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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.19/2021

Processo Administrativo nº 49/2021

Pregão Presencial Nº 31/2021

O  ,  Estado  de  Santa  Catarina,  inscrito  no  CNPJ  nº  ,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal  Sr.  Cleomar  José  Mantelli,  no  uso  de  suas

atribuições legais, em face da classificação das propostas apresentadas, classificadas e adjudicadas no Pregão Presencial nº 31/2021, homologadas

no dia 11 de maio de 2021,  RESOLVE registrar  os preços da(s)  empresas,  nas quantidades estimadas,  de acordo com a classificação por  ela(s)

alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1 – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS - PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS

DE ARVORES ORNAMENTAIS,  FRUTÍFERAS E MUDA DE FLORES PARA REURBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS, PROTEÇÃO DE FONTES,

PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBICAS., conforme especificações abaixo.

1.2. As licitantes registradas para os itens cotados são as seguintes:

Fornecedor: 143626 - FLORESTAL JP LTDA

Item Descrição Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total

10 MUDA  DE  FLOR  BOCA  DE  LEÃO.  CAIXA/
BANDEJA  COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.
PLANTAS  PRONTAS  PARA  TRANSPLANTAR
EM LOCAL DEFINITIVO.

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

9 MUDA DE FLOR -  CRAVINA.  CAIXA/BANDEJA
COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.  PLANTAS
PRONTAS PARA TRANSPLANTAR EM LOCAL
DEFINITIVO.

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

7 MUDA  DE  FLOR  -  AMOR  PERFEITO  -  MINI.
CAIXA/BANDEJA COM NO MÍNIMO 15 MUDAS.
PLANTAS  PRONTAS  PARA  TRANSPLANTAR
EM LOCAL DEFINITIVO

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

15 MUDAS  DE  FLORES  (DIVERSAS)  PARA
PLANTIO  NA  ÉPOCA  DO  VERÃO.MUDAS  DE
FLORES  (DIVERSAS)  PARA  O  PLANTIO  NA
ÉPOCA DO VERÃO. CAIXA/BANDEJA COM NO
MÍNIMO  15  MUDAS.  PLANTAS  PRONTAS
PARA  TRANSPLANTAR  EM  LOCAL
DEFINITIVO.

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

8 MUDA DE FLOR - AMOR PERFEITO GIGANTE.
CAIXA/BANDEJA COM NO MÍNIMO 15 MUDAS.
PLANTAS  PRONTAS  PARA  TRANSPLANTAR
EM LOCAL DEFINITIVO.

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

16 MUDAS  DE  PALMEIRA  REAL.  MUDAS
PRONTAS PARA TRANSPLANTAR EM LOCAL
DEFINITIVO, COM NO MÍNIMO 1 METRO E 30
CM DE ALTURA.

UN JP 100,00000 R$63,0000 R$6.300,0000

1 ARVORE ORNAMENTAL MANACA DA SERRA
(TIBOUCHINA  MUTABILIS)  -  COM  ALTURA
MINIMA DE 60CM

UN JP 200,00000 R$33,5000 R$6.700,0000

11 MUDA  DE  FLOR  ÉRICA.  CAIXA/BANDEJA
COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.  PLANTAS
PRONTAS PARA TRANSPLANTAR EM LOCAL
DEFINITIVO.

CX JP 100,00000 R$11,9000 R$1.190,0000
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Fornecedor: 143626 - FLORESTAL JP LTDA

Item Descrição Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total

13 MUDA  DE  FLOR  LIRIOPE.  CAIXA/BANDEJA
COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.  PLANTAS
PRONTAS PARA TRANSPLANTAR EM LOCAL
DEFINITIVO.

CX JP 100,00000 R$30,0000 R$3.000,0000

12 MUDA  DE  FLOR  IRESINE.  CAIXA/BANDEJA
COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.  PLANTAS
PRONTAS PARA TRANSPLANTAR EM LOCAL
DEFINITIVO.

