO - CpF n" 465.455.492{0. Fones para
contato: (68) 3224-7697 / 3224-7093 I 32244138

5 - Empresa P. L. MARTINI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 02.035.16210001-90,

Item EspeciÍicação Unid. Ouantidade
Valor Unitário

1R$)

Valor Total
(R$)

17

Folde|I - FoÍmato: 21 x 29,7 cm - A4,
impressão offset Cores: 414, papel
Couchê brilhantêlfosco 150S.
Acabamento com até 3 dobras.

Unid
5.000 0,65 3.250.00

27
mprêssão dePanfletos, tamanho
12y21ún, 4x0 cores, papel Couchê í 1fu,
seleÉo de cores em Íotolito.

Unid 50.000 0,19 9.500,00

31

Penfleto 2 - Formato A5 (14,8 x 21cm)
lmpressão offset, Papel Couchê 180 g/m
4/0 cores.

Unid 50.000 o,20 10.000,00

Valor Total 22.7 50,OO

\IJ

6
Bosque - Rio Branco-AC - CRua Hugo Canr n" 567 -

cpl @riobranco. ac. leg. br
-550
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q3!CÂMARA MTINICIPAL DE RIo BRANCo

Coordenadoria de Licitações e Conhâtos - CLC

ou, ainda, quando oconer o fato do príncipe previsto no art. 65, s So da Lei 666/93

n" 567 - Baino Bosque - Rio Branco-AC - CEB:{9

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômicc.Íinanceiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execuÉo do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior caso fortuho, fato do príncipe e fato da administraÉo, nos
termos do art. 65, ll, 'd" e § 50 da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficár muito superior ao valor do mercado,

$*t-*'

Proc. Administrativo n" 18.2 10/202 I Pregão Presencial SRP n" 006/2021

7 - Empresa l. F. SOUZA, Pessoa Jurídica de Direito privado , inscrita no CNPJ sob 39.252.423tO@1-34,
vencedora do§ ITENS abaixo discriminados, de acordo com a proposta final apresenlada, lôndo como
representante o Sr. ITALO FERREIRA DE SOUZA - CPF no 008.320.322-20. Fones para contato: (68) 99992
9578.

Perfazendo um total geral de (soma de todos os itens): R$ - í20.283,s0 (cento e vinte mll,
duzentos e oitenta e tres reais ê cinquenta centavos).

3,2.2 Os valores acima poderáo evenlualmente sofrer revisáo (aumento ou decréscimos) nas
seguintes hipóteses:

7

07.941.9471000146, vencedora dos lrENs abaixo discriminados, de acordo com a proposta ,inal
apíesentadâ, tendo como representante o Sr. JOSÉ ALBERTO DA StLvA WALTER - cpF no 634.E38.582-s3.
Fones para contato: (68) 99984-4675

6 - Empresa J. A. DA SILVA WALTER, Pessoalurídic€ de D ireito Privado, inscrita no CNpJ sob

Item Especificação Unid. Quantidadê
Valor Unitário

(R§l
Valor Total

(R$t

ll)

mpressão de Folder§, tamanho A4. 4x4
cores, 02 dobras, em papel Couchê 1159,
seleçáo de cores em fotolito, com
emissão de 17 chapas diferentes por
mês.

Unid 15.000 0,49 7.350,00

30
Panfleto 1 - Formato A5 (14,8 x 21cm)l
lmpressão offset, Papel Couchê 180 g/m;
414 cores.

Unid 50.000 o,21 'Í0.500,00

Valor Total 17.850,00

Item Especificação Unid. Quantidade
Velor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

41

Crachá - Formato:14 x 11 cm, impressão
digital, Cores: 4/0, Papel Couchê 180
g/m, acabamento: 2 furos e cordão, em
polipropileno

1,75 262,50

Valor Total 262,50

Rua Hugo C
E. l: cpl@riobranco.ac.leg.

550
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Coordenadoria de Licitações e Contrâtos - CLC

Proc, Administrativo n. 18.210/202 f Pregão Presencial SRP n" 0O6nO21

3'2.3 A revisáo de preços será feita com fundamento êm planilhas de composição de custos e/oupreço de mercado.

3'2.4 Nos preços supracitados estáo incluídas todas as despesas relativas ao objeto contralado(tributos, seguros, encargos socjais, etc.)

4. CLAUSULA QUARTA - Dos pREços: A qualquer tempo, conforme previsto no Edital do
Pregáo Presencial SRP no. 00612021, o preço registrado poderá ser revisto em deconência de
êventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo o órgáo GeÍenciador, convocar os
íornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o órgáo Gerenciador,
poderá cancelar o Íegistro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem nova
propostas, gerando novo julgamento e adjudicaçáo para esse fim.

4.2. os preços náo seráo reajustados durante o pêríodo de validade da Ata de Registro de
Preços.

4.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesguisa de
mercado êfetuada peb Órgão Gerenciador á época da licitação, bem como eventuais descontos
por ela concedidos seráo sempre mantidos.

5. CúUSULA QUINTA- DAS OBRIGAçÔES OA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
5.1 - Sáo obrigaÇôes das empresas detentoras do registro:

5.í.1 - Pagar todos os tributos, contribuiçóes fiscais e para Íiscais que incidam ou venham
a incidir, direta ou indiÍetamente, sobre os objetos adquiridos;

5.í.2 - Manter, durante a execuÉo do contrato, as mesmas condiçóes de habilitaçáo;

5.1.3 - Entregar todos os produtos licitados, no preço, prazo e forma estipulados na
proposta.

5.1.4 - Entregar o produto de boa qualidade, entendida esta como estarem à descriçáo dos
produtos de acordo com as especificaçóes contidas no Anexo I deste Edital.

5.1.5 - Limitar-se exclusivamente ao fomecimento de Materiais e/ou Serviços constantes
do objeto;

5.'t '6 - Responsabilizar-se pela qualidade do produtoiserviço entregue, assegurando a
câmara Municipal o direito de fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as
cláusulas contratuais.

