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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147 / 2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 82.926.536/0001-05,

com sede administrativa localizada na Monsenhor Frederico Tombrok, 1300, bairro Centro, CEP nº 88730000, representado pelo Prefeito
Municipal,  o  Sr(a)  Ibaneis  Lembeck  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  690.817.519-72,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  conferem  o  seu  cargo,
RESOLVE registrar  os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, considerando-se a homologação do Pregão Presencial   nº
72/2022, Processo licitatório nº 99/2022 para fins de REGISTRO DE PREÇOS de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s)
quantidade(s) cotada(s),  atendendo as condições previstas no Edital,  sujeitando-se as partes às disposições da Lei  nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06
de abril de 2001, Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666,
de  21  de  junho  de  1993,  com  suas  ulteriores  alterações,  bem  como  pelo  Decreto  Municipal  nº  130/2021  e  mediante  as  cláusulas  e
disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objetivo o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS

E UTENSÍLIOS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS., especificado(s) no(s) item(ns) do
Termo de Referência, anexo ao edital que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta da DETENTORA

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
2.1. O (s) preço (s) registrado (s), a descrição, quantidade (s) fixadas para o fornecimento e demais condição (ões) dos item (ns) são

as  que  seguem:

3 Unidades HOME 5 81,99 409,95Descrição: Bandeja de inox
Especificação: Retangular, com alças e confeccionada em aço
inoxidável.  Medidas: 3,5 x 35 x 23,5 cm

7 Unidades GALZERANO 26 324,00 8424,00Descrição: Bebê conforto.
Especificação: Dispositivo de retenção para crianças do grupo 0+:
0 a 13 Kg. Deve contar com capota removível, cinto de segurança
de 3 pontos com protetores de ombros, Estrutura em plástico
resistente com base arredondada par balançar; Redutos de cabeça
removível; Tecido removível e lavável; Prático para transportar o
bebê; Alça anatômica, mais conforto para carregar. Cor:
Preto/cinza. Dimensões (A x L x P): 55 x 41 x 64 cm. Deve possuir
aprovação pelo INMETRO conforme a norma ABNT NBR 14.400.
Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação

9 Unidades ACQUAGELATA 3 3499,00 10497,00Descrição: Bebedouro industrial 100 litros
Especificação: Material: corpo confeccionado em aço inoxidável
430 brilhante e torneiras em latão cromadas. Deve possuir os pés
reguláveis para ajuste de desnível, coletor de água, reservatório
interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do
nível da água, unidade condensadora de 1/6HP, isolamento térmico
em EPS1, termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e
tomada de três pinos, serpentina interna em aço inox 304 e gás
refrigerante ecológico R134A. Capacidade: 100 litros. Capacidade
de refrigeração: 120 litros/hora. Voltagem: 220V. Dimensões (L x A
x P): 80 x 124 x 60 cm. Deve possuir aprovação pelo INMETRO.
Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios
ou defeitos de fabricação

11 Unidades GALZERANO 15 415,99 6239,85Descrição: Cadeira de alimentação alta
Especificação: Estrutura em plástico injetado de alta resistência,
desmontável, com assento e encosto acolchoado em plástico
laminado, bandeja removível com 3 posições de regulagem e porta
copos, cinto de segurança de cinco pontos com duas regulagens de
altura e sistema antiderrapante nos pés. Idade recomendada: 6
meses ou mais. Peso suportado: até 15 kg. Dimensões (A x L x P):
104 x 69 x 77 cm. Deve possuir aprovação pelo INMETRO.
Garantia: Seis meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou
defeitos de fabricação

12 Unidades BUMBO 7 585,00 4095,00Descrição: Cadeira infantil multi assento 3 em 1
Especificação: Material: plástico e espuma de poliuretano. O
assento deve possuir altura regulável, bandeja removível, cinto de
3 pontas, cinto para fixar na cadeira e lugar para guardar os
acessórios. Uso recomendado de 6 a 36 meses ou até 15 kg. Deve
possuir 3 opções de uso, acompanhando os estágios de
crescimento da criança. No 1º estágio como assento de chão com
bandeja, no 2º estágio como assento de alimentação, com bandeja

