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MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Licitatório nº 80/2022 – Pregão Presencial 

 

 

O MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO, com sede na Rua Pool Jorge Zacca, no centro do 

município de Jacinto Machado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.960.758/0001-36, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO BATISTA MEZZARI, portador do CPF nº 

855.468.109-63, considerando o julgamento do Processo Licitatório nº 80/2022 - Pregão Presencial 

para REGISTRO DE PREÇOS do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, publicado no Diário 

Oficial do Municípios, homologado em 08/11/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando às partes as 

disposições da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 060/2020, Decreto Municipal nº 

128/2022 e Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por finalidade registrar preços para futuras contratações de locação de 

estruturas (tendas, palcos, camarins, pavilhão e outros) para uso nos diversos eventos promovidos 

pelo município de Jacinto Machado/SC, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edital 

e seus anexos.  

 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, 

vedada sua prorrogação. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a 

firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

1 - Razão Social 

GAVA COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 10.441.033/0001-20 

End.: Rod Antonio Valmor Canela, 700, Bairro Santa Isabel, Forquilhinha-SC 

Fone: 48 99982 8464 – 48 99623 4074  e-mail: gavasom@hotmail.com 

Representante: DIORGES ARMANDO PASINI GAVA 

RG: 5.035.086 CPF: 061.022.799-80  

Cargo/Função: Procurador 

 

Item Descrição Qtd Unid 
Valor Unit 

máximo 

Valor 

Total 

06 

PALCO GEO SPACE  

01 Palco “GEL” em de lona 18 x 18 x 10m de altura, com 

as características abaixo relacionado: Colunas de 

 

02 

 

UN 52.000,00 104.000,00 
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sustentação em material aço SAE 1020 galvanizado; Lona 

em Tela Poliéster com filme PVC, alto extinguível (não 

propaga o fogo); A estrutura de sustentação da mesma será 

em tubos de aço SAE 1020 galvanizado; Piso em madeira 

18mm compensado naval, estrutura metálica galvanizada 

com 2,00m de altura; 02 escadas de acesso com guarda 

corpo nas laterais e fundos; Toda estrutura do “GEO 

SPACE” estaiado com cabos de aço; 01 House mix 

4,00x4,00m 02 pisos em madeira montagem em Q30 

cobertura e lona. 50 ML de barricadas; 150 ML de grades 

de proteção; 02 Flay 420ml em Q30 de 10,00m de largura 

x 2,00m de fundo, 04 caixas d’águas para sustentação do 

Flay para P.A. e painel de led. 

07 

PALCO CONVENCIONAL 

01 Palco com cobertura no tamanho 16x14m em estrutura 

de alumínio Q30, com pé direito 7m; Base em estrutura 

metálica galvanizada altura 1,00m com piso em madeira 

naval revestido de carpete, com guarda corpo em toda sua 

extensão, escada de acesso com guarda corpo. Cobertura e 

fechamentos em lona em tela poliéster com filme PVC, 

alto extinguível; Piso em madeira 18mm compensado 

naval, estrutura metálica galvanizada com 2,00m de altura; 

02 escadas de acesso com guarda corpo nas laterais e 

fundos; Toda estrutura do “GEO SPACE” estaiado com 

cabos de aço; 01 House mix 4,00x4,00m 02 pisos em 

madeira montagem em Q30 cobertura e lona. 50 ML de 

barricadas; 150 ML de grades de proteção; 02 Flay 420ml 

em Q30 de 10,00m de largura x 2,00m de fundo, 04 caixas 

d’águas para sustentação do Flay para P.A. e painel de led 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

UN 
23.700,00 47.400,00 

09 

CAMARIM 

01 Cobertura de lona tencionada na cor branca (chapéu de 

bruxa) de 10x10m em Estrutura metálica galvanizada com 

de 3,50m altura, com fechamento em lona em todo o 

contorno. 01 Camarim de 5,00mx5,00m climatizado c/ 

uma porta; 01 Camarim de 5,00mx5,00m climatizado c/ 

uma porta; 01 Sala de estar para chegada e espera dos 

convidados de 4,00mx4,00m; 100 m² de piso elevado a 10 

cm do chão revestido em carpete na cor grafite; 02 

geladeiras; 02 Ar condicionado; 02 banheiros químicos 

móvel; 04 Sofás de 04 lugares; 02 espelhos de 1,0x2,0m; 

