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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (dozê) mêses, a conlar da assinatura do mesmo,

com validâde e eficácia legal após a publicação do seu exlralo no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRh
As despesas demrrêntes desta ata correrão por conta das seguintes dotaçôes orçamentárias:

FERNANDO PEREIRA 
^$iô.do 

ch íom dieiràr pd .ERN^NDo

ÊtRÉLt:1 7 227 6e1 0ool 63 ;:::sáll'*lfii::l'Tlft

LOTE: 016
- Lote 016

1 3965 BICICLETA ARO 26 com 18

marchas

HOUST

ON

FOXER

HAMER

UN 1,00 655,00 655,00

LOTE: 028
- Lote 028

1 9044 CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2

LUGARES EM COR|NO P.U na

cor marrom. Estrutura: Madeina

de Eucalipto e Pinus.

Rêvestimento: Tecido Corino

P.U. Encosto: Fixo, com espuma

D20. Assento: Fixo, com espuma

023. Braço: Fixo, com espuma

Dl8. Pés em PVC, na coloração

cromado. Largura mínima da
peça 2lugares: '147 cm. Largura

mínima da peça 3lugares: 190

cm. Altura mínima d pés: 94 cm.
Profundidade minima: 89 cm

KIREI

DÉBOR

A

CJ 1,00 1.250,00 1.250,00

LOTE: 036
- Lote 036

1 8681 FRAGMENTADORA DE PAPEL

CAPACIDADE 130 PAGINAS

Fragmenta Até 6 Páginas no

Compartimento Manual; Destrói

Clipes e Grampos Pequenos

Fixados em Papéis; Trilura
Cartôes Magnéticos; Possui

Cesto Com Capacidade de 26

Litros; Autolimpeza dos

CoÍtadoÍes; Recurso de

Economia de Energia; Tempo de
Funcionamento 4 Minutos e

Repouso 30; Sistema

SupercoÍte em PaÍtículas;

Tecnologia Anti-Atolamento de

Papel; Nível de Ruído de 60db;
Nível de Segurança P4; Tensão

Em 127v.

MENNO

SECRE

TA 15C

UN 3,00 1.980,00 5.940,00

TOTAL 8.805,00

1 Fto lor.oor.o+.rzz.oooo.zooo Io l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2oz1 FBo ps .001.04.1 22.0060.2006 lso+ F/sosrloJo Do Exercício
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2021 870 los.oor.rs.rzz.oozo.zoos o la.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 oao ps.00t.rs.122.0070.2009 so4 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1920 pO.OOZ.rZ.lOr.OZrO.ZOr6 103 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1930 loo.ooz.rz.sor.ozro.zoro
'r04 

l+.r.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 ís+o loo.ooz.rz.lor.ozro.zoro io7 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 2120 loo.oor.rz.lor.ozso.zora 102 l+.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 2210 IOO.OO+.rZ.rOS.OZOO.ZOrS to2 [.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 23Bo lo6.oo+.rz.aos.ozzo.zozo o l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 29io loa.oor.ro.sor.orzo.zozs o [.l.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 2920 lo8.oor.ro.eor.oszo.zozs 303 l+.+.so,sz.oo.oo Do Exercício

2021 2931 loa.oor.ro.sor.oszo.zozs s18 l+.l.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3o9o loa.ooz.ro.eor.orso.zoze 518 l+.r.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3210 pA.OOZ.rO.rO+.OSZO.ZOTO 5r8 [.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3350 ps.oor.oe.z++.omo.zosr o l+.a.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3630 los.ooz.oa.z+a.o+oo.zoa+ o l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3640 ps.ooz.oa.zaa.o+oo.zoal 705 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 36so los.ooz.oa.z++.oloo.zos+ 72s l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3660 los.ooz.oa,z+l.oloo.zoea 727 la.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3662 los.ooz.oa.z++.oloo.zou 741 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 3750 los.ooe.oa.z+s.o+ro.oors o l4.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2021 3B4o los.oos.oa.z+s.o+ro.zoro o h.4.90.52.00.00 Do Exercício
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cúusut-l ounre - DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de RegistÍo de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vanlajosa para a Adminiskaçáo Pública e satisÍazendo os

demais rêquisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pêlo Sistema de Registro de Preços,
podendo Íazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem quê câibâ recurso ou indenização de
qualquer especie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de algumâ das hipóteses legalmente
previstas pâra tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExÍA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- aulomaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores rEistrados;
- pelo Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermêdio de processo administrativo específic0, assegurado o contradilório e ampla
defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força
maior;

- 0 seu preço registrado se tomar, comprovadamênte, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos quê compõem o custo do produto. A solicitaçâo dos fomecedores paÍa cancelamento dos
preços registÍados deverá ser formulada com a antecêdência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a
aplicâÉo das penalidades previstas no edital, caso não acêitas as razões do pedido.
FERNANDO PEREIRA

EIRELI:l 7227691 000163
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- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotesê deste se tomaÍ superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razôes dê inleresse público, devidamente motivadas e justificâdas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo compareceÍ ou se recusar a retirar, no prazo eslabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registo

de Preços;

- caracterizâda qualquer hipotese de inexecução total ou parciâl das condi@es estabelecidas nesta Ala de

Registro dê Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

câsos pÍevistos, será Íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

compmvante aos autos que deÍam origem ao registro de preços.

cúusuLA SÉTHA - DAs oBRtcAçoES DA BENEFtctÁnn ol am
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acoÍdo com as especificações descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entÍega inadequada;

- Todos os produtos deverão conler prâzo de gaÍantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento deÍinitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garanlia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação e

desempenho dos produtos, quando submelidos a uso e conservaçáo normais, com todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, por conta da Eeneficiária da Ata.

- Manter-se regulaÍ (documentação obrigatória nâo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produlos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, deconentes da entrega do objeto;

cúUSUr-A otrAvA - DAS oBRTGAçôes oo uulttcípo
Caberá a Prefeitura:

- prestaÍ as informações ê os esclarecimenlos, alinentes ao objeto, que venham â seÍ solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaÉes passadas peb Órgão

Gerenciador ou com as especifica@es mnstantes do Ato Convocatôrio, em particular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA DÉcfiA - Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser enkegues nos endereços a serem informados nas solicitaçõês de fornecimento, em

horário comercial de segunda a seíajeira, com seguro, frete, cargâ e descârgâ inclusos no valor da mercadoria,

ficando a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcffA PRIMEIRA- Do PAGAMENTo

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

FERNANDo PERETRA fiÂ'iff#Jil:i-Í'*'* 4
ETRELT:1 72276er 0001 63 35::1i,1i.fl1ff)i1,0.,o".
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CúUSULÂ NoNA - Do PRAzo DE ENTREGA Do oBJETo
O prazo de entrega seÍá de até'10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fomecimento emilida

pelo Departamento de Compras. Caso a enlrega nâo se.ja eÍetivada nesle prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação ê nêste editâ1.
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fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas administÍados, inclusive os cÍéditos tributáÍios relativos às contribuiçoes

sociais previstas nas alíneas'a', "b" e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

contribuiçóes instituídas a título de substituiçâ0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos iunto aos órgãos cilados, a PreÍeitura

aguardará a regularização por parte da Beneíiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara fará o devido pagamento mediante deÉsito banúrio. Deverá

constar da notâ Íiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receplora do dêposito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamenlo. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaÉes, êncargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônim n' 2712021. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Atâ enquanto pendenle de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direilo a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉcffiA SEGUNDA - DAS CONDrcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de amrdo com as especificações conslanles do

presente Edital e Anexos, bem como dâ respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Nâo contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeilura, durante a execuçâo do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- l\ilantêrem duÍante a execução da ata de registro de preços lodas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçá0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS sANçoEs ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançoes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do ilem em assinar a Ata de Registro de Preps;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconlo do

valor conespondente ao fornecimento náo realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de paíicipar de licitação ê de fornecer à Administração Pública,

por p[azo de até 05 (cinco) anos;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E] - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pt=goubr - wrvw.nsb.pr.gov.br

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o conbaditório e ampla

defesa.

A aplicaçao das sanções previstâs nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicaçáo de outrâs, previslas em Lei,

inclusive responsabiliza@o do Íornecedor por eventuais perdas e danos causâdos à Administração.

As importâncias relalivas a mullas seráo descontadas dos pagamentos a sêrêm êÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, confonne o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades seÍão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas adminislrativas ou
FERNANDO PEREIRA &.n.do d. ídtu dirrn rpôí.cRNÀxDo
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penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-se-á justificado o alraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes frquentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços om materiais devido à intenupçáo das vias de acesso às mesmas;

fl acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos maleriais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos dêconentês de ouhos serviços e/ou instalação inerentes aos lermos contÍatados direlamente pelo

Municipio.

cúusuLA DÉcrMA oUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A BeneÍiciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçáo, de contratação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corÍupta': oferecer, dar, receber ou solicilar, direta ou indiretamente, qualquer vântagem com o

objetivo de influenciar a açáo de servidor público no processo de licita@o ou na execuçâo da ata;

b) 'pnática fraudulenta': a falsificação ou omissáo dos fatos, mm o objetivo de influenciar o processo de

licitaçâo ou de execuçáo da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimênlo de representantes ou prepostos do órgáo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competiüvos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório ou afetar a execuÉo da

ata;

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocullar provas em inspeçóes ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir malênâlmênte

a apuraÉo de alegaÉes de pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercÍcio do direito de o organismo financeiro multilateÍal promover inspeçã0.

PaÉgrafo Primeiro - Na hipotese de Iinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este orgânismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando+ inelegível, indefnidamente ou por prâzo determinado, parâ a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas mrruptas, fraudulenlas, colusivas, coerciüvas ou obslrutivas ao participar da

licitação ou da execução um mntrâto financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo mndiçáo
para a contÍatâção, deverá concordar e âutorizar quê, na hipôtese da atâ vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

âta e todos os documentos, mntas e registros rêlacionados à licitâção e à execução da ata.

