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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 

 

       O município de Restinga Sêca (RS), pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua Moisés Cantarelli, n° 368, inscrito no CNPJ º 87.490.306/0001-51, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO RICARDO SALERNO, resolve nos termos 

da Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, em face das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial nº 002/2017 REGISTRAR OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSAO, homologado 23 de janeiro de 

2017, da licitante com menor preço FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME, CNPJ 

10.595.521/0001-92, com sede Rua Sete de Setembro, nº 259, Sala 02, Centro, São Pedro 

do Sul – RS, através de seu representante Sr. Flavio Hasselmann Pinto, CPF nº 

001.394.050-38. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DO VALOR  

1.1 REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições parceladas de toners e cartuchos de 

impressão, para uso das diversas Secretarias do Município, conforme tabela abaixo: 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

 

Marca 

1 
Toner 12A para impressora HP 

LASERJET 1020/1022 
15 35 R$ 31,90 

 

COLORTEK 

3 
Toner 36A para impressora HP 

LASERJET P1505/M1120MFP 
6 15 R$ 31,90 

 

COLORTEK 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

 

Marca 

18 
Cartucho 122 preto para impressora 

HP DESKJET 1000/2050 
15 50 R$ 52,00 

 

HP 

20 
Cartucho 60 preto para impressora 

HP PHOTOSMART C4680 
15 35 R$ 64,00 

 

HP 

25 
Cartucho 662 preto HP DESKJET 

1516 
1 5 R$ 45,00 HP 

26 
Cartucho 662 colorido HP DESKJET 

1516 
1 5 R$ 47,90 HP 

 

1.2. Para Tabela II os cartuchos e toners deverão ser originais, novos e entregues em 

embalagens lacradas, não sendo aceito, em hipótese alguma, a cotação de produtos 

reciclados, remanufaturados, recondicionados ou pirateados (ou outra terminologia 

empregada para indicar que o produto é proveniente de reutilização de material); 

1.3. Para Tabela I os cartuchos e toners deverão ser similares/compatíveis, ou seja, 

produtos novos, com lacre, originais de fábrica, de marca diferente da marca do 

equipamento a que se destinam, devem ser entregues em embalagens lacradas. 

1.4. Os toners e cartuchos que apresentarem problemas de fabricação deverão ser 

substituídos pelo fornecedor. 

1.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que dele poderão advir facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, 
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sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade 

de condições.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega definitiva e 

conferência das quantidades solicitadas pelo Município. 

2.2 Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da empresa licitante. 

2.3 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do 

contratante, desde que entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao 

mês, até a data da efetivação do pagamento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

3.1 O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, 

pesquisas periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado 

para o(s) item(ns) objeto da presente licitação.  

3.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores. 

3.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 

3.4 Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido, cabendo ao Município convocar os demais fornecedores, visando a igual 

oportunidade de negociação. 

3.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

3.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

3.5.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

3.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

3.7 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

3.7.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

3.7.2 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

3.7.3 tiver presentes razões de interesse público. 

3.8 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 

3.9 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
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caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, cabendo à Administração a 

aprovação do requerimento. 

3.10 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos 

preços praticados no mercado. 

3.11 Caso o preço seja atualizado, este não poderá ser superior ao praticado no mercado.   

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1 O prazo de fornecimento será de 12 (doze) meses, contados a partir da homologação do 

processo licitatório. 

4.2 Caso verifique-se a não conformidade do(s) produto(s), o licitante deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 

5.1 A entrega dos produtos deve ser realizada em até 8 (oito) dias úteis após o envio da (s) 

notas(s) de empenho. 

5.2 Caso verifique-se a não conformidade do(s) produto(s), o licitante deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

nota de empenho.  

5.3 A entrega deve ser realizada no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua 

Moises Cantarelli, nº 368, Sala 14.  

5.4 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, 

descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.  

5.5 Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

CLÁUSULA SEXTA - DOS EMPENHOS: 

6.1 O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de 

empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços 

ou em seus Aditivos. 