11 Puffs; 02 aparelhos de ar condicionado; 02 mesas de 

centro; 02 tapetes; 04 vasos para ornamentação 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

UN 14.688,33 73.441,65 

TOTAL ESTIMADO = 224.841,65  

 

 

2 - Razão Social 

GÁLATAS MÍDIAS E EVENTOS LTDA 

CNPJ: 06.286.545/0001-92 

End.: Rod Valmiro Manoel Gonçalves, nº 7495, Bairo: Morro dos Conventos, Araranguá/SC 

Fone: 48 3522-1602  e-mail: galatas@galatasmidias.com.br 

Representante: JOSÉ FELISBERTO PEREIRA 
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RG: 1978403 CPF: 714.790.409-59  

Cargo/Função: Representante Legal 

 

Item Descrição Qtd Unid 
Valor Unit 

máximo 

Valor 

Total 

01 

TENDA 10X10 

01 Tenda em estrutura metálica galvanizada medindo 

10,00 x10,00m com pé direito 3,00m; Cobertura 

tensionada em lona tela poliéster com filme PVC, alto 

extinguível; Instalação elétrica com lâmpada de 500w; 

Aterramento em geral; ART de todos os itens instalados; 

Laudo anti-chamas lonas. 

 

 

 

10 

 

 

 

UN 2.140,00 21.400,00 

02 

TENDA 5X5 

01 Tenda em estrutura metálica galvanizada medindo 5,00 

x 5,00m com pé direito 2,50m; Cobertura tensionada em 

lona tela poliéster com filme PVC, alto extinguível; 

Instalação elétrica com lâmpada de 250w; Aterramento em 

geral; ART de todos os itens instalados; Laudo anti-

chamas lonas. 

 

 

 

10 

 

 

 

UN 1.120,00 11.200,00 

03 

TENDA 3X3 

01 Tenda em estrutura metálica galvanizada medindo 3,00 

x 3,00m com pé direito 2,50m; Cobertura tensionada em 

lona tela poliéster com filme PVC, alto extinguível; 

Instalação elétrica com lâmpada de 250w; Aterramento em 

geral; ART de todos os itens instalados; Laudo anti-

chamas lonas. 

 

 

10 

 

 

UN 

802,00 8.020,00 

04 

FECHAMENTO 10,00X3,00 

01 Fechamento medindo 10,00 x 3,00m em lona tela 

poliéster com filme PVC, alto extinguível na cor branco; 

 

50 

 

UN 218,00 10.900,00 

05 

FECHAMENTO 5,00X2,50 

01 Fechamento medindo 5,00 x 2,50m em lona tela 

poliéster com filme PVC, alto extinguível na cor branco; 

 

20 

 

UN 102,00 2.040,00 

10 

PAVILHÃO 

Tenda galpão medindo 1000m², descrição: locação com 

montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 

20 metros e comprimento de 50 metros com vãos de 10 

metros, planejado de acordo com as necessidades do 

evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 

06 metros, pés laterais medindo 05 metros de altura, 

estrutura em: alumínio q30 ou q50 (box truss), sistema de 

fixação ao solo (fita -catraca), amarração em cabo de aço, 

cobertura no formato de duas, em lona vinílica na cor 

branca com tratamento especial e revestimento sintético, 

black out (retenção de luz solar), anti -mofo, anti uv, anti 

iv e auto extinguível, com fechamentos laterais, contendo 

10 lâmpada de 500w instalada no teto 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

UN 
38.490,00 76.980,00 

11 

CAMAROTES 

Camarotes medindo 5,00x2,50m, com corredor de acesso, 

em estrutura metálica tubular galvanizada no formato de 

tubos com rosetas, travados por mão francesa tubular, com 

módulos de 2,50x2,50m com piso em chapa estruturada e 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

M² 

152,50 4.575,00 
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Madeirit naval com capacidade de carga de 750kg/m², 

guarda corpo traseiro com 1,80m de altura em grades de 

estrutura metálica galvanizada, guarda corpo de frente e 

divisórias com 1,20m de altura, altura 1,00m do chão, 

escada de acesso, rampa de acesso, toda estrutura 

conforme as normas e padrões da ABNT. 