CX JP 100,00000 R$11,9000 R$1.190,0000

14 MUDAS  DE  FLORES  (DIVERSAS)  PARA
PLANTIO  NA  ÉPOCA  DO  INVERNO.  CAIXA/
BANDEJA  COM  NO  MÍNIMO  15  MUDAS.
PLANTAS  PRONTAS  PARA  TRANSPLANTAR
EM LOCAL DEFINITIVO.

CX JP 500,00000 R$11,0000 R$5.500,0000

2 MUDA  DE  ÁRVORE  CANELA  DOCE  COM
ALTURA MÍNIMA DE 1,5 METROS

UN JP 150,00000 R$33,5000 R$5.025,0000

5 MUDA  DE  ÁRVORE  FRUTÍFERA  NATIVAS
(CEREJA,  PITANGA,  GUABIROBA,  INGÁ,
JABUTICABA,  GUABIJU  E  OUTRAS),  COM
ALTURA MÍNIMA DE 1,5 METROS

UN JP 100,00000 R$33,8000 R$3.380,0000

6 MUDA  DE  ÁRVORE  JACARANDÁ  MIMOSO
COM  TAMANHO  MÍNIMO  DE  1  METRO,  EM
SACO  DE  TERRA  COM  NO  MÍNIMO  1000  CM
CÚBICO

UN JP 150,00000 R$44,0000 R$6.600,0000

3 MUDA  DE  ÁRVORE  FRUTÍFERA   (CITROS,)
COM ALTURA MÍNIMA DE 1,0 METROS

UN JP 50,00000 R$16,3000 R$815,0000

4 MUDA  DE  ÁRVORE  FRUTÍFERA  DIVERSAS
(AMEIXA,  PÊSSEGO,  FIGO)  COM  ALTURA
MÍNIMA DE 1,0 METROS.

UN JP 50,00000 R$24,0000 R$1.200,0000

Total do Fornecedor: R$68.400,0000

Total Geral dos Itens: R$68.400,0000

1.3.  Este  instrumento  não  obriga  o  Município  a  firmar  contratações  nas  quantidades  estimadas,  podendo  ocorrer  licitações  específicas  para  o
fornecimento do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93.

 1.4.  Os  preços  registrados  manter-se-ão  inalterados  pelo  período  de  vigência  da  presente  Ata,  admitida  a  recomposição  somente  no  caso  de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

 1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassará os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

 1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser
dado se  a  sua ocorrência  era  imprevisível  no  momento  da contratação,  e  se  houver  a  efetiva  comprovação do aumento  pela  empresa registrada
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

 1.5.  Caso o preço registrado se torne superior  à média dos preços de mercado,  o Município solicitará ao fornecedor,  mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2 – DOCUMENTOS INTEGRANTES
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2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações

ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

 a) Edital de Processo Administrativo nº 49/2021 - Pregão Presencial nº 31/2021 e seus anexos;

 b) Proposta da(s) Licitante(s);

 c) Ata de Julgamento.

3. VIGÊNCIA

3.1. O Prazo de vigência desta ata é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

4. DA ENTREGA DOS BENS PERMANENTES

4.1. Os bens permanentes deverão ser entregues nas dependências das Secretarias Municipais, conforme solicitação, em dia de expediente normal.

 4.2. Fornecer os equipamentos ora licitados, dentro de elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais apropriados.

 4.3.  Correrão  por  conta  da  licitante  vencedora  as  despesas  com  frete,  carga  e  descarregamento  dos  equipamentos  até  o  local  indicado  pelo
Município de Palma Sola/SC.

 4.4. A licitante se obriga a fornecer os equipamentos num prazo de CONSECUTIVOS, contados da emissão da Ordem de Fornecimento.

 4.5. A licitante, adjudicada no objeto do presente Edital, comprometer-se-á integralmente pela boa qualidade dos materiais permanentes, aplicando-
se no que couber o Código de Defesa do Consumidor.

 4.6. A não entrega do objeto conforme descrito neste edital, ensejará a revogação do contrato e a aplicação das sanções legais previstas.

 4.7. O objeto contratado deverá ser entregue a contratante pelo valor licitado, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a
interferir no valor licitado e aprovado.