MarcaItem Vlr. TotalUnid Vlr. Unit.Qtd
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e fixado em cadeira comum e no 3º estágio como assento de
elevação, fixado em cadeira comum e sem almofada e sem
bandeja. Dimensões (A x L x P): 26 x 37 x 34 cm. Garantia: Seis
meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de
fabricação

14 Unidades JBL 1 739,50 739,50Descrição: Caixa de som portátil
Especificação: À prova d’água, resistente a poeira, sem fio e
formato cilíndrico. Potência de saída (RMS): 20 W, 10 W RMS para o
tweeter. Resposta de frequência: 65 Hz a 20 kHz. Tipo da bateria:
polímero íon-lítio. Tempo de recarga da bateria: 2,5 horas.
Autonomia da bateria de até 12 horas. Tipo de cabo: Cabo de
carregamento USB-C. Comprimento do cabo: 1,2 metros. Versão
Bluetooth: 5.1. Dimensões (A x L x P): 18.1 cm x 6.9 cm x 7.4 cm.
Cor: preto. Garantia: Seis meses, no mínimo, de garantia contra
vícios ou defeitos de fabricação

29 Unidades REAL 1 859,00 859,00Descrição: Escada 2 x 11 degraus
Especificação: Escada extensiva de duas folhas, com três modos
de utilização: extensível, aberta e simples. Deve possuir rodas,
sistema de articulação com encaixe de travamento e sapatas
antiderrapantes. Material: alumínio. Capacidade: 150 kg.
Dimensões: modo extensível - 5,61 metros. Deve possuir
aprovação pelo INMETRO

32 Unidades DINOX 5 509,00 2545,00Descrição: Escorredor de pratos industrial
Especificação: Capacidade: 80 pratos. Material: Aço inoxidável.
Quantidade de andares: 2. Medidas (C x L x A): 102 cm x 28 cm x
65 cm

35 Unidades LAR PLASTICOS 10 159,99 1599,90Descrição: Estrado plástico
Especificação: Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou
Poliprolipeno (PP), devem atender a todas as normas vigentes da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Antiderrapantes,
resistentes, sistema de encaixe macho-fêmea. Dimensões (L x C x
A): 41 x 82 x 13 cm

49 Unidades BROTHER 3 5499,00 16497,00Descrição: Impressora multifuncional laser monocromática
Especificação: Tela LCD tochscreen. Toner para no mínimo 8.000
impressões. Bandeja com capacidade de papel de 250 folhas.
Velocidade de impressão de 40 páginas por minuto. Frente e verso
automático nas funções impressão, cópia e digitalização. Memória
padrão de 512 Mb. Conectividade: Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB
2.0. Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi. Ciclo de trabalho mensal:
mínimo de 50.000 páginas. Velocidade máxima de impressão em
preto: 42/40 ppm (carta/A4). Resolução de impressão: 1200 x 1200
dpi. Tecnologia de impressão: monocromática. Digitalização frente
e verso. Resolução da digitalização: 19200 x 19200 dpi. Cabo UBS
para conectividade incluso

57 Unidades LUATEK 1 289,00 289,00Descrição: Máquina de bolhas de sabão
Especificação: Carcaça em estrutura metálica com pintura
anticorrosão e hastes de bolhas em plástico, reservatório para 1
litro e lançamento de até 3 metros à frente. Tensão: AC 90V-240V
50/60HZ. Potência: 30 watts. Motor: DC 12V /20 rpm. Voltagem:
110 / 220 volts. Consumo: 0.33 litros/h

58 Unidades LAKOZIA 1 551,00 551,00Descrição: Mesa lisa de parede
Especificação: Totalmente confeccionada em aço inoxidável,
acabamento escovado, pés tubulares 30x30. Reforço debaixo do
tampo para maior resistência. Travamento inferior em senestrado
para utilização como prateleira.  Sapatas de regulagem (nylon).
Capacidade de carga mesa: 60 kg distribuídos. Capacidade estrado
inferior: 60 kg distribuídos. Medidas (C x L x A): 90 x 70 x 90 cm

