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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Ata nº018/2021. 
PROCESSO n. 044/2021. 
PREGÃO n.º 026/2021 
 
O Município de Ouro Verde/SC, inscrito no CNPJ sob n. 80.913.031/0001-72, situado na Rua 
João Maria Conrado nº 425 Centro Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Sr.  Moacir Mottin Prefeito Municipal, portador da RG: 2.078.253 SSP/SC e 
CPF sob nº664.739.429-04, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15 da Lei 
Federal 8.666/93. Decreto Municipal n. 1518/2006, e N.º 2356/2013, as demais normas legais 
aplicáveis, autorizado pelo PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n. 
026/2021 RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), a Empresa GF EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA - ME (34.759.165/0001-63) 
Representada neste ato pelo Srº. Giovani franken, portador da RG: 13 R4.144.137 SSP/SC e 

CPF sob nº 004.822.049-31 de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, 

observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas 

nas cláusulas que se seguem: 

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 

A presente ata, tem por objeto, REGISTRO DE PREÇO para Aquisição de notebook, 

processador, monitor, HD as secretarias do Município de Ouro Verde /SC.  Conforme as 

especificações do Anexo I do Edital de Pregão Presencial Sistema Registro de Preço n. 

026/2021, que passa fazer parte, para todos os fins e efeitos, desta ata. . 

4738 - GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME (34.759.165/0001-63) 

Ite

m 

Material/Serviço Unid. 

medi

da 

Marca Quant. Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 41499 - PROCESSADOR COM  

FREQUÊNCIA: BASEADA EM 

PROCESSADOR 2.90 GHZ, 

FREQUÊNCIA TURBO 

MÁXIMA: 4,30 GHZ, 

NÚCLEOS6, THREADS: 12 

,  CACHE: 12 MB INTEL 

SMART CACHE VELOCIDADE 

DO BARRAMENTO: 8 GT / S, 

TDP: 65 W. PLACA MÃE COM 

SUPORTE A 

PROCESSADORES DE  10º 

GERAÇÃO,  SUPORTE ATÉ 

UN C3TECH-

SAMSUN

G 

2  6.050,00  12.100,00 
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64GB DE RAM, SOM DE 7.1-

CHANNEL, PLACA DE REDE 

10/100/1000, 1 ENTRADA 

PARA HD M.2, 1 X PS/2, 1 X D-

SUB, 1 X HDMI,  2 X USB 3.0, 4 

X USB 2.0, HD SSD DE 240GB 

COM CAPACIDADE DE ATÉ 

500MB/S PARA LEITURA E 

350MB/S PARA GRAVAÇÃO, 

MEMÓRIA DE 8GB 2666MHZ 

DDR4, HD INTERNO 1TB 7200 

RPM 3.5 POLEGADAS. FONTE 

ATX 750WATTS REAL, 

GABINETE ATX GAMER, 

PLACA DE VIDEO COM 4GB, 

SLOT DDR5, CLOCK: 

1500MHZ X4 (6,0 GBPS), 

INTERFACE: 128 BITS GPU: 

PROCESSADOR DE FLUXO: 

512 UNIDADES, CLOCK DO 

MOTOR: ATÉ 1071MHZ, 

CONECTORES DE EXIBIÇÃO: 

1X DL DVI-D, 1X HDMI, 1X 

DISPLAYPORT. LICENÇA DO 

WINDOS 10 PRO. MONITOR 

DE 24 POLEGADAS, COM 

ÂNGULO DE VISÃO 178°, 

PROPORÇÃO DE TELA 16:9, 

RESOLUÇÃO 1920 X 1080, 

CURVATURA DA TELA 1800R, 

DIMENSÃO CONJ. C/ 

SUPORTE 547,8 X 418,2 X 

206,5 MM, DIMENSÃO CONJ. 

S/ SUPORTE 547,8 X 326,3 X 

87,6 MM, DIMENSÃO C/ 

EMBALAGEM 618,0 X 166,0 X 

394,0 MM, 1VGA, 1 HDMI, KIT 

TECLADO E MOUSE SEM FIO, 

TIPO: ABNT 2, 12 MESES DE 

DURAÇÃO DA BATERIA DO 

TECLADO, 5 MESES DE 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE OURO VERDE 

CNPJ: 80.913.031/0001-72 

Rua João Maria Conrado Nº 425 CEP 89834-000 

 

3 

 

DURAÇÃO DA BATERIA DO 

MOUSE, FREQUENCIA 2.4 

GHZ ,  MINI RECEPTOR USB, 

CONEXÃO SEGURA DE ATÉ 

10 METROS.. Local de entrega 

e Instalação: Município de Ouro 

Verde – SC, CENTRO 

ADMINISTRATIVO.  

2 41500 - NOTEBOOK (TELA: 

15,6"; RESOLUÇÃO: 

1366X768; CPU: 04 NÚCLEOS; 

MEMÓRIA: 08GB; 

ARMAZENAMENTO: 1000 GB 

SSD [HDD]; MICROSOFT 

WINDOWS 10 PRO; 

CONECTIVIDADE: WI-FI, RJ45 

- 10/100MBPS E BLUETOOTH). 