5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES

5.1. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será recebido:

 5.2. Provisoriamente, no ato da entrega do(s) bens permanente (s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do
objeto licitado;

 5.3.  Definitivamente  em  até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  provisório,  após  criteriosa  inspeção  e  verificação  de  que  o  (s)  bens
permanentes (s) adquirido (s) encontram-se em perfeitas condições de utilização, além de atender ás especificações do objeto contratado.

 5.4. O CONTRATADO deve efetuar a troca do(s) bens permanentes(s) que não atender (em) as especificações do objeto contratado no prazo de 03
(três) dias corridos após solicitação.

6 - DA GARANTIA TÉCNICA/ E DE FUNCIONAMENTO

6.1. Período de Garantia

 6.1.1. O período de Garantia Técnica deverão ser de no mínimo 01 (hum) ano e será contado a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
NOTA FISCAL.

 6.1.2. No caso de os bens permanentes apresentarem defeitos de fabricação até o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento definitivo
da nota fiscal, a CONTRATADA obriga-se a substituir os bens por novos, sem ônus para a Administração Municipal.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do material e o recebimento definitivo dos mesmos, acompanhada da Nota
Fiscal/Fatura, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que se proceda ao pagamento, de acordo
com a ordem cronológica de pagamento.

 7.2. O Município de Palma Sola não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos da empresa CONTRATADA não entregar os materiais
de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota fiscal.
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 7.3. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em hipótese alguma servirá de pretexto para
que a licitante suspenda o fornecimento dos bens permanentes não entregues ao município e realize a cobrança financeira dos que não tenham sido
autorizados pelo responsável pela Secretaria.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1.  As despesas decorrentes deste edital  correrão por conta dos recursos consignados no orçamento do Município de Palma Sola/SC, por ação,
programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da despesa para este exercício e o exercício seguinte.

9. RESPONSABILIDADES

9.1.  A  fornecedora  responde  por  todos  os  danos  e  prejuízos  que,  na  execução  das  contratações,  venha,  direta  ou  indiretamente,  a  provocar  ou
causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

 9.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos
termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

 9.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA

 9.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações,
não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

 9.5.  A  empresa  registrada  autoriza  o  Município  a  descontar  o  valor  correspondente  aos  referidos  danos  ou  prejuízos  diretamente  das  faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

10. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS

10.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

 a) providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais/bens fornecidos;

 b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

 c)  Corrigir,  reparar,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  em  que  se  verificar  vícios,  defeitos  ou
incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas.

11. DA INEXECUÇÃO, CANCELAMENTO E ALT. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

 11.1.1. Automaticamente:

 - por decurso de prazo de vigência;

 - quando não restarem fornecedores registrados;

 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.

 11.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada de pleno direito:

 11.2.1. Pela autoridade administrativa competente, quando:

 - a empresa não cumprir com as obrigações dela constantes;

 - a empresa der causa para a rescisão administrativa da contratação decorrente deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses
previstas no artigo 78 d, inciso I a XII, ou XVII da Lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores;

 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente deste instrumento de registro;

 - por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

 - o fornecedor não comparece ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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 -  caracterizada qualquer hipótese de inexecução total  ou parcial  das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes;

 - não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

 11.2.2. Pela empresa quando:

 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado;

 11.2.2.1. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias,
facultado a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, caso não aceitas as razões do pedido.

12. PENALIDADES

12.1.  Se  o  licitante  vencedor  descumprir  as  condições  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  ficará  sujeito  às  penalidades  estabelecidas  nas  Leis  nº
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores.

 12.2. De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja sua rescisão,
constituindo motivo para o seu cancelamento, nos termos previstos no art. 78 e seus incisos.

 12.3. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste termo, a Prefeitura Municipal de Palma Sola poderá aplicar à
empresa vencedora as seguintes penalidades:

 a) Advertência;

 b) Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta.

 c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

 12.4. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e
da  ampla  defesa,  ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  o  Município,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

 12.5.  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  sistema  de  registro  de  cadastro  do  Município  e,  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais.

 12.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

 13.2. Elegem as partes contratantes a Comarca de Dionísio Cerqueira-SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

Palma Sola (SC), 11 de Maio de 2021

CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
Prefeito Municipal
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