59 Unidades LAKOZIA 1 1280,00 1280,00Descrição: Mesa lisa de parede
Especificação: Totalmente confeccionada em aço inoxidável,
acabamento escovado, pés tubulares 30x30. Reforço debaixo do
tampo para maior resistência. Travamento inferior em senestrado
para utilização como prateleira.  Sapatas de regulagem (nylon).
Capacidade de carga mesa: 100 kg distribuídos. Capacidade
estrado inferior: 60 kg distribuídos. Medidas (C x L x A): 170 x 60 x
90 cm

65 Unidades HOME 2 46,50 93,00Descrição: Peneira em aço inox;
Especificação: Diâmetro da tela: 14 cm. Comprimento: 34,5 cm

66 Unidades D5 4 94,50 378,00Descrição: Placa de corte para alimentos;
Especificação: Cor: branca. Fabricada em polietileno atóxico
impermeável, com canaleta, resistente contra deformações,
impactos e quedas, com acabamento perfeito, isenta de quaisquer
defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões: (C x L x A): 50 x
30 x 1,5 cm

67 Unidades D5 4 94,50 378,00Descrição: Placa de corte para alimentos;
Especificação: Cor: verde. Fabricada em polietileno atóxico
impermeável, com canaleta, resistente contra deformações,
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impactos e quedas, com acabamento perfeito, isenta de quaisquer
defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões: (C x L x A): 50 x
30 x 1,5 cm

68 Unidades D5 1 94,50 94,50Descrição: Placa de corte para alimentos;
Especificação: Cor: amarela. Fabricada em polietileno atóxico
impermeável, com canaleta, resistente contra deformações,
impactos e quedas, com acabamento perfeito, isenta de quaisquer
defeitos prejudiciais à sua utilização. Dimensões: (C x L x A): 50 x
30 x 1,5 cm

83 Unidades HAITTI 114 67,00 7638,00Descrição: Tapete de atividades infantil tatame com encaixe
Especificação: Dimensões (C x L x A): 100 x 100 x 2 cm. Material:
E.V.A. Com sistema fit, efeito memória, atóxico, isolante térmico,
impermeável, antiderrapante, fácil higienização, cores sortidas.
Certificado pela ABNT em conjunto com a ISO

91 Unidades INTELBRAS 4 169,90 679,60Descrição: Telefone sem fio;
Especificação: Display luminoso âmbar 1,5”, indicação de carga da
bateria, indicação da intensidade do sinal, capacidade de setenta
contatos na agenda, registro de chamadas recebidas, registro de
chamadas originadas, viva-voz, ajuste de sete opções de volume
do viva-voz,  dez tipos de toques polifônicos, sete opções de ajuste
de volume e áudio, som do teclado ajustável, funções flash /
rediscar / mudo e pausa. Capacidade da bateria: 600 mAh. Cor:
preto.  Voltagem: bivolt. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo,
de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

92 Unidades BELORIO 11 130,00 1430,00Descrição: Varal de chão com abas
Especificação: Material: alumínio. Deve possuir seis varetas
resistentes no centro e duas abas com três varetas cada.
Capacidade: suporta até 13 kg de roupas distribuídos. Dimensões
(L x A x P): 49 x 90 x 143 cm. Garantia: Três meses, no mínimo, de
garantia contra vício ou defeitos de fabricação

95 Unidades VENTISOL 5 179,00 895,00Descrição: Ventilador de mesa turbo
Especificação: Diâmetro: 50 cm. Três velocidades (mínima, média
e máxima).  Hélice de seis pás.  Alça para transporte na grade
traseira. Grade removível. Oscilação automática. Regulagem de
inclinação manual. Potência: 135 W. Voltagem: 220 V. Cor: Preto.
Dimensões (A x L x P): 68 x 52 x 36 cm. Doze meses (1 ano), no
mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