UN LENOVO 7  4.583,00  32.081,00 

10 41508 - PROC. INTEL CORE 

I3-10100 BOX (LGA 1200 / 4 

CORES / 8 THREADS / 3.6GHZ 

/ 6MB ), PLACA MÃE (LGA 

1200/DDR4/HDMI/VGA/M.2/US

B 3.2),  

, MEMÓRIA DESKTOP 8GB 

DDR4 2666 MHZ SSD A400 

240GB, GABINETE ATX COM 

FONTE, LICENÇA WIN 10 PRO 

UN KMEX 1  2.700,00  2.700,00 

Total (R$):  46.881,00 

 
2. DA FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. O sistema de registro de preços deste Município tem como objetivo manter na entidade o 
registro de propostas mais vantajosas e, segundo sua conveniência, promover as contrações 
dos licitantes vencedores do pregão; 
2.2. O objeto da presente licitação, deverão ser fornecidos  em até em 07 (sete) dias entregues 
no Município de Ouro Verde – SC sem custo das 07h00min às 13h00min 08h00min às 11h00min 
e das 13h15min às 16h30min 
 em local a ser indicado na autorização de fornecimento ou a critério da Administração Pública, 
de forma parcelada, para atendimento da demanda  de município durante a validade da ata de 
registro de preço. 
2.3. O proponente vencedor deverá proceder à entrega, instalação e a demonstração dos 

equipamentos, conforme o caso, no local indicado pelo órgão requisitante, sem custos adicionais;  
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2.2.2.Os equipamentos deverão ser entregues de tal forma que possibilite ao órgão requisitante 
efetuar a conexão imediata à sua rede elétrica e à sua rede de comunicação de dados, conforme 
o caso.  
2.2.1.3.Todos os equipamentos deverão ter número de série em acordo com o número 
especificado na Nota Fiscal.  
2.3. Após a entrega, instalação e a demonstração dos equipamentos estes serão submetidos a 
testes reais na rede elétrica. 
2.3.1.O órgão requisitante, por intermédio de técnico designado, terá o prazo de 15 (quinze) dias 
após a entrega para a realização dos testes e verificação de conformidade com as especificações 
do Edital e emissão ou não do termo de aceite, necessário para a liberação do pagamento. 
2.2.1.4.Os equipamentos deverão ser entregues configurados com todas as opções solicitadas, 
mesmo que sejam módulos opcionais, acompanhados de manuais técnicos com descrição de 
todas as configurações.  
2.2.1.5.Os equipamentos entregues em atendimento a um mesmo item deverão ser idênticos 
entre si.  
2.2.1.6.Caso os equipamentos possuam senhas (em qualquer nível), estas deverão ser 
repassadas, no ato da entrega, ao técnico responsável do Município de Ouro Verde.  
2.3. Por ocasião do recebimento do objeto, o Município de Ouro Verde por intermédio de servidor 
designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade do mesmo e de rejeitá-lo, 
no todo ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado, 
obrigando-se a proponente vencedora a promover a devida substituição.  
2.3.1. O aceite do objeto não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
qualidade, vícios técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, 
verificados posteriormente.  
3.2.Caso o objeto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 
depender do evento.  
2.4. O proponente vencedor deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias. 
 
Cláusula Terceira – Da validade da Ata 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade a partir de sua assinatura e perdurará 
pelo prazo de 12 (doze) meses.  
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal 
de OURO VERDE não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-
se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao (s) 
beneficiário (s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
3.3 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

 Cláusula Quarta – Do equilíbrio econômico-financeiro  
1.1 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

Cláusula Quinta – Das obrigações da Contratada 
 
5.1. - O VENCEDOR assumirá responsabilidade pela matérias e entrega dos serviços, bem como 
por quaisquer danos decorrentes, causados a esta Municipalidade ou a terceiros.  
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5.2 - O VENCEDOR obriga-se a cumprir todas as exigências da Administração Municipal, de 
maneira a atender as necessidades.  
5.3 - O VENCEDOR obriga-se a manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, sob pena de rescisão da ata por não cumprimento do mesmo.  
5.4 - O VENCEDOR cumprirá o disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal, 
de acordo com o previsto no inciso V, do Artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999.  
5.5. Executar o objeto de acordo com o disposto no subitem 2.1 (da forma de execução) deste 
Edital; 
5. 6.Exigir da Secretaria Municipal o documento de autorização para a liberação dos serviços 
solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento 
 
Cláusula Sexta – Das obrigações do Município 
6.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 
6.3.  Apresentar Ordem de Compra, especificando a quantidade e o local de entrega;  
6.4.Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços oriundo do presente processo;  
6.5. Efetuar o pagamento à proponente vencedora; 
6.6. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-
financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela 
proponente vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos; 
6.7. Providenciar a publicação resumida da ata proveniente do presente processo, até o quinto 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
6.8. Fiscalizar a entrega.  
 