FERNANDO PEREIRA

EIRELI:l 72276910001
63

Astinàdo de foímà digitalpoí
FERNANDO PEREIRA

EtRElI17227691000r63
Dados: 2O2 1 .08.06 1 7: l 2:41 -03'00'
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIçôES FINAIS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 2712021e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respeclivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serâo Íesolvidos com observância

das disposições constântes das Leis no 1052012002, Lei 8.6ô6/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSU|á DÉOMÂ SEXTA. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de Sáo Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas dêstâ licitação.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

Bá ,04108t2021.

Prefeito Competente

-O SSP/PR

FERNA -.^ - Asínàdo dê íoÍmà dioitàl
tlHA por FERNANDO PEREI-RA

EI 7691000 BR€LH 722769 r ooor 63
0àdo5: 2021 .08.06 I 7l lo5
{3 00'

Femando Pereira

163

Empresa: Femando Pereira Eireli

CNPJ: 1 7.227.691/0001$3

BeneÍiciária da Ata

i Aparecida de Lima

Secrelária Municipal de Educação, EspoÍte e Cultura Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Secretária Municipal de Social - Fiscal

nlorim Valério

responsável pelo acompânhamento da ata

7
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repÍesentantes das parles, Órgão Gerenciador e a

da ata.
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇo N.'81/2021 - PMNSB

REFERENTE Ao pnecÃo eurnô1rco N 27n02í - PltNsB

o murrcíao DE NovA slxtl aÁnglm, mm personalidade juridica de direito públim intemo, inscrito no

CNPJ sob no 95.56'1.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valédo, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 5ô3.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.Ô 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.8922013 e n' 8.2502014, Decteto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.6ôô, de 21 de junho de 1993, com

as alteEçôes posteÍiores, em face da classificaçáo das propostas apresêntâdas no PREGÂO ELETRÔNrcO N'

2712021, homologado pelo PreÍeito Municipal, que RESoLVE registrar os pÍeços paÍa eventual aquisiÉo de

móveis, eletrodoméstims, eletroeletrônicos, equipâmentos de informática, máquinas de costura, instrumentos

musicais e oulros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa FILIPE

MOISES GÂRC|Â ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. í7.034.870000í{4, com

endereço à Rua Gustavo Beck,339 - CEP: í3167180 - Baino: Parque Paineiras, AÍtur Nogueira/SP, neste ato

represenlada pelo Sr. Filipe Moises Garcia, inscÍilo no CPF sob no. 403.533.39846, RG n' 41124646,

doravante denominado Beneíiciária da Ata, cuja proposta Íoi classificada, observada as especificaçôes, os

preços, os quanütativos na licitação supracilada, bem como as cláusulas e condi@s abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisiçáo de móveis, eletrodomésticos,

eletroelelrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos musicais ê outros,
para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no ÂNEXO 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." nn021, independentemente de transcrição. O Órgâo Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0'1,

podendo até realizar licitação específica para adquiriÍ um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condi@es, o beneficiário do regisho teÉ preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.66ô/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAçÂo o0 oBJETo E pREÇos REGrsrRADos

a

ITENS

LOTE: 00ô
- Lote 006

1
1ôAO fumário de aço - chapa 2ô 4

prateleiras reguláveis para

suporlar até 50kg; deverá conter
3 dobradiçâs em cada porta;

sâpalas plásticas niveladoras;

fechadura conjugada à

maçaneta cromada com
fechamento em sistema de
varão; pinlura elekostáüca na

cor cinza; Dimensões: AxLxP
'1,98x90x40 Cm.

RAFFA

PA9O

UN 12,00 783,00 9.396,00

I
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LOTE: 009
- Lote 009

1
200, ARQUÍVO EM AÇO 4 PORTAS

PARA PASTA SUSPENSA

arquivo com tamp construído

em chapa de aço 26; com

sapatas niveladoras; puxador

estampado na frente das
gavetas; porta etiqueta

estampado na frente da gaveta;

mm 04 gavetas com rolamento

de aço e carrinho telescopio;
pintuÍa elêtrostática epóxi na cor
cinza. Dimensões aproximadas:

altura 13ôcm X largura 47cm X
profundidade 70,5 cm.

RAFFA

0F4
UN 7,00 750,00 5.250,00

LOTE: 015
- Lote 015

1 8701 BERÇO Mêdidas aproximadas:

comp. '1530 mm x larg 750 mm x
alt '1274 mm. Cabeceira

fabricada em MDF de alta

resistência mecánica, mm
superficie ê bordâs lisas e
arredondadas.

BATRO

L

INOCE

NCIA

UN 51,00 309,00 15.759,00

TOTAL 30.405,00

0 prazo de visência da Ata de -":rTo,:i[J,tltfl];?1,]lliffi[, a conrarda assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal aÉs a publicaçáo do seu extÍato no Diário oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

As despesas deconentes desta ata conerão por conta das seguintes dota@s orçamentárias:

2021 470 lOl.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 0 14.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 480 lOS.OOr.Or.r2Z.OOOO.ZOOO 504 l+.l.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 870 IOS.OO1.,lS.TZZ.OOZO.ZOOS 0 h.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

2021 880 IOS.OOr.rS.rZZ.OOZ0.ZOOS 504 [.l.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 1920 IOO.OOZ.1Z.eOt.OZrO.ZO1O 103 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 1930 IOO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZO1O 104 l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 1940 IOO.OOZ.1Z.aOr.OZrO.ZO1O í07 [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 2120 lOO.OOS.rZ.eOr.OZSO.ZOrA 102 h.+.go.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 2210 pO.OOl.rZ.eOS.OZOO.ZOrS 102 l+.l.eo.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 0 h.4.90.52.00.00 lDo Exercício2380 IOO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO

2021 2910 p8.001.í0.301.0320.2025 o h.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 2S2O pO.OOr.rO.:O,l.OSZO.ZOZS 303 p.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 2931 IOA.OOr.rO.aOr.OaZO.ZOZS 518 h.l.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 3090 lOe.OOZ.rO.SOr.OSSO.2OZ8 518 h.l.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 3210 IOA.OOZ.tO.SOI.OSZO.ZOTO 518 [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2
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CúUSUI.A QUINTA . DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) mêses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa panâ a AdministÍaÉo Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da noma, Art.57, § 40 da Lei 8.ô66/93 e AÍ1.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não será obÍigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaÉo de

qualquer espérie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Atâ de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por deflrso de prazo de vigência;

- quando nâo restarem fomecedores regislrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu regisko de preços

cancelado na Ata, por intermedio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprwar estar imposslbilibdo de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maio[
- o seu preço Íegistrado se tomaÍ, comprovadamenle, inexequÍvel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registÍados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicação das penalidades previslas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitaçao ou qualificaçâo técnica êxigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidâmente motivadas e justificâdas;

- não cumprir âs obÍigaÉes deconentes dêsta Ata dê Registro de PÍeços;

- não compaÍecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de RegistÍo

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecuÉo total ou parcial das condiçóes estabelecidas nesta Ata de

RegistÍo de Preço ou nos pedidos dela demnentesi A comunicaçâo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência mm aviso de recebimento, juntandlse o

comprovante aos aulos que deram origem ao regislro de preços.

2021 1350 F9.001.08.244.0380.2031 p l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

202í E30 los.ooz.oa.zn+.0+oo.zo« lo [+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

iíu bo+o los.ooz.oo.z«.0+oo.zosl lzos l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2oz1 boso los.ooz.oe.z«.onoo.zos+ ltzs l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 lsgoo ps.ooz.oe.z«.0+oo.zol+ ltzt [.r.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 lsooz los.ooz.oa.z++.0+oo.zosl ltm [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 lszso los.ooa.oe.z+l.o+to.ools lo l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2021 ls84o los.oos.oe.zm.olso.zolo l0 h.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

PREFETURA MUNICIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

J
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cúusuLA sÉTilA - DAs oBRtcÂÇôes ol aeNertctARtA DA ATÂ

A Adludicatáda obrigar-se-á a:

- EntÍegar o produto adjudicado estritamente de amrdo com as especiÍicações descdlas no Termo de Reíerência

- ANEXO 01, bem como no prazo eslabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeifura, responsabilizandose

inteiramente pela entrega inadequada;

- Todos os produlos deveráo mnter prazo de garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento deÍinitivo dos itens, sem prejuizo de qualquer política de garantia adicional oÍerecida pelo Íabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garanüa deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação e

desempenho dos produtos, quando submetidos a uso e conservaçáo normais, mm todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, poÍ conta da Beneíiciária da Ata.

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscâis e comerciais, decorÍentes da entrega do objeto;

cúusuLA orrAvA - DAs oBRrcAçóEs Do MUNrcÍpo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informa@es e os esclarecimentos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entÍegues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especifica$es constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até í0 (dez) dias úteis, contados a partir da auloÍização de fomecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega nâo seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo íomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

cúUsuu oÉcffiA PRIMEIRA - Do PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apôs a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

liscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Divida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os cÉditos tributários relativos às contribuiçóes

sociais previstas nas alíneas'a', 'b'e'c'do parágnafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às

contribui@s instituídas a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos cilados, a Prefeilura

aguardará a regularizafo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara íará o devido pagamento mediante deposito bancário. DeveÉ

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivaÉo do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara podeÉ deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitanle vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônim n" 2712021. Nenhum pagamento será

4

CúUSULA DÉCHA. Do LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entÍegues nos endereços a serem informados nas solicitações de fomecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frele, carga e descarga inclusos no valor dâ mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.
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efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obÍigação financeixa, sem que isso

gere direito a reaiustamento de preços ou a corÍeção monelária.