12 

PISO & CARPETE 

Piso tablado de madeira nivelado, MDF compensado 

naval, espessura de 18 mm, assentado e nivelado sobre o 

piso existente. Altura de até 20 cm, acabamento final em 

carpete, nas cores grafite. 

 

 

300 

 

 

M² 35,50 10.650,00 

13 

PISO DECK 

Piso deck de madeira nivelado, assentado e nivelado sobre 

o piso existente. Altura de até 20 cm. 

 

500 

 

M² 27,10 13.550,00 

14 

PISO 

Piso tablado de madeira nivelado, MDF compensado 

naval, espessura de 18 mm, assentado e nivelado sobre o 

piso existente. Altura de até 20 cm, 

 

400 

 

M² 
25,60 10.240,00 

15 

STAND BÁSICO 

Stand medindo 3x3m (9m²) montados com perfis de 

alumínio tipo octanorm altura 2,20m; paredes em chapas 

de TS branco, placa para identificação reta medindo 0,98m 

x 0,46m fixada na testeira frontal de alumínio, instalação 

elétrica em geral com quadros de disjuntores, iluminação 

com 03 lâmpadas de 60 watts fixadas em spots uma 

tomada 10 amperes. 

 

 

 

250 

 

 

 

M² 
76,60 19.150,00 

16 

STAND COZINHA 

Stand cozinha medindo 4x4m (16m²) montados com perfis 

de alumínio tipo octanorm altura 2,20m; paredes em 

chapas de TS branco, placa para identificação reta medindo 

0,98m x 0,46m fixada na testeira frontal de alumínio, 

instalação elétrica em geral com quadros de disjuntores, 

iluminação com 03 lâmpadas de 60 watts fixadas em spots 

 

 

 

200 

 

 

 

M² 120,90 24.180,00 

17 

BILHETERIA  

Bilheteria medindo 1,00m x 1,50m montados com perfis 

de alumínio tipo octanorm altura 2,20m; paredes em 

chapas de TS branco, placa para identificação reta medindo 

0,98m x 0,46m fixada na testeira frontal de alumínio, com 

balcão de atendimento ½ vidro na frente com uma porta 

com chave instalação elétrica em geral com quadros de 

disjuntores, iluminação com 01 lâmpada de 60 watts 

fixadas em spots duas tomadas 10 amperes. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

M² 156,00 3.900,00 

18 

BALCÃO 

Balcão medindo 1,10m de altura x 1,00m x 0,50cm de 

fundo montados com perfis de alumínio tipo octanorm 

altura 1,10m; paredes em chapas de TS branco, com tampo 

de madeira na com branca. 

 

 

100 

 

 

ML 115,30 11.530,00 

19 

ARQUIBANCADA 

100 ML arquibancada tubular galvanizada com assentos 

em estrutura metálica e revestido em madeira, com 8 

degraus e piso de 2,5m de comprimento e largura 0,80m. 

 

 

 

250 

 

 

 

ML 

546,91 136.727,50 
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Passarela de acesso a 1,00m de altura e primeiro degrau a 

1,30m. Capacidade p/ 800 pax. Guarda corpo traseiro com 

1,80m de altura estruturado em grades de estrutura 

metálica galvanizado e guarda corpo de frente e lateral 

com 1,20m de altura. 02 escadas de acesso pelas laterais, 

Aterramento em geral, ART de todos os itens instalados. 

20 

PORTAL Q30 

Portal em estrutura de alumínio Box Truss; Montado e 

hasteado; Aterramento em geral 

 

100 

 

ML 81,65 8.165,00 

21 

BACKDROP. 

Backdrop em estrutura de alumínio Box Truss Q30; 

Montado e hasteado; Aterramento em geral 

 

100 

 

ML 81,65 8.165,00 

22 

GRADES DE PROTEÇÃO 

Grades de proteção em estrutura metálica galvanizada com 

1,10m altura 

 

400 

 

ML 27,31 10.924,00 

23 

FECHAMENTO METALICO 

Fechamento em estrutura metálica galvanizada medindo 

2,50m de altura. 