96 Unidades VENTISOL 12 207,12 2485,44Descrição: Ventilador de Parede
Especificação: Diâmetro: 60 cm. Três velocidades (mínima, média
e máxima).  Controle deslizante de velocidade no capacete do
aparelho. Hélice de três pás.  Oscilação automática. Regulagem de
inclinação. Grades em aço com pintura eletrostática. Acompanha
chave ccv. Potência: 200 W. Voltagem: 220 V. Cor: preto.
Dimensões (A x L x P): 60 x 40 x 60 cm. Doze meses (1 ano), no
mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

CLAÚSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1.  A forma de fornecimento será realizada mediante disponibilidade imediata,  conforme solicitação da Contratante,  em regime de
execução indireta e por preço unitário, de acordo com o item 2.1.

3.2.  A DENTETORA da Ata,  deverá observar durante todo o período de vigência da presente Ata de registro de preços as normas
compatíveis com a ética e a moralidade administrativas.

3.3.  O  acompanhamento  efetuado  pelo  Órgão  Fiscalizador  do  CONTRATANTE  não  exclui  nem  reduz  as  responsabilidades  da
DENTETORA da Ata perante o CONTRATANTE e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e exclusiva no que
concerne à execução do objeto e às suas conseqüências e implicações próximas ou remotas.

3.4. A DENTETORA da Ata deverá providenciar a imediata correção de quaisquer deficiências apontadas pelo Órgão Fiscalizador do
CONTRATANTE, relativas à execução do objeto.

3.5.  Os  danos  e/ou  prejuízos  que  venham  a  ocorrer  serão  ressarcidos  ao  CONTRATANTE  no  prazo  estipulado  na  notificação
administrativa à DENTETORA da Ata, sob pena de multa.

3.6.  A  critério  do  Órgão  Fiscalizador  do  CONTRATANTE  todo  o  material  utilizado  ou  fornecido  na  execução  do  objeto  da  Ata  de
Registro  de  Preços  poderá  ser  submetido  a  exame  técnico-pericial  para  que  fique  comprovado  o  respeito  às  normas  técnicas  demais
entidades fiscalizadoras, estabelecendo-se que, na falta destas, outras serão adotadas pelo CONTRATANTE.

3.7. A DENTETORA da Ata obriga-se a fornecer os produtos e/ou prestar o (s) serviço (s) objeto da Ata de Registro de Preços, bem
como a fornecer os material (s) necessário (s) à sua execução, na condição (ões), qualidade (s), quantidade (s), prazos e especificações
constantes da presente Ata, bem como do Edital e seus Anexos.

3.8. O aceite será formalizado pelo Órgão Fiscalizador do CONTRATANTE através do Atesto de Aceite na respectiva Nota Fiscal.
3.9.  A DENTETORA da Ata ficará obrigada, às suas expensas, a refazer o serviço, bem como a substituir o (s) material (s) utilizado

na  sua  execução  ou  fornecimento,  de  modo  a  adequá-los  às  especificações  do  Edital  e  seus  Anexos,  bem  como  às  exigências  de
qualidade impostas às relações de consumo em geral, na parte que vier a ser recusada, sendo que o ato de recebimento dos mesmos não
importará  na  sua  aceitação  que,  conforme  a  sua  natureza,  somente  se  consumará  com  o  Atesto  de  Aceite,  emitido  pelo  Órgão
Fiscalizador do CONTRATANTE.

3.10. A DENTETORA da Ata terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir  da comunicação feita pelo Órgão
Fiscalizador do CONTRATANTE, para concluir a reexecução do serviço ou substituir os produtos, na parte que vier a ser recusada.
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3.11. Não obstante a emissão do Atesto de Aceite, a DENTETORA da Ata será responsável pela perfeita execução do objeto da Ata
de Registro de Preços, nos termos da legislação civil, penal e profissional, e das disposições constantes do Edital e seus Anexos.

3.12.  Quaisquer  tolerâncias,  concessões  ou  liberalidades  do  Órgão  Fiscalizador  do  CONTRATANTE para  com a  DENTETORA da
Ata, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por esta e não terão o poder de alterar as obrigações
pactuadas nesta Ata.