, n" 567 - Baino Bosque - Rio Branco-AC
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5.í.7 - A fiscalização será feita por servidor designado pera presidência da câmara
Municipal, quanto à regularidade e assiduidade da entrega dos produtos.

6. CLÁUSULA SEXrA - DAS OBR|GAÇôES DA CONTRATANTE
6.1 ' A CONTRATANTE exercerá a seu critério, através do Setor de Material ê patrimônio a
gestáo dos serviços, observando o Íiel cumprimento das exigências conslantes deste Temo, o
que náo exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execuçáo, fiscalizaçáo
e supervisão dos materiais e/ou serviços por pessoas habilitadas.

6.2 Promover os pagamentos dentro do prazo eslipulado na forma de pagamento deste termo.

6.3 A CONTRATANTE náo responderá por qualquer compromissos assumidos pela contratada
(o) com terceiros, ainda que vinculados à execuçáo do presente contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6.4 solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, lempeslivamente, todas as providências
necessánas ao bom andamento dos serviços.

6.5 Documentar as morências havidas no decorrer da execuçáo do contrato, em registro próprio.

6.6 Efetuar o pagamento de acordo com o item 6, do Termo de Referência.

6.7 Prestar todas as informaçóes e esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para o
dêsenvolvimento dos trabalhos.

6.7.1 - lnformâr à CoNTRATADA toda e qualquer inegularidade constáada na execução
do conlrato, anotando em registro próprio as ocorÍências relacionâdas e deteminândo as
providências necessárias à regularizaçáo das faltas ou defeitos observados.

6.7- 2 - Documentar as oconências havídas no decorrer da execuçáo do contrato, em
rêgistro próprio.

6.8 - A Contráante náo responderá por quaisquêr compromissos assumidos pela Contratada com
lerceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da conlratada e de seus empregados, prêpostos ou
subordinados.

7, CúUSULA SÉTIMI - Do LocAL E PRAzo DE ENTREGA:
7.í Após a emissáo da Autorizaçáo de Execuçáo de serviço devidamente assinada, a
CoNTRATADA terá de 10 (dez) dias para a entregar os materiais impressos, conforme
necessidade no almoxarifado da Câmara Municipal.
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7.í.1 - o prazo a que se refere o subitem 7.1 poderá ser prorrogado a critério cla CMRB,
considerando para tanto as hipóteses seguintes:

I - Ato motivado pela Adminisrâçáo que impeça a entrega dos materiais;

ll - caso forluito ou de força maior, devidamente compÍovado, que tenha, a critério
da Administração, correlaÉo com atraso;

lll - os materiais que precisem de aprovação de arte Íinal, seráo prorrogados a sua
entrega, mediante acerto entre a Adminisração e a CONTRATADA.

lll - os pedidos de prorrogação só seráo recebidos e apreciados se formulados
antes de esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da
proposta.

lv - Na entrega dos materiâis, serão conferidos todos os itens, verificando-se
especialmente as câracterísticas de cada item, em acordo com a descriçáo
solicitada pelo requisitante, bem como sua qualidade e especificaçáo técnica.

V - caso os itens solicitados apresentem pÍoblemas de qualidade, a contratada
deverá efetuar a substituição do mesmo no prazo de 0s (cinco) dias contados da
notiÍicação, independentemente da aplicaçáo de sânçóes previstas na Lei a.666/93
e suas alteraçôes.

7 .2 No caso do material ser recusado pelo fato de eslar em desconformidade com as
especificações do Edital de licitaçáo e do termo de Referência, a contratada terá o prazo de 03
(lrês) días úteis para entregar novo material confeccionado;

7.3 o material impresso deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido na sede da
contratantê, situada na Hugo cameiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco.AC - cEp: 69.900-
550

7.4 os prazos previstos nesta cláusula náo seráo pronogados e deveráo ser cumpridos
rigorosamente;

7.5 Nos casos em que ficar comprovada a ocorrência de falhas e atrasos ocasionados por parte
da Contratante, os prazos poderáo ser revistos;

7.6 Quaisquer custos de remessa de amostra para a âpÍovaçáo e material confeccionado correráo
por conta da contratada.

7.7 - A licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais.

7.8 - os materiais deveráo ser transportados âdequadamente, de Íorma a assegurar a sua
qualidâde

ú*i--..aii
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9. CLÁUSULA NONA . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRh
9.í - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, seráo
momento oportuno, no processo de utilizaçáo da Ata de Registro de preços.

,,91!
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Proc, Adminisrativo n' 18.210/202 t Pregão Presenciâl SRP n' 006/2021

7'9 - A licitante vencedoÍEl, sujeitar-se-á a mais amplâ e irrestrita fiscalizaçâo por parte da
CÂMARA MUNICIPAL, enelÍregada de acompanhar a entrega dos materiâis prestando
êsclarecimento solicitados stendendo as reclamações ÍoÍmulâdas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado designado.

7"10 - A licitante vencedora, ficará obrigada à trocar as suas expensas o material que vier a ser
recusado sendo que ato dê recebimento náo importará sua aceitaçáo.

7.íí - lndependentemente da aceilaçáo, a adjudicatáÍia garantirá a qualidade dos produtos
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacoÍdo com o
apresentado na proposta.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO
8.'1. O contralo deverá ser executado Íielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais
e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial;

8.2. A prestaçáo dos serviços ora contratados seráo acompanhados e Íiscalizados por
representante da Contratante, com atribuiçóes especíÍicas bem como representante designado da
Contratada;

8.3. A fiscalizaçáo exercida na prestaÉo dos serviços náo exclui a responsabilidade dâ
Contratada, por quaisquer irregularidades resullantes de imperfeiçóes técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorência deste, náo implica
co-responsabilidade da ContÍatante ou de seus agentes e prepostos.

8'4. Em caso de necessidadê, o quantitativo €stipulado poderá ser alterado de acordo com a
normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE.

indicadas em

í0. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO
10.1' A prestaçáo dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e
Proposla da licitante contratada.