6.2 A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer 

a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.  

6.3 Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório 

que deu origem ao registro de preços. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

7.1 Classificação Institucional 

Classificação Institucional 

04.122.1000.2.017.000 – Manutenção da Secretaria de Administração 

04.122.1000.2.094.000 – Manutenção das Despesas Administrativas – RPPS 

04.122.1000.2.009.000 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação 

08.243.1000.2.100.000 - Conselho Tutelar 

08.244.0000.2.014.000 – Manutenção da Proteção Social Básica 

12.122.0009.2.038.000 – Manutenção da Secretaria de Educação  

12.364.0010.2.041.000 – Manutenção do Ensino Superior 

10.122.0017.2.053.000 – FMS - Manutenção da Secretaria de Saúde 
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10.301.0017.2.132.000 – FMS - Manutenção das unidades de Saúde 

10.305.0031.2.073.000 – FMS – manutenção da Vigilância em Saúde 

Categoria Econômica: 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 O Município se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com o disposto nas cláusulas 

primeira e segunda da presente ata. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

9.1 Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o 

Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações 

previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e 

penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

9.2 A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 

presente ata, com perfeição e acuidade. 

9.3 A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao 

Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão 

involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o 

ressarcimento. 

9.4 Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 

pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

9.5 No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 

seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 

produto. 

9.6 O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho 

prévio) e de acordo com a sua necessidade. 

9.7 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os 

acréscimos e supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor por item registrado. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Processo Administrativo 

nº 001/2016, Pregão Presencial nº 001/2016. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 

11.1 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou da ordem de 

fornecimento (nota de empenho), o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as 

sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções 

previstas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, no Decreto Municipal nº 028, de 14 de 

março de 2003 e suas alterações.  

11.2 As penalidades serão: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por até 05 (cinco) anos; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

11.3 Será garantido ao licitante, o direito prévio da citação e da ampla defesa, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contra quaisquer das situações acima previstas.  

11.4 Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município, e, sempre que aplicadas, 

serão devidamente registradas. 

11.5 Serão aplicadas as penalidades: 

11.5.1 quando da não manutenção da proposta escrita ou lance verbal por parte da empresa 

vencedora;  

11.5.2 quando da apresentação de declaração ou documentação falsa para participação no 

certame por qualquer licitante; 

11.5.3 por comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal por parte de qualquer 

licitante; 

11.5.4 quando houver recusa injustificada da empresa em assinar a Ata de Registro de 

Preços, ou não assiná-la dentro do prazo estabelecido pelo Município; 

11.5.5 sempre que verificadas pequenas irregularidades;  

11.5.6 quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou 

execução do(s) serviço(s) por  culpa  da empresa; 

11.5.7 quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) 

serviço(s) executado(s);  

11.5.8 quando houver descumprimento das cláusulas constantes na Ata de Registro de 

Preços ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente.  

11.6 Para o caso previsto nos subitens 14.5.1 a 14.5.4 será aplicada uma multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total estimado ou homologado. 

11.7 A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 

sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 14.5.5). A sua reiteração 

demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do Município. 

11.8 A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 

valor total registrado, para o caso previsto no item 14.5.6, limitado ao prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis. 

11.9 Para os casos previstos no subitem 14.5.7 será aplicada a multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total registrado. 

11.10 Para os casos previstos no subitem 14.5.8 será aplicada a multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total registrado. 

11.11 A multa prevista nos itens anteriores não impede que o Município rescinda 

unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na lei. 

11.12 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou 

ainda, quando for o caso, da garantia prestada ao contrato ou cobrada judicialmente.  

11.13 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

11.14 A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração 

de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior 

gravidade 

11.15 Além das situações previstas acima, os preços registrados também poderão ser 

suspensos pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, nos 

seguintes casos: 
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11.15.1 Pela Administração, quando: 

a) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

11.15.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 

registro de preços. 