Cláusula Sétima – Do Controle de Qualidade 
7.1 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, 
solicitar inspeções para verificar se o serviços atende às exigências das normas e especificações 
técnicas.  
§ 1º Sendo a inspeção realizada na prestação ou no recebimento serviços, a CONTRATADA 
deverá avisar por escrito ao CONTRATANTE, sendo que a aceitação do objeto inspecionado 
não isenta a CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento do objeto. 
§ 2º O que for feito em desacordo com o objeto contratado será verificado no ato de seu 
recebimento, que deverá refazer todo   ou complementado. Nestes casos, o prazo para 
realização do objeto e/ou substituição e/ou complementação será determinado pelo 
CONTRATANTE e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas.  
 
Cláusula Oitava – Do Local e Prazo de Entrega  
8.1 A licitante vencedora obriga-se a entregar os produtos no município de Ouro Verde sem 
custos adicionais, objeto desta licitação, no prazo máximo de 07 (sete) dias consecutivos, 
contados da data de recebimento da autorização de fornecimento (ou documento equivalente) 
efetuados pelo responsável do setor das Secretarias Solicitantes. 
8.2.Os itens do objeto desta licitação deverão ser entregues conforme descrito na autorização 
de fornecimento, sem quaisquer acréscimos, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h00min 
às 13h00min e das 08h00min às 11h00min e das 13h15min às 16h30min 
8.3.O município receberá somente os itens que estiverem em conformidade com as 
especificações deste edital e da Ata de Registro de Preço.  
8.4. A ata terá sua vigência doze (12) meses a contar da assinatura. 
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 Cláusula Nona das condições de pagamento 

9.1 - A Prefeitura de OURO VERDE - SC efetuará o pagamento do objeto desta licitação no prazo 
de até 30 (trinta) dias após  o fornecimento dos materiais  da prestação dos serviços  e 
apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores 
responsáveis pelo recebimento dos materiais/serviços.  
9.2 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta 
das dotações específicas consignadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício  
9.3 – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da licitante 
vencedora.  
9.4 – Durante todo o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o(s) fornecedor(es) 

ficará(ão) obrigado(s) a manter atualizados todos os documentos que comprovem a sua 

regularidade fiscal, para que a Administração Municipal possa efetuar o pagamento. 

Obs: A nota fiscal dera ser enviada no e-mail compras@ouroverde.sc.gov.br 

Cláusula Décima das penalidades 

10.1.  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 
(dois) anos e, será descredenciada no Cadastro Municipal de Fornecedores, se for o caso, sem 
prejuízo das multas previstas no referido edital e das demais cominações referidas no Capítulo 
IV da Lei n. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:  

a) Não retirar a Nota de Empenho; 
b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
c) Ensejar o retardamento da execução das obrigações assumidas nesta contrato; 
d) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Cometer fraude fiscal. 

10.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, a Administração 
Municipal, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução 
do contrato, tomando por base o valor global do respectivo item; 
c) multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor global do respectivo item. 

10.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumpridos, 
serão cobradas judicialmente. 
 
10.4. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, 
alíneas “b” e “c”, e no item 10.2, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
10.5. Da aplicação da penalidade prevista nos itens10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 
informado.  

mailto:compras@ouroverde.sc.gov.br
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10.6. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente 
com as demais penalidades previstas neste edital. 
10.7. As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, se for 
o caso. 
 
Cláusula Décima Primeira –  do cancelamento da ata de registro de preços 
  
11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:  
11.1.1 - automaticamente:  
11.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência;  
11.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados;  
11.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.  
11.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  
11.2.1 - A pedido, quando:  
11.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior;  
11.2.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.  
11.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas no  Edital, caso não aceitas as razões do pedido.  
11.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:  
11.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
ou seja, não cumprir o estabelecido no Edital;  
11.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;  
11.2.2.3-o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  
11.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  
11.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  
11.2.2.6 – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado.  
11.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 
pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina ou Diário Oficial da União. 
11.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  
11.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;  
11.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  
11.2.2.6 – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado.  
11.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 

pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos 

municípios. 
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Cláusula Décima Segunda - da publicidade 

12.1. O (s) preço(s), o(s) fornecedor(es) e a(s) especificação(ões) resumida (s) do objeto, como 

também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Mural Público Municipal, 

em conformidade com o disposto com a lei 8666/93 . 

Cláusula Décima Segunda das disposições finais 

12.1. Integram a presente ata o Processo Licitatório n044/2021o Edital do Pregão Sistema 
de Registro de Preços n.º 026/2021 às propostas com preços e especificações. 
 

Cláusula Décima Terceiro do foro 

13.1.As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Abelardo Luz 

– SC, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.  

 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas 

abaixo.: 

 
 

Ouro Verde/SC, 09/07/2021 
 
 

 
_____________________________ 

MOACIR MOTTIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME (34.759.165/0001-63) 

CONTRATADA 

 