CúUSULA DÉchtA TERCEIRA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

0 descumpÍimento tolal ou parcial das obÍigaÉes assumidas pelo fomecedor no momento da execuçâo da Ata

de RegistÍo de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou qJmulativamente, nas seguinles sanÉes:

. Advertência;

o Multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do âta, êm caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ala de Registro dê Preços;

. Multa de 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, alé o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor conespondente ao Íomecimenlo não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze)dias mrÍidos, uma vez comunicados olicialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de parlicipar de licitação e de fomecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao íomecedor o contradilôrio e ampla

defesa.

A aplicaÉo das sanÉes preüstas nesta Ata não exclui a pssibilidade de aplicação de outras, prcvistas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importáncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanÉes cablveis, sê.iam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e altera@es.

Considenar+e4 jusüfcado o atraso no abndimenb somente nos seguintes casc:
a) grcves;

b)eddemias;

c) coítes tequentes dê enêrgh elética e fuua;
d) enóentes;
e) impedimenb & supÍir os sêÍviços com mateÍiais deüdo à interrupÉo dâs üas de acêsso às mesínas;

Í) acréscimos de rcfumes ou modificaÉes subshnciah nos materhis;

g) escassez, fdb de mateÍiais e/ou máo{eobía no mercado;

h) ahasos deconenles de outos seruiçoo e/otl insblat'o ineÍênbs aos teÍÍrbs conlrabdos dirêtâÍnênte pelo

Município.

5
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CúUSULÂ DÉcImA SEGUNDA - DAS CONDICÕES GERAIS A SERET ATENDIDAS

A benefciária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presenle Edilal e Anexos, bem mmo da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não contrataÍ seNidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ala, salvo se houveÍ préüa autoüaçáo da Administra$o da

PÍeÍêitura Municipal de Nova Sanla Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata dê registro dê preços todas as mndiÉes de habilitaÉo e qualifcaÉo

exigidas na licitação.
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cúusulâ DÉCHA QUARTA- DA FRAUoE E DA coRRupçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e Íazer observar, pr seus fomecedores e subcontratados, se admiüda

subcontratação, o mais alto padráo de élica durante todo o processo de licitação, de mnfatação e de execução

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oíerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

ob.letivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ala;

b) "prática ftaudulenta': a falsifcação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitaÉo ou de exêcução da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de ÍepÍesentanles ou prepostos do óÍgão licitadoÍ, visando estabelecer pÍeços em níveis

artifi ciais e nãoompetitivos;

d) 'prática coêrcitiva': causar dano ou ameaçr causar dano, direta ou indirehmente, às pessoas ou sua

propriêdade, visando influenciar sua parlicipaÉo em um processo licitatório ou afetar a execuÉo da

ata;

e) 'prática obstnÍiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer declara@s

falsas aos representantes do organismo financeim mullilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegaçoes de práüca prevish, dêste Edital; (ii) atos cuja intenção sela impedir

maleÍialmenle o exercício do direito de o organismo fnanceiro multilateral promover inspeçã0.

PaÉgrafo Primeiro - Na hipotese de financiamenlo, parcial ou integral, por organismo fnanceiro mullilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusive dêclarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em pr'áticas conuptas, ÍÍaudulentas, colusivas, coercitjvas ou obstrutivas ao participâr da

licitação ou da execução um mntrato financiado pelo organismo.

PaÉgnfo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condiçâo

para a contrataÉo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em pade ou

integralmente, poÍ organismo financeim multilateral, mediante adiantamento ou rêembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionaÍ o locál de execução da

ata e todos os documentos, contas e Íegistros relacionados à licitação e à execuÉo da ata.

cúusuLA DÉc[irA eutNTA - DAs DrspostçÕES FrNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 2712021e a proposta da empresa classiícada em ordem

crescênte respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposiçÕes constantes das Leis no 1052012002,1ei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCmA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foÍo da Comarca de Sâo Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dwidas oriundâs dêsta licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pacluado, lavrou-se a presente ata, que dêpois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e a benefciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Báíbara, 04n9n021.
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PREFBTURA IúUNICIPAL 1?4$
TA

Prefeito Competente

4.039.382-0 SSP/PR

Fili Garcia

Empresa: Filipe McÍses Garcia Eheli

CNPJ: í7.03ú.870/0001{4

Beneficiária da Ala

FILIPE

MOISES

GARCIA:'l

487

Assinado de forma
digital por FILIPE

MOt5E5
70348700

Dâdos: 1.08.04
I l:41r35 {3'00'

Chefe de Gabinete responsável pelo acompanhamento da ata

Lima

- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

Valério

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

7
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Secretária Municipal de Educaçá0, Esporle e



PREFBTURA MUNICIPAL 1?50
NOVA SANTA BARBARA

O MUNrcÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, mm sede na Rua Walftedo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, represenlada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei ComplementaÍ Federal n.0 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 '10.520/2002, Decrelo Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federat no 8.ô6ô, de 21 de junho de 1993, mm

as alterações posteriores, em face da classificaçáo das propostas apresêntadas no PREGÃo ELETRÔNICO No

2712021, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESoLVE registÍar os preços para eventual aquisição de

móveis, eletrodomésticos, eletÍoeletrônicos, equipamentos de inÍormática, máquinas de cosfura, inslrumentos

musicais e outros, para suprir as necesidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela emprcsa

FRANCIELE CRISTINE LAillN, pessoa jurídica de direilo privado, inscrita no CNPJ sob n0.23.964.820/000í{7,

com endereço à Rua Frederico Korte, 278 - CEP: 8904ô6ô0 - Baino: Velha Central, BlumênaulsC, neste ato

representada pela Sra. Franciele Cristine Lamin, inscrita no CPF sob no. 079.3ô0.349{6, RG n'5501644{,
doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especificaçoes, os

preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo estabelecidas:

cúusuLA SEGUNDA- EspEcrFrcAçÂo Do oBJETo E pREços REcrsTRADos

TENS

LOTE: 040
- Lôtê M0

'1 7809 I/PRESSORA LASER

impressão de até 20pp

400mhz, Memória
MB, lnterface USB 2.0,

com

de 1200x1200,

127 volts

XEROX

8210
UN 3,00 853,00 2.559,00

I
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ATA DE REGISTRo DE PREçO N.'85202'l - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 272021 - PIiINSB

CúUSULA PRIilEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos,

eletroeletrônicos, equipamentos de inÍormática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros,
para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, mnforme especifcado no ANEXO 0í, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N3 27t2021, independentemenle de transcrição. O Órgão Gerenciador não se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0'1,

podendo até realizar licitaçáo especifica paÍa adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condiçoes, o benefciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.ôô6/93, reafirmada

no art. iE, do Decreto no ô.906/03.

Lote Item Código

do

produto

fseNico

Descri$o do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

de

medida

Quântidadê Preço

unitário

Preç! total



PREFBTURA h/UNICIPAL 1751
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VGÊI.ICIA

0 prazo de ügência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicaçâo do seu extrato no Diário Ofcial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULÂ QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRI\

As despesas deconentes desta ata mneráo por conta das seguintes dotaçôes oçmentárias:

LOTE: 060
- Lote 060

1 7993 MULTIFUNCIONAL JATO DE

TINTA na cor preto, com

velocidade de impressão de 33
páginas em preto e 15 páginas

colorido. Resolução de

impressão até 5760x1t140 dpi.

Sistema Ecotank mm
capacidade de 70 ml de tinta

em cada ganafa.

EPSON

13110

UN 5,00 1.298,00 6.490,00

LOTE: 071
- Lote 071

1 ô001 Suporte Articulado para TV

LED, LCD, Plasma, 3D e Smart

de 10 a 55'- Fixação:

Parafu sos, peso suportado

40kg; acompanhar parafusos

e manual de instruçóes.

FERTAK

5285

UN 16,00 69,95 1.119,20

LOTE: 072
- Lote 072

1 9052 TABLET Na mr preto mm
tela de 10 polegadas com

tecnologia IPS HD.

Processador quad mre 1.3
ghz. Memória intema de 329b.

Memória ram de 2gb.Conexão

com a rede 39. Conexáo

wireless padrâo a/b/g/n.

Bluetooth 4.'l e gps. Câmera

frontal de 2 mp. Câmera

traseira de 5 mp. Sistema

operacional android 9. Bateria

5000 mah de longa duraçá0.

Enlradas cartão sd, sim card,

micro usb e saída fone ouvido.