 

200 

 

ML 29,10 5.820,00 

TOTAL ESTIMADO = 398.116,50  

 

 

3 - Razão Social 

PORTAL MIX EVENTOS LTDA 

CNPJ: 07.224.379/0001-62 

End.: Rod Governador Jorge Lacerda, nº 11464, Bairo: Verdinho, Criciúma/SC 

Fone: 48 3443-7313  e-mail: comercial02@portalmixeventos.com.br 

Representante: EDILANIO TSCHOSECK BORBA 

RG: 3012332 CPF: 719.180.519-68  

Cargo/Função: Titular 

 

Item Descrição Qtd Unid 
Valor Unit 

máximo 

Valor 

Total 

08 

BASE DE PALCO 

Base em estrutura metálica galvanizada altura 1,00m com 

piso em madeira naval revestido de carpete, com guarda 

corpo em toda sua extensão, escada de acesso com guarda 

corpo. Piso em madeira 18mm compensado naval, 

estrutura metálica galvanizada com 1,20m de altura ** 

 

 

 

05 

 

 

 

UN 6.868,00 34.340,00 

26 

MESAS E CADEIRAS 

01 Mesa em PVC na com branca 70x70 

04 Cadeira em PVC na com branca resistência 150k 

 

200 

 

JG 37,90 7.580,00 

TOTAL ESTIMADO = 41.920,00  

 

** Para o item 08 será considerado 80m² a metragem do referido item. 

 
Os itens 24 e 25, não houve empresa interessada em apresentar proposta, restando assim DESERTOS. 

 

4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS  

4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO 

MACHADO. 
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4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade desta 

Administração Pública Municipal, mediante adesão e autorização expressa da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, 

as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

4.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as Cláusulas e 

condições constantes do Processo Licitatório nº 80/2022 – Pregão Presencial, que a precedeu e integra o 

presente instrumento de compromisso.  

4.4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Processo Licitatório nº 80/2022 – Pregão Presencial, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as 

quais também a integram.  

 

5. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO  

5.1. O(s) fornecedor(es) detentor(es) do(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser (em) convidado(s) a 

firmar(em) contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no edital e seus anexos. 5.2. 

A(s) contratação(ões) do(s) produto(s)/serviço(s) registrado(s) neste instrumento será(ão) efetuada(s) 

através de contrato administrativo e nota de empenho.  

5.2.1. Caso a entrega for imediata fica dispensado o termo de contrato, na forma do § 4º da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo, neste caso a contratação firmada por intermédio da nota de 

empenho.  

5.3. O contrato administrativo juntamente com a nota de empenho será encaminhado ao fornecedor, 

podendo ser via e-mail ou correspondência com aviso de recebimento, que deverá aceitá-lo e devolvê-

lo, podendo ser pelo mesmo modo, no prazo de 02 (dois) dias a contar da data de recebimento.  

5.3.1. Nos casos de entrega imediata a nota de empenho será encaminhada ao fornecedor, podendo ser 

via e- mail, ou por correspondência com aviso de recebimento nos casos em que não houver 

possibilidade de envio por e-mail, que deverá aceitá-lo e devolvê-lo, podendo ser pelo mesmo modo, no 

prazo de 02 (dois) dias a contar da data de recebimento.  

5.4. O prazo de entrega do(s) produto(s)/serviço(s) é de 06(seis) horas contados do recebimento da 

autorização de fornecimento, sem interrupção e prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93 e nas quantidades fixadas na autorização de fornecimento.  