3.13.  O  Órgão  Fiscalizador  da  CONTRATANTE  efetuará  a  fiscalização  e  o  acompanhamento  da  execução  do  objeto  da  Ata  de
Registro de Preços, podendo, a qualquer tempo, exigir da DENTETORA da Ata que forneça os elementos necessários ao esclarecimento
de quaisquer dúvidas relativas ao fornecimento, tais como demonstrativos de custos, notas fiscais, etc.

3.14. A DENTETORA da Ata não poderá subcontratar parte da execução do objeto da licitação ou sua totalidade, sem a anuência do
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1.  Os  preços  propostos  são  considerados  completos  e  abrangem todos  os  tributos  (impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições
fiscais  e  para-fiscais),  transporte  de  materiais,  embalagens,  mão-de-obra  e  qualquer  despesa,  acessória  e/ou  necessária,  não
especificada nesta Ata e no Edital.

4.2. O pagamento será efetuado através do processo de fatura, em conformidade com a Lei 287/79 e o Decreto 16.661/91, mediante
crédito em conta corrente da DENTETORA da Ata, que uma vez efetivado dar-se-á por liquidada a obrigação.

4.3.  O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias,  após  o  adimplemento  da  obrigação,  mediante  apresentação  pela
DENTETORA  da  Ata,  no  Setor  de  Compras,  sito  a  sede  da  CONTRATANTE,  da  fatura,  instruída  com  o  necessário  Atesto  de  Aceite,
firmado pelo Órgão Fiscalizador do CONTRATANTE na respectiva nota fiscal, conforme disposto nesta Ata de Registro de Preços.

4.4. O pagamento será efetuado com base no número de materiais solicitados e autorizados pelo CONTRATANTE.
4.5. A ausência de quaisquer documentos relacionados nos itens anteriores, acarretará a suspensão do pagamento a DENTETORA

da Ata até que seja suprida a exigência.
4.6.  Caso  haja  desequilíbrio  econômico-financeiro,  poderá  haver  revisão  na  ATA  desde  que,  corram  fatos  inéditos  que  reflitam

diretamente nas condições pactuadas,  ou seja,  a  revisão da Ata  deverá ser  baseada em acontecimento imprevisível  e  inevitável,  ou se
previsível, de consequências incalculáveis.

4.6.1.  A  álea  ordinária,  que  implica  um  encargo  previsível  ou  suportável,  por  si  só,  não  autoriza  a  revisão  da  Ata  de  Registro  de
Preços

4.6.2.   A  revisão  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverá  ser  comprovada  pela  DENTETORA  da  Ata  através  de  documentos  e
fundamentação legal formal, podendo a mesma ser deferida após anuência da Prefeitura Municipal de São Ludgero.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1.O  Prazo  de  vigência  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  (doze)  meses  a  partir  da  sua  assinatura  e  respectiva
publicação, ou até que se esgote o valor total, sendo o que ocorrer primeiro.

5.2. O Município de São Ludgero se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, utilizar ou não a totalidade de verba prevista, não
gerando este fato nenhum direito ou indenização a DETENTORA

5.3.   A  Administração  Municipal  de  São  Ludgero  faz  saber  aos  interessados  neste  certame  que  participa  de  consórcios
multifinalitários para aquisição de produtos, reservando a si  o direito de não efetivar a compra dos produtos que são objeto da presente
concorrência  na  hipótese  em  que  os  consórcios  multifinalitários  possuírem  oferta  destes  produtos  e  esta  seja  mais  vantajosa  à
Municipalidade.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto municipal nº 130/2021 e
nos seguintes casos:

6.1.1 Pelo MUNICÍPIO, quando:
I - a DETENTORA descumprir as condições da Ata de registro de preços;
a)  Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo  administrativo,  assegurada  a  defesa  prévia  do  interesse  e  recurso  nos

prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.
b) Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro
de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