Carregador bivolt 1271220 oon
saída dc de 5v

MULTILA

SER

N8331

UN 4,00 919,00 3.676,00

TOTAL í3.844,20

DotaÉes

2021 vtO IOS.OO1.O+.TZZ.OOOO.ZOOO lO h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2oz1 hao ps.oor.o+.rze.oooo.zooo lso+ h.+.go.sz.oo.oo Do Exercício

2021 lazo lOS.OOr.rS.rzz.OOzO.zOOS l0 h.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 lAsO IOS.OO1..IS.TZZ.OOZO.ZOOS FOr I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2oz1 hszo loo.ooz.rz.gor.ozro.zoro hos h.e.so.sz.oo.00 Do Exercício

2
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PREFEITURA MUNICIPAL lTtzNOVA SANTA BARBARA

cúusuu ourHm - DA vALIDADE Dos pREços

A presente Ata de Regisro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a mntar da assinatura da mesma,

enquanto â pÍoposta continuar se mostrando mais vantajosa para â Administraçáo Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, AÍt. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Aí, 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos refeddos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneficiána, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

cúusulA sExTA . Do cAllcELAltENTo DA ATA DE REGTSTRO OE PREçOS

A Ata de Registo de Preços poderá ser cancelada pela Adminishação:

- automaticamenle:

- por decurso de pnazo de ügência;

- quando não restarem Íomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando canacterizado o interesse público. O Proponente teÍá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo adminisl.ativo específic0, assegurado o contradilório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- @mprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de brça
maioI
- o seu pÍeço registrâdo se tomar, mmprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamenlo dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- nâo aceilar reduzir o preço Íegishado, na hipotese deste se tomâr superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer mndiçao de habilitaçao ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
3
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2021 1930 pO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrO 'r04 p.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1940 IOO.OOZ.r2.SOr.OZrO.ZO1O 107 ln.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2120 lOO.OOS.rZ.lOr.OZSO.ZO1e 102 [.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2210 pO.OOl.rZ.aOS.OZOO.ZO1S 102 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2380 IOO.OO+.r2.aOS.OZzO.ZOZO 0 h.4.e0.52.00.00 Do Exercício

2021 29íO lOa.OOr.rO.lOr.OaZO.ZOZS 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 2920 pa.OOr.rO.aOr.OIZO.ZOZS 303 [.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2s31 lOA.OOr.rO.lOr.OaZO.ZOZS s18 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3o9o pe.ooz.ro.eor.orso.zoza s'r8 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 3210 IOO.OOZ.,1O.SO+.OrZO.ZOrO s'r8 l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercicio

2021 3350 pS.OOr.Oe.Zr+.OreO.ZOSr o 14.4.90.52.00.00 Do Exercicio

2021 3630 lOS.OOZ.Oa.Z+n.OaOO.ZOU 0 h.4.90.52.00.00 0o ExercÍcio

2021 3640 pS.OOZ.OA.Z«.0+OO.ZOTA 705 [.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 3ô50 lOS.OOZ.Oa.Z++.0+OO.ZOU 725 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3660 lOS.OOZ.Oa.Z«.0+OO.ZOU 727 [.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3ô62 pS.OOZ.OA2«.0+OO.ZOr+ 741 l+.l.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3750 lOS.OOr.Oa.ZlO.O+rO.OO3S o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3840 lOS.OOS.Oa.ZlO.O+rO.ZO3O o h.4.90.52.00.00 Do Exercício

ESÍADO DO PARANA



MEFETURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

cúusulA sÉÍMA - DAS oBRTGAçoes ol eeNrrrcÉnn ol lm
A Adjudicataria obrigar-s+á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçóes descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo esbbelecido e quanütativo solicitado pela PreÍeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela enlrega inadequada;

- Todos os produtos deverão conter prazo de garantia minima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento definiüvo dos itens, sem prejuízo de qualquer plítica de garanlia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garantia deverá abrangeÍ todo e qualquer defeito de fabricação e

desempenho dos produtos, quando submetidos a uso e conseÍvaçáo normais, com todos os custos demnentes

de substituiÉo dos produtos, por conta da Beneficiária da Ata.

- Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus Íeferentê à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, decorÍentes da entrega do objeto;

cúusuLA orrAvA - oAs oBRrcAçÕEs Do Mulrrcíp|o
CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as inÍormaÉes e os esclarecimentos, alinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- re,ieitar os pÍodutos entregues Euivocadamenle ou em desacordo com as orientaçôes passadas pelo Ôrgão

Gerenciador ou com as especifica@s constantes do Ato Convocâtório, em pârticular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE EI{TREGA Do oBJETo
0 prazo de enhega será de âté'10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorizaçâo de fomecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

enlrega para o próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previslas na

legislação e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endeÍeços a sêrem inÍoÍmados nas solicitações de fomecimenlo, em

hoÉrio mmercial de segunda a sexla-feina, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉcilA PRIMEIRÂ - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em ate o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaÉo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida onjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN), rcfurenle a todos os créditos tributários fedeÍais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes

4
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- por razões de intêresse públim, devidamente motivadas e justifcadas;

- não cumprir as obÍigaçôes decorÍentes desta Ata de Registro de Preços;

- não compareceÍ ou se recusar a retiraÍ, no prazo eslabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registm

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecu@o total or parcial das condições êstabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decoÍentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspndência com aviso de recebimento, juntando-sê o

mmpÍovante aos autos que deram origem ao registÍo de preços.



PREFEITURA IúUNICIPAL 1?ã4
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

sociais previstas nas alíneas'a', 'b'ê "c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

mntibuições instituidas a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certifrcado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na exislência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefêilurâ

aguardará a regularização por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo pÍazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deÉsito bancário. Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conla bancáÍia receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárbara poderá deduziÍ do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaçôes, encargos, Íibutos, elc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos têrmos do Pregão EletrÔnico n" 27 D021. Nenhum pagamento seÉ

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçâo qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reaiustamento de pÍeços ou a coneÉo monetária.

cúUsut.A DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDEÔES GERAIS A SEREÍII ATENDIDÂS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteka responsabilidade pela entrega dos produlos, de acordo com as especifcaçõês mnstantes do

presente Edital e Anexos, bem mmo da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Nâo contÍalar sêÍvidor pertencente ao quadÍo da Prefeilura, duranle a execuÉo do obieto contratado.

- Náo veicular publicidade acerca do objeto desla ala, salvo se houver préüa autoÍização da Administração da

Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de regislro de preços todas as condições de habilitaçao e qualiÍcação

exigidas na licitaçâ0.

cúusuLA DÉcilA TERCE|RÂ - DAs SANçôES ADlifli'ltsrRATtvAs
0 descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execuÉo da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acanelar, isolada ou cumuhti\ramenle, nas seguintes san@s:
. Advertência;

o Mulla de 10% (dez pr cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do í.0
colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula trÉs por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de í0% (dez por cento), incidenles sobre o valor esümado da contrataçã0, além do desconto do

valor coÍÍespondente ao fomecimenlo não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de '15 (quinze)dias conidos, uma vez comunicados oficialmente:

. Suspensão temporária do direito de parlicipar de licitaçáo e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos:

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o mntraditório e ampla

defesa.

A aplicafio das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, prêvistas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão desconladas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a mbrança judicialmentê.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançoes cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.ôô6/93 e alteraÉes.

Considerar-se.á juslificado o atrâso no atendimento somenle nos seguintes casos:
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a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com matedais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos maleriais;

g) escassez, Íalta de mateÍiais e/ou mãode{bra no mercado;

h) atrasos demrrentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos termos contratados diretamenle pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A BeneÍiciária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

submnkatação, o mâis alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definêm-se as seguintes práticâs:

a) 'pÉtica corupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de seÍvidor público no processo de licitaÉo ou na execuçáo da ala;

b) 'pnática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçáo da ata;

c) 'prática colusiva": esquematizar ou estabeleceÍ um acordo enlre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimênto de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) 'pÍiática coêÍcitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamenle, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua paíicipação em um processo licitatório ou aÍetar a execução da

ata;

e) 'prálica obslrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçóes ou fazer declarações

Íalsas aos representantes do organismo financeiro mullilateral, com o objetivo de impedir materialmenle

a apuração de alega@es de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuia intenÉo seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspe@0.

Parágrafo Primêiro - Na hipotese de Íinânciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilaleral,

mediante adiantamênto ou Íêembolso, esle organismo impoÉ sançáo sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organismo sê, em qualquer momento, constâtar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, colusivas, coerciüvas ou obstrutivas ao parlicipar da

licitação ou da execução um mntralo financiado pelo organismo.

NOVA SANTA BARBARA 17ã5

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo

para a contrataçáo, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

inlegralmenle, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permiürá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o loÇal de execução da

ata e todos os documentos, mnlas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

CúUSULA DÉcffiA QUINTA. DAS DISPoSçÓES FI}.IAIS

lnlegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 2712021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescênte respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposi@s constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.
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CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que se.ja, para serem diÍimidas possÍveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, pana firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.
,t,ai?,Ul08l202l

c
Prefeito

n'4.039.3824 SSP/PR

FRAN

LAMIN

0107

Franciele Cristine Lamin

Empresa: Fnanciele Cristine Lamin

CNPJ: 23.964.820/0001{7

BeneÍlciária da Ata

Chefe de Gabinete -Fi responsável ammpanhamento da ata

B taz de Lima

Secretáriâ Municipal de Educação, Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da alâ

Sylmara Valério

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N." 862021 - PMNSB

REFEREIITE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 271202í - PMNSB

O MUNEíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peBonalidade iuÍídica de direito público intemo, inscÍito no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001S0, mm sede na Rua Walftedo Bittenmurt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Báóara - Paraná, CEP - 8ô250{00, represenlada neste alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante

denominado Ôrgâo Gerenciador, em conformidade com a Lei Complemêntar Federal n.o í231200ô e n'
14712014, Lei Fedêral n.o 10.52012002, Decreto Federal n,o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federâl No

3.555/00, Decreto Municipal nô 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.ô66, de 21 de junho de 1993, mm

as alteraçoes posteriores, em íace da classificâção das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO No

271202í, homologado pelo PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisiÉo de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de inÍormática, máquinas dê costu[a, instrumentos

musicais e outros, para suprir as necessidades das SecÍetarias Municipais, oferecidos pela empresa ISRAEL

MOTTA DE SOUZA JUN|oR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 28.862.607/0001{8,

com endereço à Rua Da Liberdade, '149, Sala A - CEP: 86430000 - Bairo: Jd. Sumaré, Santo Antônio da

Platina/PR, neste ato representada pelo Sr. lsrael Motta de souza Junior, inscrito no CPF sob n0.094.386.249-

37, RG n' 10ô445982, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as

especiÍicaçôes, os pÍeços, os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem mmo as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constituí objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de móvêis, eletrodomésticos,

eletroelêtrônicos, equipamêntos de informática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros,
para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no ANEXO 01, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N." 2712021, independentemenle de transcriçáo. O Órgão Gerenciador náo se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitanle vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01,

podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condi@es, o beneÍiciário do Íegistro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAçÃo DO OBJETO E PREçOS REGTSTRAoOS

ITENS

LOTE: 013 -
Lote 013

1 6720 BEBEDOURO de mluna
refrigerado com compressor,

inox, com desmontagem fácil
para higienização, serpenlina

extema e pés

antiderrapantes.