í0.2. o serviço em desconformidade com o êspecificado acarretará a correçáo; caso não seja
possível será rejeitado, com aplicâçóes das sançôes administrativas e/ou legais cabíveis.

í í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VA DA ATA DE REGISTRO DE

567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - C
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í1.1. A vigência será de 'Í2 (doze) meses a paÍtir da sua assinatura e publicada no Díário Oficial
do Estado.

12. CúUSULA DÉGMA SEGUNDA- DO CANCELAÀ'IENTO DO REGISTRO: O fOMECEdOrtErá
seu registro cancelado quando:

í 2.1. Descumpnr as condições da Ata de Registro de preços;

12.2. Náo retiÍar a Íespecliva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sêm jus{iÍicativa aceitável;

í2.3. Náo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticâdos no mercado; e

12.4.Tiver presentes razões de interesse público.

12.4.1. o cancelamento de regislro, nas hipóteses prevista, assegurados o contraditório e
a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgáo
gerenciador.

12.4.2. o fornecedor poderá soricitar o canceramento do seu registro de preço nâ
ocorrência de fato superveniente que venha compromêter a perfeita execuçáo contratual,
decorente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

í3. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS; a PublicaÉo resumida desta Ata de Registro de Preços no diário O16al do Esrâdo, que
é condiçáo indispênsávêl para sua eÍicácia, será prôvidênciada pelo órgáo Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para @orer no prazo de vinte dias daquela
datâ.

14.3 Em cada fornecimento deconente desta Ata seráo observadas, quanfo ao preço, as
clausulas e cond,çóes constantes do edital do pregâo presencial SRp no. 006/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS:
14.í - A Presente Ata de Registro de preços, durante sua vigência poderá sei usada poÍ quatquer
órgáo ou entidade da administraçáo pública que náo tenha participado do certame licitatório,
desde que devidamente justificada a vantagem, medianle anuência do órgáo gerenciador.

14.2 ' o preço oÍertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de preços é
o especificado no Anexo le Vll, de acordo com a especificaçáo no pregão presencial sRp no.
o06t2021.

)
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14-4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago, será o constante cra proposta
apresentada no Pregáo presencial sRp no. oo6t2o21, pelas empresas detentoras da presente
Ala, as quais também a integram.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUÍNTA - DAS PENALIDADES:
15'1. Nos termos do aft. 70 da Lei no 1o.52ot2oo2, frcaá impedida de licitar e contratar com o
Município de Rio Branco, e será descredenciâda do SICAF ou dos sistemas de cadasiramento oefornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da mesma Lei, pelo pr"ro aá àiê 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas pÍevistas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante
que:

15.1 .1 . Náo retirar a nota de empenho, no prazo do Edital;

1 5.í.2. Apresentar documentação falsa;

í 5.1.3. Deixar de enlregar os documentos exigidos para o certame;

í 5.í .4. Retardar a execuçáo do certame;

15.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

í 6.1.6. Náo manliver a proposta;

í5.í.7. Comportar-se de modo inidônêo ou cometer fraude fiscal;

15.1.8. Deixar de assinar o contralo, injustificadamente, dentro de 2 (dois) dias úteis, contados da
data de recebimenlo da notificaçáo;

'15.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no 8-666/93, a adjudicatária Íicará sujeita, sem
prejulzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia ê ampla defesa, às seguintes
penalidades:

'15.2.'1. Pelo atraso injuslificado na execuçáo do objeto desta licitação:

a) Multa de alé 10o/o (dez por cênto) sobre o valor total da proposta, e juros de 1% (um poÍ
cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fração equiválente, inôidioos sobre o valor
da mutta.'|5.2.2. Pela inexecuçáo parcial ou tolal do contiato:

15.2.2.Pe1a inexecuçáo parcial ou total do contráo:

a) Advertência;
b) Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
c) Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com

a Câmara Municipal de Rio Branco, por prazo náo superior a 2 (dois) anos;
d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitaçáo peranle a própria autoridade que aplicou a penalidade.

í5.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado de
pagamento eventualmente devido pela Câmara Municipal de Rio Branco à adjudicatária ou
cobrado judicialmente,

Proc. Atlministrativo n" 18.210/2021

í 5.4. As sanções previstas nas letras ,,a',

cumulativâmente ou náo, à pena de multa.

Pregão Presencial SRp n., 006/202t

, "c" e "d" do subitem 15.2.2 Wderáo ser aplicadas,
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í6. CLAUSULA DÉclMA sExrA - DAs DtspostçôEs FlNAts:
16'í - lntegra esta Ata, um anexo contendo o registro de preços e quantitativos do licitanle mais
bem classiÍicado durante a fase competitiva (para câda item) e outro anexo com a âta de
realizaçáo da sessáo pública do pregáo, que conteÉ a informaçâo dos licitantês que aceitâram
cotar os itens, ora licitado, com preços iguais ao do ricitante vencedor do certame, de acordo com
o art. 11, I e ll, e § 40, do Decreto Municipal no 717t2e15.

17. CúUSULA DECIMA SÉflMA- DO FORO
Í7.1' As partes contratantes elegem o foro de Rio Branco-AC como competente para dirimir
quaisquer questóes oriundas do presenle contrato, inclusive os casos omissos, gue não puderem
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outÍo, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de iguar teor e
forma para um só efeito legal, ficando duas vias arquivadas na sede da CONTRATANTE, na
forma do aú. 60 da Lei 8.666 de 2.t/06/93.