11.16 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos 

previstos nos itens acima será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), 

juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. 

11.17 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou 

suspenso o preço registrado a partir da publicação. 

11.18 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado (prevista no 

subitem 10.15.2) somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se 

apresentada antes da data da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, 

facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 

convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.   

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e 

nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se 

verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços. 

12.2 A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

12.3 A presente Ata, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terão sua eficácia 

condicionada à publicação dos seus extratos e começará a vigorar a partir das respectivas 

assinaturas. 

12.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida caso ocorram quaisquer dos casos 

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor. 

12.5 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Restinga Sêca(RS), para 

dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato. 

E por estarem as partes justas e acertadas assinam a presente Ata de 

Registro de Preços em duas vias de igual teor e forma. 

 

 Restinga Sêca, 25 de janeiro de 2017. 
 

        
PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
 
 

                          TATIELE DE ABREU ALMEIDA 
                           Assessora Jurídica - OAB/RS 90.031 

 
 

                    FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME 
                    Flavio Hasselmann Pinto 

                       Contratada 
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A. T. NEDEL & CIA LTDA - EPP  

CNPJ: 14.062.718/0001-17 

Endereço: Rua Félix da Cunha, nº 705, Loja 24, Centro   

Cidade: Pelotas – RS CEP: 96010-000 

Fone: (53) 3225-0600/ 3307-4600/ 3028-0545/ 98112-8704 (Whats) 

E-mail: licitacoes@grupoagk.com 

Dados Bancário: Agência 2943-2 /CC 23362-5 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 
Valor 

unitário 

 

Marca 

8 
Toner ML2851ND para impressora 

SAMSUNG ML2850/ 
1 4 R$ 90,50 CHINAMATE 

14 
Toner AL1000 para impressora 

SHARP AL1530 e 1655CS 
1 3 R$ 228,00 

 

CHINAMATE 

 

TRISHOP INFORMATICA LTDA - EPP 

CNPJ: 02.511.548/0001-21 

Endereço: Rua André Marques, nº 744, Centro 

Cidade: Santa Maria - RS CEP: 97.010.040 

Fone: (55) 3223-4101 E-mail: soares@trishopinfo.com.br 

Dados Bancário: Agência 350 /CC 060.784.050-6/Banco Banrisul 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 
Valor 

unitário 

 

Marca 

2 
Toner 35A para impressora HP 

LASERJET P1005 
2 15 R$ 31,90 

 

PREMIUM 

4 
Toner 49A para impressora HP 

LASERJET 1160 
1 3 R$ 47,00 

 

PREMIUM 

5 
Toner 85A para impressora HP 

LASERJET P1102W  
15 45 R$ 31,90 PREMIUM 

10 
Toner ML1610 PARA impressora 

XEROX PHASER 3124 
1 4 R$ 59,00 

 

PREMIUM 

11 
Toner 3045 para impressora XEROX 

PHASER 3040/3045 
3 6 R$ 28,00 

 

PREMIUM 

15 Toner LEXMARK E120 1 2 R$ 70,00 PREMIUM 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

 

Marca 

19 
Cartucho 122 colorido para 

impressora HP DESKJET 1000/2050 
10 20 R$ 62,90 

 

HP 

22 
Cartucho MP 74 preto para 

impressora HP PHOTOSMART 
2 15 R$ 73,00 

 

HP 
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ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA 

CNPJ: 21.745966/0001-28 

Endereço: Av. Senador Alberto Pasqualini, nº 381, Sala 01, Centro 

Cidade: Três de Maio – RS CEP: 98910-000 

Fone: (55) 3535-4934 E-mail: atmsul@yahoo.com.br 

Dados Bancário: Agência 0944/ CC 06.036.240.0-4/ Banco Banrisul 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 
Valor 

unitário 

 

Marca 

9 
Toner MLT-D111S para impressora 

SAMSUNG M2070 
15 45 R$ 86,80 

 

CARTRIDGE 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

 

