
 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2018. 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. 
 

 
  Aos 15 dias do mês outubro de 2018, na Prefeitura Municipal de São 
José das Missões/RS, são registrados os preços da Empresa Vitor Cesar 
Sturmer, inscrita no CNPJ sob o nº 18.705.371/0001-34, com sede na Av. 
20 de Março, nº 1087, Bairro Centro, na cidade de São José das Missões, 
Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Sr. Vitor Cesar 
Sturmer, brasileiro, inscrito no RG nº 7104202739 e CPF nº 028.410.650-
06, para eventual fornecimento dos objetos descrito no quadro abaixo, de 
acordo com o resultado do P.P. nº 008/2018 - SRP, descritos a seguir: 
 
- Toner e Cartuchos: 
 

Item Quant. 
Estimada Ref. Descrição do Objeto Marca e Modelo Valor 

Unitário  
Valor Total 

102 08 Unid. Cartucho de impressão a jato 
de tinta preto de tipo 
pigmentada em volume não 
inferior a 16 ml, compatível 
com HP 21XL (C9351C). 

INKJET/201XL R$89,78 R$ 718,24 

103 08 Unid. Cartucho de impressão a jato 
de tinta preto pigmentada em 
volume não inferior a 4,5 ml, 
compatível com HP 60 
(CC640WB). 

INKJET/60 R$ 78,40 R$ 627,20 

104 06 Unid. Cartucho de impressão a jato 
de tinta preto pigmentada em 
volume não inferior a 4,5 ml, 
compatível com HP 74XL 
(CB336W). 

INKJET/74XL R$ 117,78 R$ 706,68 

105 06 UN Cartucho de impressão a jato 
de tinta tricolor: ciano, 
magenta e yellow (CMY) em 
volume não inferior a 17ml, 
compatível com HP 22XL 
(C9352C). 

INKJET/22XL R$ 113,89 R$ 683,34 

106 06 Unid. Cartucho de impressão a jato 
de tinta tricolor: ciano, 
magenta e yellow (CMY) em 
volume não inferior a 6,5 ml e 
garantia mínima de 1 ano 

INKJET/60 R$ 93,30 R$ 559,80 



contra defeitos de fabricação, 
compatível com HP 60 
(CC643WB). 

107 04 Unid. Cartucho de impressão a jato 
de tinta tricolor: ciano, 
magenta e yellow (CMY) em 
volume não inferior a 17 ml, 
compatível com HP 75XL 
(CB338W). 

INKJET/75XL R$ 147,54 R$ 590,16 

108 08 Unid. Cartucho de toner novo e 
pronto para uso com qualidade 
compatível ao original com 
rendimento médio de 7.000 
páginas, calculado de acordo 
com as da ISO/IEC 19752 
com garantia mínima de 1 ano 
para defeitos de fabricação, 
compatível brother TN550, 
TN580, TN620, TN650, tinta 
preta. 

BYQUALY/TN550 R$ 170,88 R$ 1.367,04 

109 06 Unid. Cartucho toner novo 
compatível com HP 
(CE255A), compatível com 
laserjet preto HP 55A, com 
rendimento médio de 600 
páginas, calculado de acordo 
com as normas ISO/ICE 1975 
e garantia mínima de 1 ano 
para defeitos de fabricação. 

BESTCHOICE/CE2 R$ 442,33 R$ 2.653,98 

110 25 Unid. Cartucho toner novo 
compatível com HP CE283A, 
compatível com laserjet preto 
HP, com rendimento médio de 
1.500 páginas, calculado de 
acordo com as normas 
ISO/ICE 19752 e garantia 
mínima de 1 ano para defeitos 
de fabricação. 

BYQUALY/ 
CFCF283A 

R$ 210,55 R$ 5.263,75 

111 35 Unid. Cartucho de toner novo 
compatível com hp CE285A 
preto, com rendimento médio 
de1.600 páginas, calculado de 
acordo com as normas IS/ICE 
19752 e garantia mínima de 1 
ano para defeitos de 
fabricação. 

BYQUALY/CE285A R$ 105,21 R$ 3.682,35 

112 08 Unid. Cartucho de toner compatível 
com ricoh aficio preto 
SP3500, SP3510, SP3410, 
com rendimento médio de 
6.400 páginas, padrão 
calculado de acordo com as 
normas ISO/ICE 19752 e 
garantia mínima de 1 ano para 
defeitos de fabricação. 