Pela contra n

Empresa(s) com preços registrados:

dor

9

& GIPRIANI LTDA
CNPJ no 01.805.545/0001 -38

Representante: Dirceu Cipriani
cPF 452.940.209-63

FORNECEDOR REGISTRADO

I
R

NPJ no 84.3'Í3.92 001-93
tante: Dan Nascim nto Moura

cPF 017.687.902-13

Rua Hugo Cameiro, n'567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - CEp: 69.900_550
E-mail : cpl@riobranco.ac. leg. br
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de Souza
20.322-20
ISTRADO

Proc. Administrativo n" 18.2 I 0,202 I

FORNECEDOR REGISTRADO

F.B IM JUNIOR
03.802.085/0001-10

resentante: Francisco Bezerra de Amorim Junior
PF 360.695.072-15

FORNECEDOR REGISTRADO

Pregâo Presencial SRP n,' 00,62021

ICIDA EIRELI . ME
no 22.988.668/0001-21

J
P

J. A. OA SIL R
CNPJ no 07 1-46
Representant Alberto da Silva Walter

Rep

CN
Representante: Ronagela

Representante

FORNE

nte: Jose Afonso Tomas
cPF 138.638.352-04

FORNECEDOR REGISTRADO

o
-00

FORNEC o

F. SOUZA
CNPJ no 4 0001-34

F TRADO

\
Rua Hugo Cameiro, no 567 - Bairro Bosque -

C:<

êixeira Mach
n 2Ã 2t0001

RTIN

465.455.

.)

a

REG

ac.E-mail: cpl@riobran
C - CEP: 69.900-550
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N. í3.149

(onze) parlârnentâres presentes. Encerradã â ordem do dia. Abertâ a
EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereadora Lene petecão assoÍlou a tribuna.
Lembrou do Dia Nacional do ldoso, corrEmdado ontêm, 27i defondeu
o Íomenlo de políticas de proteção à pessoa idosa e proietou Tribuna
Popula( quinta próxima, para tratar do lema. Ao final, tambám intentou
realização de Tribuna a 6m dâ discussão do Proieto de ResoluÉo, de
sua autoria, que visa à criaçáo da Procuradoria Especial dâ Mulher. Em
quêstão de ordêm, vêrêedor Râimundo Nêném apresentou esclareci-
mentos Sobre notÍcias, veiculadas na midia locâ|, acerca de OpeÍação
da PolÍcia Federal, da qual o paÍlamentar é alvo. Enc€nada a explica-
çáo pessoâ|. Nadâ mâis havendo a constar, a sessáo foi ercensdâ às
10h04. E. paíâ os devidos fin6, Íoi lalfada a presente ata que, apôs ser
lida ê aprovâda por uoânimidâde, íoi assinada por ele, presidente, e,
por mim, Secretário.

CAP N. LIMA
PÍesidente
ANTÔNIO MORATS
Secretário

AÍA PLENÁRIÀ DE 30 DE SEÍEMBRO DE 202í.
ATA DASO'SESSÃO ORDINÁRIA DAPRIMEIRÀ SESSÀO LEGISLATI-
VA DA DÉCIMA OUINTA LEGISLATURA DA CÂUARA MUNICIPAL DE
RIO BRANCO, ESTÂDO DO ACRE.
Aos tÍinta dias do mês de setembro do ano de 2021. às oito horas e
dez minutos. no Plenário dâ Cámara Mun;cipal de Rio Branco; sob a
pÍesidência do verêâdor N. Lima, secretaaiado pelo vereador Antônio
Morâis, pBsentes ainda os Vercadores: Amaldo Barros, Célio Gadelha,
Fábio Araújo, Emerson Jarude, Frâncisco Piâbâ, lsmael Mâchado, Jo-
âquim Florêncio, Leôe Petecão, Raimundo Neném, Raamundo Cãstro,
Rutênio Sá e Samir Bestene: íoi declarada âberta a sesúo. Justilicada
a ausência dos vêaêâdores: Adailton Cruz ê Miôelle Melo. A ata da
sessáo anteÍioÍ Íoi aírovâds poÍ unanimidade. Corlslaram no EXPE-
DIENTE DO OtA: OFíC0S/ Nos. 1.354 e 1,372I2021IEMURB: OFIClo/
No. 647/2021/Sti,tZC e OFICtO/ N". 1586/2021/GABiDEPASA. Aberra a
TRIBUNA POPULAR, de proposição do vereador Samir Bestenê, a fim
de debatôr os problemas de acessibilidade no município de Rio BÍanco.
Atibuna contou com a plesençâ do senhor Jhonatâ Barbosa, moaador
do Conj. Sol Nascehtê, que assomou a trlbuna, ê, à luz do que prevê
a Lei Brâsilêi.a de Inclusão: n''13.146/2015 chamou âtenÉo do poder
público para os desaÍios da pessoa com deficiênch na Cidade.Aseguir,
prevramehte irscritos, os verêadores Samir Bestene. Amáldo Barros,
Lêne Petecão e lsmaêl Mâóado Ílzeram uso da palavrâ ê: corrobo-
raram o discurso da Tribuna e colocaÍam o mandato à disposiqáo da
temática da acessibi[dâde. Findâda discussáo do tema, deu-se início
à nova pauta da Tíbuna Popula( ê6ta, dê pÍoposiçáo da veGadora
Lêne Petecáo ê em alusão ao Dia Nacional do ldoso. polyâna Bezerra,
professora êdjuntâ dâ iJFAC assomou a túbunâ e: saiu êm deÍesa dê
políticas de pÍoteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. Marize
Abraz, presidente do Conselho Estadual de dirêitos do ldoso tambÉm
assomoú â tdbunâ e somou voz à defesa da causa. Na sequência, â
propohente ao fazea uso da palâvrô, relatou as diíiculdades enírênladas
pelo públjcg; lamentou a faltá de políticás em p.o{ dos idosos; parabeni-
zou ás oEdoras; reiterou compromisso com a causa e enelminhou ao
Executivo proposta de cdaçáo de uma Casá de Acohimento à Muíher
ldosa êm Rio Branco. Tâftbém inscJitos, os vereadoros Emeasoô Jarude
e Rêimundo Castro êíeInaram âpdo à te.nática de proteção da pessoa
idose- Pôr ím, como sugâstâo, o prêsid6ntâ N. Limá dêsaíou os parlâ-
mêntarôs a êlocar reclrsos d6 êmênda para a constÍuçáo de um Cêntro
d6 RêÍerência ao ldoso na capital. Considorações finais e agÍadocimen-
tos. Encenada a Tribunâ Poputar. Aberto o PÊQUENO EXPED|ENTE.
Vêreâdor Arnaldo garaos assomou a tribuna, Com aparato do vídeo e
relato de popularês denunciou o abandono dos têminais de intêgração,
dêstacou os altos valorÊs invcstidos pelo podêÍ público para construÉo
dos mesmos e úamou at€nção da prgfêitura para o caso. por fim, co.
memorou investimêntos do Govemo Federâ|, anunciados durante agen-
da ofcial do ministro da EducâÉo no estêdo. Em questáo de oÍdêm
vereâdor Antônlo Morais justifcou ssída pÍêcoce da sessão, ao passo
que aprêsentou requerimênlo visando Moção dê Pesâr aos Íâmíliares
do sonhor Raimundo S€bâsüâo ds Souza. V€íeado.a Lêno p€t6cáo
a§somou â tfibuná. R6forçou â propo§ta de criaçáo dê umá Ca§a de
Acolhimento à ft,lulher ldosa, em situação de vulnerâbilidade social, no
municipao de Rio Branco. Já em outra temática. a pa,lamentar apre-
sentou 1í8 (cento e de2oito) indicâçóes de melhoÍiâ para os bâinos da
capital. Secretaria da sessão assumida pelo vereador lsmaêl Machado.
Na sequência, por meio da lêituÍa de Nota, o píesidentê N. Uma congra-
tulou os parlamentares em âlusáo à data de 1' de outubro, em que se
comemora o Oia Nacional do Vereador. Ence.rado o pequeno expôdien-
te. Aberto o GRANDE EXPEDIENTE. Vereador Sâmir Bestene assoÍnou
a tribunâ. Denunciou o descâso do podea público com o Cadmbão da