KARINA

K10

COLUNA

UN 3,00 699,89 2.0s9,67
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LOTE: 070 -

Lote 070

1 8680 R0TEADOR (Router Board)

Com 5 Portas Lan

10/100/1000; CPU 2 Núcleos

880 Mhz; Memoria Ram de

256 Mb ;01 Porta USB;

Amazenamento Flash de

16MB; Slot Cartão MicroSD;

Sistema RouterOS Licença

Nível 4; Alimêntação de

Entrada Via Power Jack ou

Poe de 8 a 30 Volts; Fonte

í2v 500ma Bivolt

MIKROTI

KRB
750GR3

HEX

UN 6,00 550,00 3.300,00

TOTAL 5.399,67

CLAÚSULA TERCEIRA . DA UGÊT{CIA

O prazo de úgência da Atâ de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal apos a publicação do seu extralo no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - OA DOrAçÃO ORçAMENÍÁRh

As despesas deconentes desla ata coneráo por conta das seguintes dotaçôes orçamentárias:

Dotaçóes

2021 470 lOe.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 0 h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 480 lOa.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO s04 [.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 870 IOS.OO1.,lS.TZZ.OOZO.ZOOS 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 880 IOS.OOí.,lS.TZZ.OOZO.ZOOS 504 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1g2O IOO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZOtO
'r03 

l+.e.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 1930 lOO.OOZ.rZ.eOr.OZrO.ZOrO 104 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1940 IOO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 107 I+.+.SO.SZ.OO.Oo Do Exercício

2021 2120 IOO.OOS.rZ.SOt.OZSO.ZOre 102 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 2210 IOO.OO+.TZ.SOS.OZOO.ZO'lS 102 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 2380 IOO.OO+.rZ.rOS.OZzO.ZOzO o 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 2910 IOO.OOr.rO.SOr.0OZO.ZOZS o l4.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2021 2920 IOA.OOr.rO.rOr.O3ZO.ZOZs 303 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio

2021 2931 lOe.OOr.rO.lOr.OIZO.ZOZS 518 [.I.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3090 108.002.í0.301.0350.2028 518 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3210 lOA.OOZ.rO.aO+.OaZO.ZOaO 518 [.+.SO.SZ,OO.OO Do Exercício

2021 33s0 los.oor.oe.z++.osao.zosr o 14.4.90.52.00.00 Do ExercÍcio

2021 3630 pS.OOZ.Oa.Z«.O4OO.ZOra o 14.4.90.s2.00.00 Do Exercício

2021 3M0 IOS.OOZ.OO.Z«.OIOO.ZOS+ 705 h.+.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3650 IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.ZOa+ 72s l+.+.SO.SZ.oo.oO Do Exercício

2021 36ô0 pS.OOZ.Oe.Z«.0+OO.ZOr+ 727 F.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3662 pS.OOZ.OA.Z«.OIOO.ZOen 741 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3750 lOS.OOa.Oa.Z+l.O+rO.OO3S o l4.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício

2021 3840 pS.OOa.Oa.Z+a.O43O.ZOSO o h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercicio

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaot@Sb.pr4Olbr - urvw.nsb.
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CúUSULA OUINTA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Arl.4 do Decreto no ô.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PÍefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não seÍá obligada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamenle pelo Sistema de Regisko de Preços,

podendo Íazê-lo através dê outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espêcie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneflciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusulÂ sExrA - D0 cANcELAtilENTo DA ATA DE REGlsrRo DE PREços

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

- aulomaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não rêstarem fomecêdores registrados;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando câracterizado o interesse públim. O Proponente terá o seu registro de pÍeços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu prêço registrado se lomar, comprovadamente, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitaÉo dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÉo a

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- peÍder qualquer condiçao de habilitaÉo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razóes de interesse público, devidamente motivadas e.jusüficadas;

- não cumprir as obrigaÉes decorentes desta Ata de Registm de Preços;

- não comparecer ou se recusar a relirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registo

de Preços;

- caraclerizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesla Ala de

RegistÍo de Preço ou nos pedidos dela decorentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou poÍ correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

compro/ânle aos autos que deram oÍigem ao registÍo de pÍeços.

cúUsulá sÉnilA - DAs oBRIGAçoEs DA BENEFEÁRn DA ATA

A Adiudicatária obÍigar-s+á a:

- Entregar o produto adiudicado estritamente de acoído com as especÍficações descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estâbelecido e quanütativo solicitado pela Prefeifura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Todos os produtos deverão conter prazo de garantia mÍnima asseguriada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento definitivo dos itens, sem prejuizo de qualquer políüca de garantia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garanüa deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricaÉo e
desempenho dos pÍodutos, quando submetidos a uso e mnservação normais, com todos os cuslos deconêntes
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de substituição dos produtos, por conta da BeneÍiciária da Ata.

- Manter*e regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- RespondeÍ por todo o ônus referente à entrega dos produlos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, decorÍentes da entrega do obieto;

cúusulA orrAvA - DAS oBRIGAçoEs Do MUt{rcÍPo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormaçóes e os esclarecimenlos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientaçÕes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especifica@s constantes do Ato Convocatório, em parlicular, de seu ANEXo 01.

CúUSULA NONA- DO PRÁZO DE EI'ITREGA DO OUETO

0 prazo de entrega será de até í0 (dez) dias útêis, conlados a partir da autorização de fomecimento emitida

pelo DepaÍtamento de Comprâs. Caso â entrega náo seja efetivâdâ neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o proximo fornecedor dassificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanÉes previslas na

legislação e neste edital.

CúUSULA OÉCffiA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os pmdutos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaSes de fomecimento, em

horário comercial de squnda a sexta{eira, com segum, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a PreíeituÍa Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCilA PRIMEIRÂ - DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresênlação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributáÍios relativos às contribui@es

sociais previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágraÍo únim do artigo 11 da Lêi Federal n.0 8.2121991, às

contribui@s instituídas a título de substitui@0, e às mntribuiçóes dêvidas, por lei, a terceims e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularizaçáo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo paB o pagamento. Sêndo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante depósito banúrio. DeveÉ

constar dâ nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conla bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis pâra a efetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montânte â pagar os valores coÍespondentes a multas, indeniza@es, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedoia, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 2712021. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obÍigaÉo financeira, sêm que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

CúUSULA DÉchtA SEGUNDA - DAs coNDEÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo mm as especificaçôes conslantes do
presenle Edital e Anexos, bem como da respecliva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Nâo contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do obieto contratado.
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- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver préüa autoriza@o da Adminislração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registro de preços todas as condiÉes de habilitaÉo e qualificação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou paÍcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetaÍ, isolada ou armulalivamenlê, nas seguintês sanções:

o Advertência;

o Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Regisfo de Preqos;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incomplelo ou em atÍirso, alé o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümado da contÍatação, alêm do desconlo do

valor coÍrespondente ao fomecimento não realizado pela beneíciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmênte;

o Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das san@es preüstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efeluados à beneficiária da Ata,

podendo, enhetanto, confoÍme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem pÍejuízo das demais sançóes cabÍveis, selam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.66ô/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no alendimento somenle nos seguintes câsos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes Íreq@ntes de energia elólrica e água;

d) enchentes;

e) impedimenb de supdr os serviços mm mateíiais devido à intemrpção das vias de acesso às mesmas;

Í) aoéscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos matedais;

g) escassez, fatta de materiais e/ou mãode{bra no mercado;

h) atrasos decoÍÍentes de outros serviços e/o.r instalação ineÍentes aos termos contrabdos direlamente pelo

Município.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRupçÂo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontÍataÉo, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitâÉo, de conhatação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática coÍÍupta': oÍerecer, dar, recebeÍ ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem mm o

obietivo de inÍluenciar a aÉo de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a falsiÍicação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
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licitação ou de execuÉo da ata;

c) 'pÉtica colusíva': esquematizaÍ ou estabelecer um acordo entÍe dois ou mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de Íepresentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não+ompetitivos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameapr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuÉo da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, allerar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaações

Íalsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuÍaÉo de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenÉo seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral pmmover inspeção.

Parágrafo Primeiro . Na hipotese de financiamento, parcial ou integÍal, por organismo financeiro multilateral,

mêdiante adiantamento ou Íeembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

financiados pelo organlsmo se, em qualquer momento, conslâlar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptâs, fraudulentas, colusivas, coerciüvas ou obstrutivas ao participar da

licita@o ou da execução um contrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo mndição
para a contrataÉo, deverá mnmrdar e aulorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro mullilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

ata e todos os documenlos, @ntas e registros relacionados à licitaÉo e à execuÉo da ata.

cúusuLA DÉcffA eutNTA - DAs DtsposçôEs FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Elehônico No 2112021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crcscente respectivamente, no ceÍtame supra numeado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposi@s constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/'1993 e demais legisla@es pertinentes.

CúUSULA DÉcIi,A SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outÍo, por mais

privilêgiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitâÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representanles das partês, Órgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pêlo acompanhamenlo

da ata.

Nova Santa ,04t0812021.