II - a DETENTORA der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços de fornecimento;
III - em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços de fornecimento;
IV - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto à sua atualização:
V - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;
6.1.2. Pela DETENTORA da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:
I - os preços registrados se apresentarem inferiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto à sua atualização;
II - comprovar a impossibilidade de executar a Ata de Registro de Preços.
6.1.2.1 Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a DETENTORA sujeitar se- á às sanções administrativas previstas na

presente, sendo assegurado à mesma o contraditório e a ampla defesa.
6.1.2.2.  Cancelada  a  Ata  em  relação  a  uma  DETENTORA,  poderá  ser  convocada  aquela  com  classificação  imediatamente

subsequente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro classificado.
6.1.2.3  Ocorrendo  cancelamento  do  registro  de  preços  pelo  MUNICÍPIO,  a  empresa  DETENTORA  será  comunicada  por

correspondência com aviso de recebimento.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1.  A  despesa  para  eventual  aquisição  do  objeto  licitado  correrá  por  conta  das  dotações  orçamentárias  constantes  na  Lei
Orçamentária Anual, conforme necessidade da entidade requisitante.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – DA DENTETORA da Ata:
8.1. A DENTETORA da Ata, através do presente instrumento, obriga-se a fornecer diretamente para a CONTRATANTE, os materiais

especificados na Cláusula Primeira, e de acordo com os tipos e quantidades solicitadas pela CONTRATANTE.
8.2.  Pela  desistência  sem  justa  causa  do  fornecimento  dos  Materiais,  de  que  trAta  a  Cláusula  Primeira,  a  DENTETORA  da  Ata,

obriga-se  ao  pagamento  de  uma  multa  equivalente  a  20%  (vinte  por  cento),  do  valor  total  da  licitação,  salvo  no  caso  de  acordo  e  de
interesse das partes.

8.3.  O  descumprimento  de  quaisquer  das  condições  estipuladas  no  presente  instrumento  por  parte  da  DENTETORA  da  Ata,
importará na incidência de multa até o máximo da estipulada no item anterior desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da rescisão
da Ata de registro de preços por parte da CONTRATANTE.

8.4.  Além  das  naturalmente  decorrentes  deste  instrumento,  são  obrigações  da  DENTETORA  da  Ata,  durante  todo  o  prazo  de
vigência da Ata de Registro de Preços:

§  1º.  Gerais:
I- Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente Ata de Registro de Preços, de modo obter eficiência na sua

execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
II  -  Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal,  Estadual,  Municipal,  trabalhistas, previdenciárias, tributárias e

securitárias atinentes à execução da Ata de Registro de Preços pertinente ao objeto da presente licitação;
III-  Executar  o  objeto  de  acordo  com  a  sua  PROPOSTA  e  com  as  normas  e  condições  previstas  no  presente  Ata  de  Registro  de

Preços,  inclusive  com  as  prescrições  do  Estatuto  das  Licitações,  respondendo  civil  e  criminalmente  pelas  conseqüências  de  sua
inobservância  total  ou  parcial;

IV-  Total  e  integral  responsabilidade,  direta  e  indireta,  pelos  danos  causados  diretamente  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,
decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  tal  responsabilidade  a  fiscalização  ou
acompanhamento  da  Administração;

V-  Manter-se,  durante  toda  a  execução  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  as
condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;

VI-  Aceitar  nas  mesmas  condições  de  sua  PROPOSTA,  os  acréscimos  ou  supressões  dos  produtos  que  porventura  se  fizerem
necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;

VII- Comunicar ao(à) gestor(a) da Ata de Registro de Preços de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique;
VIII-  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e

operacionais  sobre  o  objeto;
IX- Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda

a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
X- Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
XI- Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos na presente Ata de Registro de Preços;
XII  -A  DENTETORA  DA  ATA  não  poderá  sub  contratar  ou  transferir  a  terceiros  os  materiais/serviços  previstos  no  objeto  deste

contrato, salvo expressa autorização da Administração Municipal.
XIII  -  Aplicam-se à esta Ata de Registro as disposições da Lei  nº 8.666/93, e suas posteriores modificações, que regulamentam as

licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.
II - DA CONTRATANTE:
8.5. Além das naturalmente decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, constituem obrigações do CONTRATANTE:
I- Pagar o valor devido no prazo avençado;
II- Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências e quantidades dos materiais Fornecidos em

planilha  específica.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  caberá,  conforme  a  gravidade  da  falta  e  garantida  a  prévia
defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

9.1.1. Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do Objeto licitado com atraso,
até o limite de 20% (vinte por cento), conforme item 8.3.