Lene Petecão. Já em oútro assunto. dop
de reversáo do sistema de sâneamento bá§co nd\ ípio e deÍen

CâpoeiG, espãço históric. do cenlro

ampla disclrssão do tema- Por fim, apresentou
gislativo a fim da concessáo do título de cidad anta

à

P,

a
frâria Lenitê DuaÍtê Aguiar e Alêssandro Mendonça
dor FÍanclsco Plaba assomou a tÍibuna. Regislrou agehdâ conjunta ao
sênador Srgio Petecáo ê ao pr€Íêito Tião Bocalom nâ eomunidade do
Beníicã. Ademals, o parlamehtar âlêÉou parâ a shuaçáo dqs trabalha-
dores do fansporte coletivo, com atraso de salário. E, em ouba pêúa, o
or-adorchamou atenÉo do á(ecdrtivo pa.a a necessidade de segurança
ostensiva no centro dâ Cidade. Num outro rnomento. destacou üsite âo
Ramôl K-l1, Saôta Maria e adjacências da Mla Acre, região para a qual
reivindicou rnelhoíias do podeÍ público municipal. por fim, cobrou ihter-
venÉo dâ preíeíura na Rua Cdsto Rei. Nova EstaÉo. Em apartes os
vereadores Samir Best€ne e Emerson Jarude. Vereador Célio Gadelha
assomou a tríbuna. E, se declarou inoôente da acusação de âbuso de
podgr ecohômico, supostamehte cometido no último ploito municipal.
Em apanes os edis: Frâncisco Piabâ, Lehe petecão, Amâldo Banos e
Raimundo C8stÍo. Vereador Raimundo Castro assomou a hibuna, Apr6-
sentou Projeto de Lei que dispóe sobre a obrigâtoÍiedade da instalaÉo
de bebedouros de água potáve, nos espaços públicos de Rio Branco.
Leu matéria na íntegra e expôs justificatjvas da proposição. Vereador
Emerson Jarude assomou a tíbuna. Destacou trecios de Carta Aberta
destinadá âo poder público üsahdo à protêçáo da p€ssoa idosa e a gã-
rantia dos direitos do público-alvo. Atinente a isso, solicitou o apoio dos
colegas de parlamento. Num scgundo momento, o parlamentar dosta-
cou a apresentaçáo de emendâ âo Plano Plúrianual do Município, esta,
mitando a efetivação da Lei 2.396121, que dispôe sobre potÍticas de
contrcle de natalidade de cáes e gatos. Por fim, questionou o prefeito
Tião Bocalom pela assislência aos municípios vizinhos ern detrimenlo
do âtendimenlo às demândas dâ câpital. Encêrrado o Grande Expedien-
te. Abêda a ORDEM DO DlÀ. Registradâ a presônça dos parlamênta-
res: AÍnaldo Bar.os, Célio Gâdelha, EmêBon Jârude, lsmael Mâchado,
FátÍo Arâújo, Franci6co Piaba, Joaquim Florêncio, Lênê pêtecáo, Rai-
mundo Castro, Raimundo Neném, Rutênio Sá ê Samir Bestêne, Lidâ a
pautâ de maté.ias: Requerimenlo n"15912021, de autoria do vereador
Raimundo Castro, quê reque. real,zaçáo de audiência pjblica, 15 de
outubro, para discussão da aplicâção das Lois de licitaçáo e valorizaÉo
dos pequenos e médios negócios de Rio Branco; votação; aprovado
por unanimidade. por 12 (doze) parlamentares pregentes. ÉnceÍrada a
ordeÍn do dia. Em quosuio de ordem ausentaram-se da sessáo, jusüfi-
cadamente, os edis Joaquim Florêncjo e Rutênao Sá. Aberts â EXPLI-
CAÇÃO PESSOAL Vêreadora Lene Petecão assdnqJ a bihrna. Ap.eseitol
Êr)le{os de DecÍe{o Legtsbti\ro pára cmcessáo da hon.ariâ de cÍJad iâ Rb-
€raqueôse a: Maria AntoÍtia C@ho Lopes e Addino Araljo de So{_ua. Na
sequêiÇia, l€.Ítrou do Dia Naciqraldo \,raeadof conrerno-ado Í" de orutío;
pfábeiizou c paÍe6 de Pâíhfiênto € êídtec€u o papd Ís€akador do6 Le-
giGladoíss. Por fim, projêtou emehda ao PPA do MuriclÍio üsardo à oiâ@
do 4" Consdho Tddar da capital. Enceírada a e8icaÉo pessoal_ Nada mais
lral/endo a coíEb( a sessáo foi encerrêdâ às 10h(X. E, para os devidos Íhs,
fti hvr-àda a p.esente ab que, apos ser lda e apío\rada po. {rnanimidadê, Ícü

assJnáda poÍ de, PÍesideí,te, e, por min, secrEÉrio.