Prefeito de Competente

'4.039.382{ SSP/PR
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Secretária Municipal de Educaçao, Esporte e Culufr - Fiscal responsável pelo ammpanhamenlo da ata

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADo DO PARANÁ

|SRAEL MOTTA ^siÊdo 
d. ío,m

dlollàl d lSR EL

DE SOUZA uórrÀ or souzr

JUNIoR:0e4386'*:fH,Hi:"
24937 r.:2r:r7{l'oo'

lsrael Motta de Souza Junior

Empresa: lsrael Motta De Souza Junior

CNPJ: 28.862.ô07/000148

BeneÍiciária da Ata

ns ta

Chefe de Gabinete o acompanhamento da ata

moni Apa Braz de Lima

rim Valério

Secrelária Municipal de Assistência Social- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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ATA DE REG|STRo DE PREço N.o 872021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICON" 27N021- PitNSB

O MUNrcíPlo DE l.tOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito públim intemo, inscrilo no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada neste alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 5ô3.691.409-10, doravante

dênominado Órgão Gerenciador, em conformidadê com a Lei Comptementar Federal n.o 123i2006 e n'
14712014, Lei Federal n.ô 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n' 8.2502014, Decreto Fedenal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 2í de junho de 1993, com

as alter"açóes posleriores, em face da classificação das propostas apÍesentadas no PREGÃO ELEIRÔNICO No

2712021, homologado pelo Prefeito Municipâl, que RESOLVE registrar os preços parÍr eventual aquisição de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônims, equipamenlos de informálica, máquinas de costura, instrumêntos

musicais e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa J U V

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ElRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. 30.915.834/0001-98, mm endereço à Rua Pâdre Aurélio, 117 - CEP: 89930000 - Baino: Centro,

São José do Cedro/SC, neste ato representada pelo Sr. Jackson Ubiratan Vargas, inscrito no CPF sob no.

788.067.049-15, CNH n' 00876136987, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classiÍicada, observada âs especifica@s, os preços, os quantilativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e condiÉes abaixo estabelecidas:

CúUSUIá PRIMEIRÂ. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos,

êletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no ANEXO 0'1, que integra o

Edital de Pregão Eletrônico N: 2712021, independentementê de transcriçáo. O Órgão Gerenciador não se

obriga a adquiír os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantrdade indicada no ANEXO 01,

podendo até realizaÍ licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipotese em que, em igualdade de

condi@es, o beneficiário do registro teá preferência, nos têrmos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.ô66/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6.90ô/03.

CúUSUI.A SEGUNDA - ESPECIFICAçÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRAOOS

t7 64

ITENS
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cueúsuu rencem - oe vrcÊxcn
0 prazo de vigência da Ata de RegistÍo de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia IEal apos a publicaÉo do seu exlrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLÂÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRA

As despesas demnentes desta ata mnerão por conta das seguintes dotaÉes oçmentárias:

LOTE: 026
- Lote 026

1 9046 COMPUTADOR COMPLETO

COM Processador de 6
núcleos/12 threads com

frequência de 2.90 até 4.30 ghz,

velocidade de banamento 8 GT/s,

cache de 12 MB, modo turbo bost

2.0. Placa Mãe soquete 19a1200,

suporte para memória de até

64GB com slots DIMM, 4x

conectores SATA, Áudio -

CoDEC de 7.1 Canais de Alta

Definição, 1x slot PCI Express 3.0
x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1

x porta D-Sub, 1 x prta HDMI, í x
porta de ethemet com velocidade

10/100/1000, 2 portas USB 3.2 ê

4 USB 2.0. Memória RAM DDR4

com dois modulos de 4GB cada

totâlizando 8gb. Armazenamento

SSD 480GB com leitura a
500M8/s e gravação

450M8/s.Teclado usb padrão

abnt2, mouse usb 2400 dpi.

Gabinete tipo tone Com 4 baias,

duto de ventilaçáo laleral, portas

USB e audio ftontal, fonte ATX

400 Watts reais, alimenlação
1 15/230 volts

COMPU

SONIC

E.TECH

A19W

COMPU
SONIC

E.TECH

A19W

UN 1,00 2.930,0

0

2.930,00

TOTAL 2.930,00

Dotaçôes

2021 btO lOt.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO o h.4.90.52.00.00 lDo Exercicio

2021 hAO lOa.OOr.Or.rZZ.OOOO.ZOOO 504 ln.l.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 1870 p5.00í.15.122.0070.2009 o h.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 ISAO pS.OO1.,1S.TZZ.OOZO.ZOOS 504 [,+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 hgZO lOO.OOz.rz.aOr.OZ'rO.ZO1O 103 [.l.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 hgS0 IOO.OOZ.rZ.gOr.OZrO.ZO1O 104 h.4.90.52.00.00 lDo Exercício

2021 hgqO lOO.OOZ.rZ.rOr.OZíO.ZO1O 107 h.+.go.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 p12O IOO.OOS.rZ.SO1.OZSO.ZO1e 102 [.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

2021 ?ZtO IOO.OO+.1z.SOS.OzOO.ZOíS 102 l+.e.go.sz.oo.oo lDo Exercicio

2
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CúUSULA QUINTA. OAVALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de RegistÍo dê Preços terá validadê de í2 (doze) meses, a mntar dâ assinatura da mesma,

enquanto a proposta conünuar se mostrando mais vanlajosa paÍa a Administraçâo Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art.57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art.4 do Oecreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de PÍeços, a Prefeiluna Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produlos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sislema de Registro de Preços,

podendo fazâlo através de outra licitação quando julgar mnveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçáo de

qualquer espécie à empresa beneficiáía, ou, cancelar a Ala, na oconência de alguma das hipoteses legalmente

previstâs para tanto, garantidos à benefidária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusulÂ sExTA . Do cANcELAitENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá seÍ cancelada pela AdministraÉo:
- automaticamentê:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não Íestarem fomecedores registados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Pmponente terá o seu regislro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estaÍ impossibilitâdo de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos forluitos ou de força

maior;

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

mercado dos insumos que mmpõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada mm a antecedência de Í5 (quinze) dias, facultâda à Administraçáo a

aplicação das penalidades previstas no editâ|, câso não aceitas as râzões do pedido.

- por iniciaüva do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedona:

- não acêitar reduzir o preço registrado, na hiÉtese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razóes de interesse público, devidamenle motivadas e justificadas;

- não cumprir as obÍigaÉes deconenles desta Ata de Registro de Preços;

- não mmparecer ou se Íecusâr a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

3
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2021 l3J0 F6.004.í2.365.0270.2020 p 
[.+.SO.SZ.OO.Oo Do Exercicio

zw T.slo loa.oor.ro.eor.oszo.zozs p le.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

zoa @o loa.oor.ro.aor.olzo.zozs lsos l+.r.so.sz.oo.oo Do Exercício

zon ?sy loa.oor.ro.lor.oeeo.eozs lsta p.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 Boso pa.ooz.ro.sor.osso.zoza lsra le.+.so.sz.oo.oo Do Exercíciô

2021 BzrO IOA.OOZ.1O.rO+.OSZO.ZO3O lsre 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 l$so los.oor.oa.z++.osao.zoar l0 h.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 boso los.ooz.oe.z+a.oloo.zosn lo h.+.go.sz.oo.oo Do Exercício

2021 boao los.ooz.oa.z«.oloo.zoal Fos l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 Boso los.ooz.oe.zaa.omo.zoea Vzs l+.n.so.se.oo.oo Do Exercício

2021 leooo los.ooz.oe.z++.0+oo.zos+ ltzt l+.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

2021 IS0OZ IOS.OOZ.Oa.Z«.OaOO.ZOra v4 [.4.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2021 8750 lOS.OOa.OA.z+r.O+rO.OOaS p 
[.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 benO pS.OOa.Oa.Zlr.OnSO.ZOeO lO h.n.S0.S2.00.00 Do Exercício
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- caracterizada qualquer hipotese de inexecufio total ou parcial das condi@es eslabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes: A comunicaÉo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉrMA - DAs oBRTGAçoes ol aeNerrctÁnn oe am
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Enlregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçóes descÍitâs no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo êstâbelecido e quantitativo solicitado pêla Prefeitura, responsabilizando-se

intekamente pela enkega inadequada;

- Todos os produtos deverão conter prazo de garanüa mínima assegurada pelo fabricante, contados a paÍtir do

recebimento definitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política dê garantia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno funcionamento. Essa garantia deveÉ abranger todo e qualqueÍ defeito de fabÍicaÉo e

desempenho dos produtos, quando submetidos a uso e conservaSo normais, com todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, poÍ conta da Beneficiária da Ata.

- Manter-se regular (documentação obrigatória náo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encaÍgos trabalhistas, previdenciários,

fscais e comerciais, deconentes da entrega do obieto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAçoEs Do MUNEípo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçÕes e os esclarecimentos, atinenles ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- reieitar os produtos entregues equivocadamenle ou em desacordo com as oÍientâÉes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as espcifica@es constanles do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSUI.A NONA - DO PRAZO DE ENTREGA OO OBJETO

0 prazo de entÍega será de até í0 (dez) dias úteis, mntados a partir da autorizaÉo de fomecimenlo emilida

pelo Deparlamento de Compras. Caso a entrega não seja efeüvada neste prazo, será imêdiatamente solicitada à

entrega para o próximo fomecedor clâssificâdo, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na

legislaÉo e neste edital.

cúUsuLA DÉcilA PRIMEIRA - Do PAGAMENTO

O pagamento omnerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediantê apresenlação da nota

fiscal acompanhada da certidão expêdida conjuntamentê pelâ Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tibutáÍios federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) poÍ elas adminishados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes

sociais previstas nas alíneas'a', 'b'e "c'do parágrafo únim do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

contribuições instituidas a título de substituiçã0, e às contÍibuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certifcado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por paÍte dâ Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagâmento. Sendo

4
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CúUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaçóes dê fornecimenlo, em

horário comercial de sêgunda a sexta-feira, com seguro, frete, cârga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

fcando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.
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que a PreÍêitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deÉsito bancáno. Deverá

constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

montante a pagaÍ os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, pÍevistos em lei ou nos lermos do Pregão Eletrônim n'2712021. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÉo Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coneÉo monetária.

CúUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA - DAS CONDICOES GERATS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as espêcificações constantes do

presentê Edital e Anexos, bem como da respecliva proposla;

A beneficiária da Ata fcará obrigada a:

- Não contratar seÍvidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do ob.jeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver pÍévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registro de preços todas as condiçóes de habilitação e qualificaçáo

exigidas na licitaçá0.

cúusuLA DÉcrMA TERCETRA - DAS sAi'rçoEs ADMTNTSTRATÍVAS

O descumpÍimento total ou parcial das obriga@s assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da Ata

de Regisfo de Preços, sem justifcativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÉes:

. Advertência;

. Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ala de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, alé o

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor esümado da contÍatação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimenlo não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensáo têmporária do direito de participar de licitaÉo e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Adminisúaçã0.

As importâncias Íehtivas a multas seráo desconladas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, enbetanto, mnforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidâdes serão aplicadâs sem prejuízo das demais sanções câbiveis, sejam estas administrativas ou

penais, preústas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-seá.juslificado o atraso no atendimento somente nos seguintes câsos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes ftequentes de energia elélrica e água;

d) enchentes;
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e) impedimento de supriÍ os serviços com mâteÍiais devido à interupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes subslanciais nos maleriais;

g) escassez, faltâ de materiais e/ou mão{eobria no mercado;

h) atrasos demnentes de outros serviços e/ou instalaçáo inerentes aos teÍmos conlratados diretamenle pelo

Município.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DA FRAUDE E DÂ coRRUpçÃo
A BeneÍiciária da Ata deve obsêÍvar ê fazer observar, pr seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética duranle todo o processo de licitaçâ0, de contÍatação e de execução

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes pralicas:

a) 'pÉtica conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaÉo ou na execuÉo da ata;

b) 'pnática fraudulenta': a falsifcação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuçâo da âta;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entÍe dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representanles ou prepostos do órgão licitador, visando eslabelecer preços em níveis

artifi ciais e nãorompetilivos;

d) 'prática coêrcitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução da

alai

e) 'pÉtica obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alteraÍ ou ocultar provas em inspeções ou fazer declara@s
falsas aos representantes do oÍganismo financeiro multilateral, com o objeüvo de impediÍ malerialmente

a apurâção de alegaçoes de prálica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

mateÍialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multjlateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilaleral,

mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declanndo-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de mnlratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, mnslatar o envolvimenlo da empresa, diretamente ou por

meio de um agenle, em práücas conuptas, haudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licilaçáo ou da execuçâo um contralo financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condição

para a contrâtação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parlê ou

intêgrâlmentê, por organismo financeiro multilateral, mediânte adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente lndicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, contas e íegistros relacionados à licitaçáo e à execução da ata.

CúUSULA DÉcilA SEXTA. Do FoRo
Fica eleito o ÍoÍo da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seia, para serem dirimidâs possíveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.
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cúusulá DÉGHA eurNTA - DAs orsposrçôEs FrNArs

lntêgrâm está Ata, o editâl do Prêgão Elêtrônico Nc 27n021 ê a pmposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no cerlame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ala, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgáo Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

rbara,0410812021

Prefeito

4 .O SSP/PR

:sffifo**ffiffi,
Jackson Ubiratan Vargas

Empresa: J U V Comercio de Equipamentos de lnformática Eireli CNPJ: 30.915.83,4/0001-98

Beneficiária da Ata

Ma Pereira

acompanhamento da ataChefe de Gabinete - ponsável pelo
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ATA DE REGTSTRO DE PREço N.o 88/2021 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 272021 - PMNSB

o MUtiEípD DE NovA SANTA BÁRBARA, com personalidade juÍídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob no 95.5ô1.080/000íS0, com sede na Rua Walftedo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, representada nestê ato por seu Preíeito, Sr. ClaudemiÍ Valério, brasileiro,

casado, porlador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.69'1.409-10, doravante

denominado Órgáo Gerenciador, em conÍormidade com a Lei Complementar Federal n.o 1231200ô e n'
filnU4, Lei Federal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n' 8.250/2014, Decrelo Federal No

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, mm

as alterações posteriorês, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO No

271202'1, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESoLVE registrar os preços para eventual aquisição de

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de coslura, instrumentos

musicais e outros, paÉ suprir as necessidades das Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa MINAS

SOLUçoES EM IMPRESSÃO LTDA, pessoa jurídica de dheito privado, inscrita no CNPJ sob no.

39.619.837/0001-59, com endereço à Avenida Sabará, 62 - CEP: 35701079 - Baino: São Vicente, Sete

Lagoas/MG, neste ato representada pelo Sr. Marco Tuliogomes de Figueiredo, inscrito no CPF sob n0.

073.960.04ô-08, RG n" MG10581165, doravante denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada,

observada as êspecificaFes, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e

condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a evenlual aquisição de móveis, êletrodomésticos,

eletroeletrônicos, equipamentos de informática, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros,

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado no ANEXO 0'l, que integra o

Edital de PÍegão Eletrônico N.' 2712021, independentemente de transcriçã0. O Órgão Gerenciador náo se

obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 0'1,

podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de

condi@es, o beneÍiciário do registro teé preÍerência, nos lermos do ârt. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada

no art. 70, do Decreto no 6.90ô/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESPECTFTCAÇÃo D0 oBJETO E PREÇOS REGTSTRADOS

MÂRCOÍULIO 
^!!h.dôd. 

rb.tu ó.xd F
GOMESDE r^&ol\f,D@..t5 ot

rrcu gn:oooz: goo'ffiHffi ,",

M608

LOTE: 03'l
- Lote 031

86821
I-INDUTRIÁL Possui 2 BaíÉeias

Tíoca Facil do Penb (SolbÍdo
2 PaÉtusos); Íroca Fácjl da
(Sofiando Apenas I Jogo de

otÉda Prálica Dos Piotes;
de Eronze no Cabeçote;

Elélítuo Por Pêdal: Bâiro
de Ruldo: FuÍos (PunÉes)r 60:

da Mesa Com Abas 105 Cm:

de Energia 0,5994 Kwli;
110v: Capacidade de

ESPIRÀL

m Folhâs-

o

UROS

N

60
-25

UN 2,00 5.500,00 't1.000,00
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LOTE: 041

- Lote 041

1 5947 IMPRESSORÂ TASER MULTIFUNCIONÂI-

MoNoCRoMATICA. Me íâ padráo: ddr

de 512 mb. f,ssh dê 512 mb. Vêlo{íade do
pÍoc8ssadoÍ I 200 mhz. velo(íads de
impcssào de até 38 ppín eín a4. Carta até

40 pÊn píeb. Saída da píi,neira Égha:
em aló 6,3 §eguíÍos pÍâto. Dúplex pÍinl

sp€€d a4 aü 31 ipm. lmprêssão preb
hslrês 12m {âpÍiÍnorado até 4800 r 600

dpi). Tipo de digiblizâÉo base plana,

alim€nlador aubmáfto de docünEílbs /
sensoÍ dê iíBgEm poí coíltalo (coírbd
iÍnag€ sensoE - ds). ResobÉo da

digilalizaÉo lErdrare: alé l2m r 1200 dpi

e ólica: até 12m x i200 dpi. FoÍmâbs do§

aÍquivos digilalizados em pdl jpg, lifi.
Íamânho da digihlizaÉo m aliírEntadoí
auloínáüco dê dooiÍÍrêfltos: 216 x 356 Írm.
máxiho: lm x 152 ÍÍún, mlniÍms: 2í6 x
297 mm (base dam). Vebordade de
digilalizaÉo de ale A ppíú46 pm (plÊto e
bmco) alé 20 ppÍn/3,1 ipm (cores) Duplex:

atê 16 ipm (preb e branco), atê 34 ipm
(coírs). ResoluÉo de ópi8 píeb: alé 600
x 600 dpi (lextos e gráÍcos), coc 8É m0 r
6m dpi {teíos e gráfcos).

oimensimamenlo da copiadoÍa dê 25 ab
4m%. Conesliüdade psdráo com poíb
usà ê alla velocihde 2.0, I r poÍb host

usb lrasêiío. I r poÍla usb íÍonlal. Rede

gigabit etÉíncl lan 10/100/ 1000b6§ât
Coo€ráo wi{ 802.11b/9fl2.4/5 gtE baÍúa
duda inl€gÍada; altenlica#o üa wep,
wpal pa2, wpa enteDÍise; cÍiplogÍafa vh
aes ou llip;wps: wi-f diredi bluetooh lo!í-
êneEy. Cido de tr$aho Ín€nssl 8té