9.1.2.  Em caso  de  tolerância,  após  os  primeiros  30  (trinta)  dias  de  atraso,  e  não  rescindido  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  se  este
atraso for repetido, a Contratante poderá aplicar a multa em dobro da forma do item 9.1.1.

9.1.3.  Advertência.
9.1.4. Suspensão por até 2 (dois) anos de participação em licitações do Município de São Ludgero –SC.
9.1.5.  Declaração  de  inidoneidade,  de  lavra  do  Prefeito  Municipal  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto

pendurar os motivos da punição.
9.2. O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 9.1.1. e 9.1.2. será contados em dias corridos, a partir do vencimento

do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação.
9.3.  Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada,  sem que antes,  esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa

imposta.
9.4.  As  eventuais  multas  aplicadas  por  força  do  disposto  nos  subitens  precedentes  não  terão  caráter  compensatório,  mas

simplesmente moratório e,  portanto,  não eximem a DENTETORA da Ata,  da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

9.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a DENTETORA da Ata tiver direito, ou
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cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
10.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor Registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativo de seu objeto, nos

limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666.
10.1.2. Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b)  quando  necessária  a  modificação  do  modo  de  fornecimento,  em  face  de  verificação  técnica  da  inaplicabilidade  dos  termos

contratuais  originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância supervenientes, mantido o valor inicial

atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de
fornecimento de bens.

d)  para restabelecer  a  relação que as partes pactuaram inicialmente entre  os encargos da DENTETORA da Ata e a  retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial  do  Registro  de  preços,  na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de  consequências  incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2.  -  A  DENTETORA  da  Ata  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessárias, respeitados os termos do §1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A responsabilidade pela fiscalização do Termo de Referencia e a presente Ata de Registro de Preços será desempenhada pela
Secretária ou órgão solicitante através de seu gestor ou de ou por responsável designado pelo mesmo.

11.2.  A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  Município  de  São  Ludgero  e  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
DENTETORA da Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.3.  Estando  os  produtos  e/ou  serviços  licitados  em  conformidade  com  os  requisitos,  os  documentos  de  cobrança  deverão  ser
atestados pela fiscalização da Ata de Registro de Preços e enviados ao Departamento responsáveis pelo empenho, liquidação e execução
do pagamento.

11.4.  Todas as ocorrências,  que vierem a prejudicar o andamento da presente Ata,  deverão ser comunicadas imediatamente e por
escrito, à Secretaria ou órgão requisitante que procederá a abertura de processo competente.

11.4.1. Antes de comunicar à Secretaria ou órgão requisitante, o servidor designado poderá, primeiramente, comunicar oficialmente a
empresa sobre o problema ocorrido, determinando o prazo para a defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A DENTETORA da Ata assume integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou à terceiros, por
si  ou  seus  sucessores  e  representantes,  na  execução do  objeto  Registrado,  isentando o  Município  de  toda  e  qualquer  reclamação que
possa surgir em decorrência do mesmo.

12.2. A DENTETORA da Ata é responsável pelos seguros no transporte do (s) material (s) até o local (is) de destino definido (s) pela
CONTRATANTE.

12.3 A DENTETORA da Ata não poderá sub contratar ou transferir a terceiros os produtos e/ou serviços constantes no objeto desta
Ata de Registro de Preços, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

13.1. Os preços registrados na presente Ata serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) https://www.
diariomunicipal.sc.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1.  Elegem as  partes  contratantes  o  Foro  da  Comarca  de  Braço do  Norte,  para  dirimir  todas  e  quaisquer  controvérsias  oriundas
desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2. E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados.

Ibaneis Lembeck
Prefeito Municipal

São Ludgero,27 de Outubro de 2022

TEDA DISTRIBUIDORA LTDA
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