CÀP. N. LIMA
Presidente
ANTÔNIO MORAIS
Sêcrêlário

CÀMARA MUNIcIPAL DE RIo BRANco - ÀcRE

Pregáo Presencial- SRP nâ 006/2021
Exrato da Ala de Rêgisüo de Preço no OO'2O2í
Processo Administraúvo na 18.21012021
Pane§: Cámara Muhicipalde Rio Branco e as empresa: Cipriani & Cj-
pdani Ltda; G. S. Silveira; J. P. Rôfiddade EireliME; F. Bámorim Ju-
nioi P L. Mârllni: J. A. da Silvs W6lter e l. F- Souzâ.
Objeto: Registro de preços para íufurâ e eventual conkatação de empre-
sa paía prestaçáo de s€rviços gráíco dostinados a atênder a demanda
da Câmârâ Municipâl de Rio Branco e atiüdâde dos 17 pêdâmentaÍes.
wlor Total í20.283.50
Mgência da Atâ: 06.10-2O2.' â 06-10-2022
Dâta Assinalura: 06.í0.202í.

ASSINAM: pola Contratante: N. Limâ - PÍasideme e AntoÍtio Morais - 10
SecÍeláio e C@bâtadas: DiÍ.eu CipÍiani (Cipíiâni & Cipriâno Ltda): Daniel
Na6.im6ito Moure (G. S. Sitvâira); Josê AÍonso Tomâs (J. p publicidadê
Élre{ - ME); Francisco Be2errâ de Amoím Junlor (F. B. ArnoÍim Juhior);
Ronagelâ Cristina Teixei.â Mactlado {P. L. MaÍtini); Jose AMo dâ Silva
Wâlter (J. À da Slva WaReí) e ltalo FenBira de Souza (1. F. Souza).

5'1 Terça-feira. 19 de Outubro de 2321 Dt,i!ii.: garctAL
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ENCARTE I

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÔ 00512021 tcrc'i
I - Empresa CIPRIANI & CIPRIANI LTDA. Pessoa Juridica de Dirêito P.ivado, inscrits no CNpJ sob 0.1.805 do

CI
/00545 0

t.NTE S baa do S ric ad o ed ordac com a fiosla na a re êns dla a en d mprop o co reo e5,À n oe S D R Ep cpr
n 4 25 0 2A F94 9-63 on es 42raa ntato 32 8-8 88 I99 77 899886

Item Especíícaçáo unid Ouahüdade
Valor

Unitário
Valor

Total
01 nner am lona vinil com im d tal 100 1 I .8S0

21 cm: imprêssáo offset, Papel Couchê 170g/m: Cores: 4/4. Acâoldêr 5 -Formato: 21 x 43
mento com até 3 dobras Unid

2.000 0, 1.580,

22
Folder 6 - Fomato: 21 x 43 cm: impressáo ofset, Couúê 1709/m: CoÍesi 4/'lPapel
mento com até 3 dobras Unid

5.000 0 3.950,00

25
ed ta omanh abeno33x48mpressão lnformaüvo, Íolha 4 cores sêl(0 papel lomal 48s,

de cores em 7 modelos comensats ssaoemt de 1 diíerentes mês
Unid 30.000 0

tu.a 230 difêrêntesM Cou 4x0 cores 3 mod Unid 500 1250
34 deCidadiioRoBrê 4ú cores.Coudrê bnlho foímato Un!d 100 58 258
37

rimbo automático - auto entinÍ,ado, tamanho N" 302 - 38x14mm. máximo de cârâcterês 3
3lihhas Unid '150 27,00 4.050,0

42 acas de mêsa em acrílico med. gx2ocm a face LJnid 50 5 295 00
46 ivo laca de rede alvanizada estacionamento med. 50x30 cm Uhid. 50 2 122 50

Valor Tolal 29.8S5 50
ILVEm G, S2 essoaP urídJ ca Ddepresâ IRA, rreilo scritatn CnoPrivado, N sobJ 3u 3 923t000 -93 dosvencedora TEN S disc.ibaixo

inam dos ade corncordo a nfr al tendo comproposla a, o o SapÍesentad DAN L [,4NASC NTOErepresentante IlIOURA PFC 0 7 687 3902-
Fones contâtolra 42223223
Item ES o Unid dâde Valor Unitário Valor Total
02

Banner - calcuhdo em m; lmaressao digital em lonâ e âcabamento com bastáo de
inÍerior e su com 2âdeirâ nas e cordão n2 60 18 1.124.

04 aixa em lona vrnil com áo di 50 18 940
35 Ítulo de Cidadão Verd foÍmato A 4x0I ramatura bnlh Unid 50 2 '127 50

38

douÍado, cinza prateado ou cor a deílhir) podeh
ha placa Íoto gravada da pessoa, que dá nomo ao pÉmio, estjlo

d'água( na cor a definir), cohtendo os dizeres a ôerêm ihfomados em cada @hselho,
com letras ern baixo relevo e brasão tridimensional aherado a placa, medihdo 1,1 cm
e altura por 20 cm de largura, acompanhado câda uma de esloio de azul mari

ou preto ou (na cor a definir), com recho nas cores prateadas ou douradas, medindo
cm x 1E cm x 3cm. A placâ deverá ür presá ao estcrio. Obs. Os dDerês seráo

com estolo (Placa de metal

nformados ente

Unid. r00 17 .400,

39
impresso, coÉado â lasar com impressão digital direta,

120x1smm e haste has medldas 300x180x8m

roíéu ern acrÍlico cístal
no tamanho 1 Unid 40,00 4.000,00

45 desivo ra Íaceducas dê mesa em acrílico med. 9x20cm Unid. 50 1 50
ValorTotal

PE3 J BLPU CIDADE Ê LIRE ÍVE JPessoa flmpresa ddicã De Pireito driva inscrita on PCN sobJ 988 _668/O00 -2'l venced dosrê NITE
dixo ts âcordode acom fincriminados, al le donproposta fecomo Srapresêntâdà JOSE o SN TOMASo CPFpresentãnte 34.ú8