BYQUALY/SP3500 R$263,12 R$ 2.104,96 



113 06 Unid. Cartucho de toner compatível 
samsung MLD2850B, 
MLD2850A 2850A, 
utilizados nos seguintes 
equipamentos ML-2850, ML-
2851, ML-2850D, ML-
2851ND, ML-2851NDL. 
Rendimento médio de 5.000 
calculado de acordo com as 
noras da ISO/IEC 19752. 
Produto compatível com o 
original e garantia mínima de 
1 ano para defeito de 
fabricação. 

BYQUALY/ML2850 R$220,63 R$ 1.323,78 

114 06 Unid. Cartucho de toner novo 
compatível com Samsung 
MLT-D203U D203, SL_-
M4020ND M4020, SL-
M4070FR M4070 com 
rendimento médio de 15.000 
páginas, calculado de acordo 
com as normas ISO/ICE 
19752 e garantia mínima de 1 
ano para defeitos de 
fabricação. 

BYQUALY/MTLD2 R$272,44 R$1.634,64 

115 10 Unid. Cartucho de toner novo 
laserjet preto compatível com 
HP 12A Q2612A com 
rendimento médio de 2.000 
páginas, calculado de acordo 
com as normas ISO/ICE 
19752 e grantia mínima de 1 
ano para defeitos de 
fabricação. 

BYAQUALY/Q2612 R$195,18 R$ 1.951,80 

116 10 Unid. Cartucho de toner novo 
laserjet preto compatível com 
HP 26 CF226A com 
rendimento médio de 3.100 
páginas, calculado de acordo 
com as normas ISO/ICE 
19752 e garantia mínima de 1 
ano para defeitos de 
fabricação. 

BYQUALY/CF226A R$ 288,68 R$ 2.886,80 

117 15 Unid. Cartucho de toner laserjet 
preto compatível com HP 36A 
CB436A com rendimento 
médio de 2.000 páginas, 
calculado de acordo com as 
normas ISO/ICE 19752 e 
garantia mínima de 1 ano para 
defeitos de fabricação. 

BYQUALY/ 
CB436A 

R$ 152,82 R$ 2.292,30 

118 02 Litros Refil de tinta Yeloow, 
compatível para ecotank 
epson L200, L210, L355, 
L555, L365, L375 com rotulo 

MASTERPRINT/T6 R$ 94,08 R$ 188,16 



do fabricante, data de envase, 
lote, com validade mínima de 
18 meses. 

119 02 Litros Refil de tinta Ciano, 
compatível para EcoTank 
Epson L200, L210, L355, 
L555, L365, L375 com com 
rotulo do fabricante, data de 
envase, lote, com validade 
mínima de 18 meses. 

MASTERPRINT/T6 R$ 95,04 R$ 190,08 

120 02 Litros Refil de tinta Magenta, 
compatível para EcoTank 
Epson L200, L210, L355, 
L555, L365, L375 com com 
rótulo do fabricante, data de 
envase, lote, com validade 
mínima de 18 meses. 

MASTERPRINT/ T6 R$ 94,08 R$ 188,16 

121 04 Litros Refil de tinta Black, 
compatível para EcoTank 
Epson L200, L210, L355, 
L555, L365, L375 com com 
rótulo do fabricante, data de 
envase, lote, com validade 
mínima de 18 meses. 

MASTERPRINT/T6 R$ 94,08 R$ 376,32 

 
As especificações e condições constantes no Edital de Licitação nº 021/2018, 
Pregão Presencial nº 008/2018, assim como os termos da proposta vencedora 
da licitação, integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente 
de transcrição.  
Havendo a necessidade de aquisição dos produtos que compõem o objeto 
desta ARP, o Município de São José das Missões convocará a empresa 
beneficiária para a retirada da nota de empenho, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no instrumento convocatório. O prazo de entrega dos 
produtos eventualmente solicitados é de no máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.  
O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data 
de assinatura desta ARP.  
Conforme previsão contida no item 10.7 do Edital de Pregão Presencial nº 
008/2018 - SRP (art. 9º, III, do Decreto Municipal nº 031/2018), a Prefeitura 
Municipal de São José das Missões informa que serão permitidas adesões à 
esta ata de registro de preços. O quantitativo decorrente das adesões não 
poderá exceder ao quíntuplo da quantidade registrada para cada item na ata 
de registro de preços.  
 



Para dirimir questões possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata de Registro de Preços não possam ser dirimidas pela 
intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira 
Das Missões/RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que se apresente. 
 

São José Das Missões/RS, 15 de Outubro de 2018. 
 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

_____________________________________ 
Sergio do Nascimento Ribeiro 

Sec. Mun. da Fazenda 
Fiscal da Contratação 

 
 

______________________________________ 
EMPRESA VITOR CESAR STURMER 

Representante da Empresa Sr. Vitor Cesar Sturmer 
VENCEDORA 

 
Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 
 
 