80.000 Éginas (a4). Tipos de §llpoÍlls de
impÉssão compoÍbdos popol (coíflrí,
ecoefrcienL lerÍe, pesado, sulflê, coloíilb,
limbrado, píéimpÍesso, pÍáreÍturado,
ÍBciiado, áspeo). eovÊbpes,slhuebs.
Tamânhos de mídia sugoÍlados bandeia 1:

a4:â5;a6; b5 0is)i oficjo (216 x 3,40 mm)i

16l((195 x 270mm); l6k (184 x 260 ÍÍm);
l6t ('197 r 273 mn); caítào postâl Fpoíà;
caÍtáo+ostal iapoíÉs úrplo hEíüdo;
envelope no 10; entÊlopê íroílardl;
envelope b5; enYelopê c5; en!êhpe dl;

bmanho peEonalizado; 4 r 6 pol.; 5 x 8
pol.t Íneb caÍlâ; b dêja 2 ê bandêia 3: a4;

a5; S; b5 üis); ofido (216 r 3,O ím); 16k

{195r270 mm); 1ôk (18,{ r 260 ím);16k
(197 r 273 mm); lamanho peGmalizado;

a5{ 1 x 6 pol.; b6 (is). Manuseamenb de
papel 'l x baídeia para lm fohas, 2 x

baodejas de enlrda para 2$ blhas,
aÍmenlâôr aubmático dê doc!íÍE lb§
(ad0 p6ra 5n blÉs, bandêia de saida psra
.l50 blu§, op6es de íÍente e tr6o:
aüloÍÉtico (padrào), capacirade do
alimeolador autoÍrÉüco de doqlnentos:
pâd.áo (50 folhas). bandejas para papel

sbndard: 2 com c+gcidades dê ent"âda:
ats 350 folhss (bandeia 1: aü 1m bhas;
baÍxhja 2: alá 250 íohss) padíão. aé 10

eovelopes, capacidades de saÍda: alé ,50
tolhas padráo, alé 10 envebpes. Pahel de

onlrole com tela de toque cobdda de 2.f
(cAd). Fonle de alimentsÉo inbma do 127
lolts

HP

M428fd

W

UN 6,00 2.500,00 15.000,00

TOTAL 26.000,00

MARCOÍULIO B,i,,ôd.Í-*dá,
GOMESDE rôi rúEon uo Gor..t

FlGuElR€Do:o73emgffii
6004608
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07396004ó08 rrr:]! ar.oo
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NOVA SANTA BARBARA
ESTPOO DO PARANÁ

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Regisko de PreEos será de '12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍiúcia legal após a publicaçâo do seu exlrato no Diário Olicial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRÁ

As despesas decorrentes desta ata correráo por conta das seguintes dotações orçamentárias:

CúUSULA QUINTA . DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

ênquãnto a proposta continuar se moslrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos dâ norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no ô.906/03- Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, nâo será obrigada a

adquirir os produtos refeÍidos na Cláusula segunda exclusívamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaçáo de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, câncelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, garantidos à beneficiária, nesle caso, o conkaditórjo e a ampla defesa.

cúusuLA sExÍA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REG|STRo DE pREços

A Ata de Rêgistro de Preços poderá ser cancelada pela Adminiskação:

Dotações

o l4.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício2021 470 lOa.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO

480 lOa.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 504 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercicio2021

870 IOS.OO,1.,1S.TZZ.OOZO.ZOOS o h.4.90.52.00.00 Do Exercício2021

2021 880 IOS.OOT.,1S.TZZ.OOZO.ZOOS 504 l+.+.SO.SZ,OO.OO Do Exercício

2021 1S2O IOO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrO 103 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1930 IOO.OOZ.rZ.SOr.OZrO.ZOrO 104 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 1940 IOO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZOrO 107 l+.+.SO.sZ.OO.OO Do Exercício

2021 2120 pO.OOr.rZ.SOt.OZSO.ZOre 102 l+.+.SO.sZ.OO.OO Do Exercício

2021 2210 IOO.OO+.rZ.eOS.OZOO.ZOre 102 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2380 pO.OO+.TZ.TOS.OZZO.ZOZO 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

o h.4.eo.s2.oo.oo2021 2910 pO.OOr.rO.lOr.O3ZO.ZOZS Do Exercício

2021 2s2O pA.OO1.,1O.SO,l.OSZO.ZOZS 303 [.I.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 2931 pa.OOr.rO.rOr.O3ZO.ZOZS 518 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3090 pa.ooz.ro.ror.oeso.zoze 5r8 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2021 3210 IOO.OOZ.,1O.SO+.OSZO.ZOIO 518 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

o 14.4.90.52.00.002021 3350 pS.OOr.O0.Z++.OrAO.eOSr Do Exercício

2021 3630 pS.OOZ.OO.Z++.0+OO.zOt+ 0 14.4.90.52.00.00 Do Exercício

2021 3640 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZOl+ 705 |+.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 3650 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZOa+ 72s [.+.SO.Sz.OO.OO Do Exercício

2021 3ô60 IOS.OOZ.OA.Z++.0+OO.ZOl+ 727 l+.+.SO.SZ.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3ô62 pS.OOZ.Oe.Zna.O+OO.ZOS4 741 [.+.SO.Sz.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3750 lOS.OOS.Oe,Z+l.O+rO.OOaS o h.4.90.52.00.00 Do ExercÍcio

o h.4.9o.s2.oo.oo Do Exercício2021 3840 pS.OOS.Oa.Z+S.O+SO.ZOSO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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- automaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não reslarem fomecedores regislrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administralivo específic0, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpriÍ as exigências da Ata, por ocorÍência de casos fortuilos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamenle, inexequível em funçâo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compóem o custo do produto. A solicitaçáo dos fomecedores paÍa câncelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a anlecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaÉo das pênalidades previstas no edital, caso não acêitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedona:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotêse deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer mndição de habilitaçao ou qualificação técnica êxigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e jusüÍicadas;

- não cumprir as obrigaçóes deconentes desta Ata de Regislro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo eslabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecufio total ou parcial das condiçóes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmenle ou por correspondência com aviso de recebimenlo, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉflMA - DAs oBRrcAçoES DA BENEFTcTÁnn ol lm
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entrêgâr o produto adjudicado estritamente de acordo com as especifica@es descritas no Termo de Referência

- ANEXO 0'1, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado peta Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Todos os produlos dêverão mnter prazo dê garantia mínima assegurada pelo fabricante, contados a partir do

recebimento deÍinitivo dos itens, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante

de seu pleno Íuncionamento. Essa garanlia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação e

desempenho dos produtos, quando submetidos a uso e conseÍvação normais, com todos os custos deconentes

de substituição dos produtos, por conta da Beneficiárja da Ata.

- Manter-sê regular (documentação obrigatória náo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus rêferente à entrega dos pÍodutos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, demrrentes da entrega do obieto;
MARCO TULIO kl* & ídtr dieià,

GOMES DE
GúUSULA oITAvA - DAS oBRIGAçÕES Do MUNGíPO FIGUEIREDo:0 ffiHflT *

Caberá a PreÍeitura'. 7

- prestar as informa@es e os esclarecimentos, alinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos enbegues equivocadamenle ou em dêsâcordo com as orientaçôes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍicaçoes conslantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.
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CúUSULA DÉCIiIA. DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitaçóes de fomecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-Íeira, mm seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

cúUsuLA DÉcilA PRIMEIRA - Do PAGAI,ENTo

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaÉo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas adminiskados, inclusive os cÉditos tÍibutários relativos às contÍibuiçoes

sociais previstas nas alíneas'a', "b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às

contribui@s instituídas a título de substituiçâ0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação iunto ao FGTS. Na existência de débitos .iunto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por paÍte da BeneÍiciária da Ata, iniciand+se novo prazo para o pagamento. Sendo

que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediantê deposito banúrio. Deverá

mnstar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancáÍia receptona do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 2712021. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a rea.justamento de preços ou a mneção monetária.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs coNoIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguinles exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta:

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Não conkataÍ seÍvidor pertencente ao quadÍo da Pnfeiluna, durante a execufro do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de registro de preços Mas as mndiçôes de habilitação e qualificação

exigidas na licitação' 
sff'!#." ffittrB#

cúusulA DÉc[iA TERcETRÂ - DAS sANçôEs ADMrNrsrRÂTMAs 1",Y:ff1"'" mr*
0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execuÉo da Atâ

de Registro dê Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, poderá acanelar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Adveíência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em mso de recusa do 1.0

colocada do item em âssinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de Íomecimênto incompleto ou em atraso, âlé o
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CúUSULA NONA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até í0 (dez) dias úteis, mntados a paÍtir da autorização de fornecimento emitida

pelo Depaíamento de Compras. Caso a entrêga não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o proximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançÕes pÍevistas na

legislaçáo e neste edital.
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máximo de 10% (dez poÍ cento), incidentes sobre o valor estimado da contÍatâçáo, além do desconlo do

valor mnespondente ao fomecimento náo realizado pela bênefciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez mmunicados oficialmente;

. Suspenúo temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Adminiskaçâo Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o mntraditório e ampla

defesa.

A aplicaçáo das sanÉes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do fomecêdor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importáncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrançâ iudicialmente.
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das dêmais san@s cabiveis, seiam estâs administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altenaçôes.

Considerar-seá justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes fÍequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à intenupçáo das vias de acesso às mesmas;

0 acÍéscimos de volumes ou modiÍica@es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão{eobra no mercado;

h) atrasos deconentes de oufos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamenle pelo

Município. Hfff#"offi**
cúusuu DÉcilÂ QUARTA- DA FRAUDE E DA coRRuPÇÃo iflã§'lHm::*"

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, pr seus íomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto pâdrão de ética durante todo o processo de licitaÉo, de contratação e de execuÉo

do obiêto. Pâra os propósitos desta cláusula, definem-se as seguinles práticas:

a) 'prática conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de inÍluenciar a aÉo de servidor público no processo de licitaÉo 0u na execuÉo dâ âta;

b) 'prática fraudulenta': a falsificaçáo ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução da ata;

c) "pútica colusiva': esquematizar ou êstabêlecer um acordo entÍe dois ou mâis licitântes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e nãorompetitivos;

d) "pÉtica coercitiva": causar dano ou ameaçar causâÍ dano, direta ou indirêtâmênte, às pessoas ou sua

propÍiedade, visando influenciâr sua paÍticipaÉo em um processo licitatório ou afêtar a execução da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) dêsfuir, fâlsificar, alterar ou ocultar provas em insp@es ou fazer declaraçóes

falsas aos representantês do organismo financeim multilateral, mm o objetivo de impediÍ materialmênte

a apuração de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.
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Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro mullilateral,

6