F ones contatoaa 98402- 855

Item Espe€ificação Unid Quantidâde
unitáriô

Vãlor
Total

03
Banher- cálat]lado êm m; lmpressão digital êm lona e âcábamento com ilhós com mdd
de melalon 50,00 't500.00

20
Folder 4 - FoÍmato: 60 x 20 cÍn, impressão offset. Cores: 4/4, papel Couchê brilhan

bamehto com até 3 dobras.150 Unid
5.000 0, 3.450,

29 sulÍit 75 core6 bloco com í00I 4 Bloco 300 900

40 Craúás Em Plásticos PVC, com dimens6€s de 0,76 x g5 x 54 mm, com foto digitalizada
impressão colorida, com dados variáveis, com coÍdôes personalizados e poÍta cíachá.

Unid. 50 440,0

43 Placâ de izada estacionamenlo med. 50x30 cm. Unid 50 13 650
44 Faixa ead sivo mercâ 3mra de vidro Unid 50 8 4

Valor Toial 7.34
E BFares JAMORIM NU Rtomp s§oaPe urídJ de PrivadoDireilo hoinscrita N PJ sob 0,8 082 5/000 0 nve cedorâ osd NITE ab

acordodescriminados. a fn êl tendo comoproposta apresentad á, Sto FRANC Brepresenlante lsco EZERRA AMORIMDE NUJ OR C
720 o5 es contáto: 322842A7 3228-9445 99202- 968 3

Item Unid Quaôtidade Valor Unitário Valor Total
05

Câp3 do processo adminislrâtivo êm pap6l cârtáo '170 g/m', íormato 32,5x47 cm,
4x0 corês Unid 600 0,60 360,00

0ii Capê de procosso legislaüvo êm papel cartão 17O glm1, fo'I,r.ato 42t32,5cm, jm-
4x0 6ores. Unid 1.000 0,60 600,00

07 Envelope craff ou.o 24x34, 90 q/m', '1x0 cores Unid 1.000 0,55 550.00
08 1x0 cores.Envelop€ crafl ouro 26x36, g0 q/m,, Unid 1 .000 0,55 550,00
0s 1x0 cores.c.âft ouío 3114'í 90 Unid. 1.000 0,55 550.00
10 Envdqe Corwfu Cokrido, Ínedirdo apíoxÍÍEdarneÍ e ?3Írmxl6ànrn. €ín pêpd 80qrn2. Unid. 3.000 0.40 '1.200,00
11 1 -Pa sulfile - 4 x 4 cores - 11 4x 16 2cm Unid 1.000 0,25 250.00
12 ônâlizâdo 2 - Pâ -4x4cores-22x11 cmEnvelo sulfite Unid 1.000 0,25 250.00
13 os3-PEnvelo sulfite cmx4 coÍes - 22 9x1 Unid 1.000 0,25 250,00
14 - 4\4 -35rsonalizados 4 - Pa x25 cmEnvelo sulfite Unid í.000 0,45 450,00
15 rsonalizados 5 - Pas sulílte - 4x4 coros - 32 4x22 9cm Unid. 1.000 a,28 280,00
í6 6-P - 4x4 cor€s -E cÍn Unid. r.000 0,55 550.00
18

ormato: 21 x 29,7 cm - A4, impressâo olfset Cores: 4/1, papel Couchê
brilhante/Íosco 150 o. Acabamênto com até 3 dobras
Folder 2 - F

LJnid.
5.000 0,50 2.500,00

19 omator 21 x 29.7 cm -44, impressão oísêt Cores: í /1. pâpel Coucfiê
. Acãbâmento com até 3 dobras

Folder 3 - F
brilhânte/fosco 150 Unid 2.000 0.37 740.00

23
Folder 7 - Fonnato: 2íx43 cm: imprcssão oíset, Pãpel Couché 'Í 70g/m; Corês
1/1: Acabamenlo até 3 dobras. Unid 5.000

í6.500,00

1?4,001

100

m2 s0 
I

8,80

0,601 3.000.001
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24 9,7crn x 2'lcrfl. Papêl sulíte 759, 02 (duas) páginas em conesomal formato 44, 2
UM dobra. Unid 5.000 2

28 o de Cohúte med. í5l21cÍn,4x0 cores papel Couchê 2309, seleção dlrnprêssá
corês em ÍOtolito Unid 3.000 6-, --1.71

33 asla com bolso em Col]c|'ê 250 4x0 @res.formâto 4 im Unid 1 .000
Encademação Formato A4, em capa dura, corn até 600 páginas, costurâda, na
a2ulmâÍinho aom em dourado. Unid 10,00 1.000,

Valor Total 18.540

5 - Empresa P L- MARTINI, Pessoa JurÍdica de Djreito Pivado. inscritã
minados, de acordo com a proposta final apresentada, tendo como representânte a Sr". RONÁGELA CRISÍINATEIXEIRA MACHADO - CpF

no CNPJ Sob 02.035.162,0001-S0, vencedorâ dos ITENS abâixo

3224-7697 I 3224-7 093 I 3224-/l1 3A465.455.492-00. Foôes contatol 68
Item E cili Unid. Quãntidade Valor Unitário ValorTotâl

17
older 1 - Formato: 21 x 29.7 dn - A4, impaêssáo ofset Cores: 4,f4, papel Cou

Acabamenlo com até 3 dobras.
F

brilhãnte/íosco 1 Unid.
5.000 0

27 etos, tâmâhho í2x21c-Ín,4x0 cores, pâpel Couchê 1í5g, seleçãolmpressão dePanfl
de corês em íotolito tJnid. 50.000 0,1 9.500,

3'l - ForÍnato A5 (14,8 x 21ün); lmpressáo oíset, Papel Couchê 180 g/m:Panfleto 2
/0 corês 0,2 10.000,

Valor Total 22.750
6 - Empresa J. A, DA SILVA WALTER, Pessoa Jurídicâ de Direito privad
xo discriminâdos, de acordo com a proposta fnal apresentâda, lêndo como rêp.esientante g Sr, JOSÉ ALBERTo DA SILVA WALTER - CpF

o, inscritâ no CNP J sob 07.941 .947/0001-46. vencedorê dos ITENS

contatoi 68 99984-4675634.838.582-53. Fones

Especifcaçáo Unid Ouaítidade
Unitário

Vâlor
Totâl

26
Impressão de Folders, tamahho M, 4x4 cores, 02 dobras. em papel Couciê 1159, sehÉo
cores em Íotolito com emissão de 17 s diÍerentes r mes 0.49 7.350.