Marca 

16 
Cartucho 27 preto para impressora 

HP DESKJET 3845 
5 20 R$ 59,40 

 

HP 

17 
Cartucho 28 colorido para impressora 

HP DESKJET 3845 
5 10 R$ 125,00 HP 

21 
Cartucho 60 color para impressora 

HP PHOTOSMART C4680 
10 20 R$ 103,80 

 

HP 

24 

Kit Cartucho 140 (magenta, amarelo, 

ciano e preto) para impressora 

EPSON STYLUS OFFICE 

TX620FWD 

2 15 R$ 322,00 EPSON 

 

FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME 

CNPJ: 10.595.521/0001-92 

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 259, Sala 02, Centro 

Cidade: São Pedro do Sul – RS CEP: 97400-000 

Fone: (55) 3276-4179 E-mail: contato@multprintersuprimentos.com.br  

Dados Bancário: Agência 0874-5/CC 13457-0/Banco do Brasil 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 
Valor 

unitário 

 

Marca 

1 
Toner 12A para impressora HP 

LASERJET 1020/1022 
15 35 R$ 31,90 

 

COLORTEK 

3 
Toner 36A para impressora HP 

LASERJET P1505/M1120MFP 
6 15 R$ 31,90 

 

COLORTEK 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

 

Marca 

18 
Cartucho 122 preto para impressora 

HP DESKJET 1000/2050 
15 50 R$ 52,00 

 

HP 

20 
Cartucho 60 preto para impressora 

HP PHOTOSMART C4680 
15 35 R$ 64,00 

 

HP 

25 Cartucho 662 preto HP DESKJET 1 5 R$ 45,00 HP 
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1516 

26 
Cartucho 662 colorido HP DESKJET 

1516 
1 5 R$ 47,90 HP 

 

N. T. LUIZE - EPP 

CNPJ: 93.577.427/0001-38 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 570, Centro 

Cidade: São Sebastião do Caí - RS CEP: 95760-000 

Fone: (51) 3637-2091 E-mail: empenho@passarelafeliz.com.br 

Dados Bancário: Agência 0142 /CC 068.501.350-6/ Banco Banrisul 

Tabela I - TONER COMPATÍVEL COM LACRE 

ITEM 
Descrição - Modelo Toner / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 
Valor 

unitário 
Marca 

6 
Toner D101 para impressora 

SAMSUNG ML 2165W 
6 15 R$ 69,40 PREMIUM PK 

7 
Toner D104 para impressora 

SAMSUNG ML1665/1860 
2 15 R$ 64,50 PREMIUM PK 

12 
Toner RICOH 1130D para 

impressora XEROX RICOH MP 1901 
2 6 R$ 89,40 KATUN 

13 
Toner RICOH 1170D para 

impressora XEROX RICOH MP 161 
2 6 R$ 77,50 KATUN 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 
Marca 

23 
Cartucho MP 75 colorido para 

impressora HP PHOTOSMART 
2 15 R$ 111,90 HP 

27 
Cartucho C 6615 preto HP DESKJET 

840 
1 3 R$ 216,70 HP 

28 
Cartucho C 6625 colorido HP 

DESKJET 840 
1 3 R$ 234,90 HP 

 

GABRIEL MULLER FELIX EIRELI- EPP 

CNPJ: 14.904.244/0001-03 

Endereço: Rua Rodolso Dressler, nº 1065, Centro 

Cidade: Novos Cabrais - RS CEP: 96545-000 

Fone: (51) 3616-5073 E-mail: atacadista.felix@yahoo.com.br 

Dados Bancário: Agência 0042-6 /CC 44.142-2/ Banco do Brasil 

Tabela II - CARTUCHOS ORIGINAL 

ITEM 
Descrição - Modelo Cartucho / 

Impressora 

Quantidade 

mínima 

Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 
Marca 

29 

Kit garrafa de tinta (magenta, 

amarelo, ciano e preto) para 

impressora EPSON ECOTANK L375 

10 45 R$ 251,90 EPSON 

 

 