5.5. O(s) produto(s)/serviço(s) poderá(ão) ser(em) rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes no termo de referência, devendo ser(em) substituído(s) no 

prazo de até 2 (duas) horas, contados a partir da devolução, às custas do fornecedor, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste edital e anexos.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

6.1. São obrigações do fornecedor:  

6.1.1. Fornecer o(s) produto(s)/serviço(s) de acordo com as especificações técnicas e as condições 

estabelecidas no edital e seus anexos;  

6.1.2. Cumprir os prazos estipulados para entrega do(s) produto(s)/serviço(s), substituindo-os, às suas 

expensas, no prazo fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções;  

6.1.3. Prover todos os meios necessários à garantia do fornecimento, inclusive considerados os casos de 

greve ou paralisação de qualquer natureza;  

6.1.4. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não 

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não o 

eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos ou demais condições 

estabelecidas;  

6.1.5. Indicar um preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem 

praticados no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;  

6.1.6. Comunicar imediatamente ao Departamento de Licitações do Município de Jacinto Machado/SC 

qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros essências para o recebimento de 

correspondência;  
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6.1.7. Manter seus empregados, quando nas dependências de quaisquer dos órgãos desta 

municipalidade, se for o caso, devidamente identificados;  

6.1.8. Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de 

entrega;  

6.1.9. Comunicar imediatamente, ao Departamento de Licitações do Município de Jacinto Machado/SC, 

por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para 

adoção de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a 

ocorrer;  

6.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços; 6.1.11. 

Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA GERENCIADORA  

7.1. São obrigações do município de Jacinto Machado/SC:  

7.1.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital 

e da proposta;  

7.1.2. Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), na forma 

estabelecida no Edital e nesta Ata;  

7.1.3. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no(s) 

produto(s)/serviço(s), para que sejam substituídos;  

7.1.4. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;  

7.1.5. Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local de entrega, observadas as normas de segurança;  

7.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado;  

7.1.7. Respeitar a ordem de classificação dos fornecedores registrados quando se realizarem as 

contratações;  

7.1.8. Indicar aos órgãos não participantes os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação;  

7.1.9. Promover a revisão e o cancelamento, quando:  

7.1.9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).  

7.1.9.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado.  

7.1.9.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

7.1.9.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original.  

7.1.9.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

7.1.9.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e  

7.1.9.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 7.1.9.6. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

7.1.9.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

7.1.9.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

7.1.9.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável;  
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7.1.9.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou  

7.1.9.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  

7.1.9.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.1.9.7.1, 7.1.9.7.2 e 7.1.9.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 7.1.9.9. O 

cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:  

7.1.9.9.1. Por razão de interesse público; ou  

7.1.9.9.2. A pedido do fornecedor. 

 

8. DO PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da entrega e recebimento definitivo do(s) 

produto(s)/serviço(s) juntamente com a nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

8.2. Antes do pagamento será verificada a regularidade fiscal do contratado junto ao INSS, FGTS e 

Fazenda Municipal.  

8.3. O pagamento será efetuado por intermédio de depósito efetuado pela CONTRATANTE em conta 

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicados pelo CONTRATADO em sua proposta de 

preço.  

8.4. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou decorrente de inadimplência.  

8.5. A critério da Contratante, poderão ser utilizados parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.  

8.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento 

de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de 

filiais ou da matriz.  

8.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

8.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9 - DAS SANÇÕES 

9.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 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, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração e será suspenso do cadastro de fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

9.2. No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro 

dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor 

inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores 

eventualmente devidos pelo Município, ou ainda, quando for o caso, cobrados administrativamente ou 

judicialmente.  

9.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 9.1 e 9.2, estará 

o contratado sujeito às seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
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c) suspensão temporária de licitar e contratar com o Município pelo período de até 05 (dois) anos 

consecutivos;  

d) declaração de inidoneidade. 

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

10.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Processo Licitatório nº 80/2022 Pregão Presencial e seus anexos.  

10.2. É permitido efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 10.3. Fica 

eleito o Foro da Comarca de Turvo/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata.  

10.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 08/11/2022 vias de igual teor, 

que, depois delida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes. 

 

Jacinto Machado/SC, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

JOÃO BATISTA MEZZARI 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

DIORGES ARMANDO PASINI GAVA 

Procurador 

Contratada 

 

 

 

 

JOSÉ FELISBERTO PEREIRA 

Representante Legal 

Contratada 

 

 

 

 

EDILANIO TSCHOSECK BORBA 

Titular – (Ausentou-se antes do término) 

Contratada 
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