30 y 21clr, I Couchê 180 4/4 coresoffselPanfeto 1-FormatoA5 14 Unid s0.000 0 ,1 10.500
Valor Total 17.850

ACREúNDN

20 TERMOADTTIVO AO CONTRAIO N'139/2021
Segundo Termo Adiüvo ao contràto n' 139/2021, fitmado entre a Pref6itura Municipal dê AcÍ€lándiâ e â emprosa M & E Eletricidade, Comércio,
Construçáo e Tenaplenagem reÍeron(o a píêslâção de serviços de obras o engenhada para constÍuÉo do muro e subsüfuiÉo de gsquadrias da
escola municipal Rita Bocalom.
Com base no Edital da Tomâda de PÍeços no B1/2021, A PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ACREúNDIA, com sedê nâ Av Govemador Edmundo
Pínto n' 8í0 - CentÍo, em Acrelândia, insqito no CNPJ sob o no 84.3 06,73? IOOOI -27, eoFUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇÁO, inssito no CNPJ no
30.760.456/0001-10, nêste ato Íepresentado pelo Preíeito Municipat, Olavo Francelino de Rezende, brasileiro. Íesidente e domiciliado no município
do Acrelândia/Ac - Cenro, doravanle de§ignâdo CONTRATANTE, ê, ds outro tado a empresa: M & E ELETRIC,DADE. COMÉROO, CONSTÀU-
CAO E TERRÂPLENAGEM inscita no CNPJT '19.725.788y0001-21 

, Íepíesentada na forna de seu Contrato Social, pela sócia Edna Ma.i€ Nogueira
da Costa, inscrita no CPF no 003.376.442-50, dorâvante denominada apenâs CONTRATADÀ RESOLVEM ADITIVAR O CONIRATO No 

.139/2021,

fcando da seguinte forma:
CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
O prêsentê Termo Aditivo tem por obi€tivo acresceí 14,26850/" o valor crrespondente confoÍme phnilha ehborada p€la engenheirâ civll Talita
Menezes da Sllvã. efi ânexo.
A administÍaçào utiliza-se dâ preÍÍogaüva do Art. 65, atíneâ b.
CúUSULA SEGUNDÁ_ DO VALOR
Baseado noArt.65 da Lei8.666/93 e súas ãlteraçôes, alteram a CLAUSUL TERCEIR\ do contrato n.ô 139/2021 que apresentava o valor global de
R$ 183.798,12 (cefio e oitentâ e tÉs mil, setecêntos e noventa e oito reais e dozê centavos), com o acréscimo dêse Tenno aditivo de R $ ig.zzs,x
(vinteeseismil,duzentoseünteecincoreaiseünteeoitocent€vos),ocontEtopâssâráaterumvalorglobaldeR$210.023,40(duzentosedez
mil e vinte e três reais, ê quâaenlâ centâvos).
CLAUSULA TERCEIRA_ DAS DEMAIS DISPOSIÇÔES
Pemanecem em vigor e inaheradâs âs demais clausulas e côndiçóes do Contrato oê aditado. Assim, poí êstarêm iustâs e acef,tâdâs, subscrevêm
as partes o presente TermoAditiyo, em 2 (duas) úas de iguat teor e forma, dando-o como bom e valioso.
CúUSULA QUARTA _ DA PI.Gí-ICAÇÃo
Nos teÍmo§ do § Único do Art, 61 da Lsi Fode.al h." 8.666/93, a Prefoitura Municipal de AcÍêlãhdia publica o prêsehte Termo Aditivo na lmprênsâ
Oncjal, para que seja dado o llel cumpámento ê p.oduçáo dos seus legais e jurídicos efeitos.
AcÍelândia/Ac, í4 de outubro de 202'1.

M & E Eletricidade, Comárcio, Construçáo e T6rraplenâgem
Contratada
Olavo Frâncelino de Rezende
Prefeito de Ac.elândia
ContratenlÊ

ASSIS BRASIL

DECRETO lf 232l2021r'GÂPRE, A6sis Brasit - AcÍe, 18 de crÍ.ü.o de 2021.

. Empresa l- F. SOUZA, Pessoa Juridica de Direito Privad
§, dc acordo com a proposta íinâl apresentada, têndo como rspresentante o SÍ. ITALO FERREIRÂ DE SOUZA- CPF nô 008.320.322-20. F

o. inscnta no CNPJ sob 39.252.42310001-34, vencedorê dos ITENS abaixo di

contato 68 99992 9578
Itên1 Es Unid. Ouantidedê Valor Unitário (R$ Valor Íotal íR$)
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Crachá - Foímato:14 x 11 cm, impressão digital, Cores: 4/0, papel Couchê í80 g/m,
acabamento: 2 furos e cordáo, êm polipropileno Unid 150 1,75 262.50

Valor 262,50

O PREFEfIO MUNICIPAL DE ASSIS BRÂSIL- ESTADO DO ACRÊ, NO USo das suas airibuiqões legais preüstas ê, ern conÍoímidade corn o Art.
40, lnciso ll da Lei Orgânlca Muhicipal,

lso loo 
I

3.250 0o

unid. i 50.000 I

I ttem I

und. j r5.ooo I




