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Municipio de Capanema - PR 

MUNICIP1O DE CAPANEMA- PR 

ATA DE REGISTRO DE PREPOSIV°420/2019 

PREGAO PRESENCIAL N° 86/2019 

Aos vinte e nove dias de agosto de 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Gov. Pedro 

Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu 

Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, 

do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas 

apresentada no Pregio Presencial n° 86/2019, por deliberacao do Pregoeiro, devidamente homologada 

e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa 

classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condicOes do Edital que rege o Pregao 

e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

BELINKI & SOUZA LTDA - ME, sediada na R TENENTE CAMARGO, 1015 SALA 01 - CEP: 85605090 

- BAIRRO: VILA MARIA DELANI, na cidade de Francisco Beltriio/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 

08.831.603/0001-47, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

representante Legal Sr(a). PAULO RODRIGO DE SOUZA, portador do RG n° 84369420 e do CPF n° 

040.508.269-09, residente no endereco: RUA TENENTE CAMARGO, 1015 - CEP: 85605090 -

BAIRRO: P KENNEDY, na cidade de Francisco Beltrao/PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto desta Ata e o CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A LOCKAO DE 

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET MONOCROMATICAS E SCANNER DE MESA DE ALTA 
VELOCIDADE COM REDS WIRELES E ETHERNET CABEADA, PARA DIGITALIZAcA0 DE 
DOCUMENTOS SIMPLES, FRENTE E VERSO EM UNICA PAGINA E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 

• DOCUMENTOS PARA INSTALKAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAcAO, SECRETARIA DE 
EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS, objeto, para 
atender as necessidades do Municipio de Capanema, conforme especificacaes do Termo de Referencia e 
uantidades estabelecidas abaixo: 

ITENS 

Lote Item Codigo Descricao do 	 i1iiarca Unidade Quantidad Preto Preto total 
do 
produto 

produto/servivo do 
produto 

de 
medida 

e unitario 

/ set-vie°  
01 1 53973 LOCACAO DE SAMSU CO/IM 100.000 0,05 5.000,00 

IMPRESSORA 	' NG 
MI JLTIFUNCIONAL PARA 
INSTALKAO NA SEDE 
DA SECRETARIA DE 
EDLICAcAO, CULTURA E 
ESPORTES DE 
CAPANEMA - PR, COM 
AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 
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MINIMAS: CAPACIDADE 
DE 520 FOLHAS NA 
BANDEJA PADRAO; 
INTERFACE LCD 
INTUITIVA SENSIVEL AO 
TOQUE DE 7"; 
RESOLUcA0 DE 
IMPRESSAO DE 
1.200dpi; IMPRESSAO E 
COPIA FRENTE E 
VERSO; ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE 
DOCUMENTOS FRENTE 
E VERSO; IMPRESSAO 
DE 53ppm (A4) E 55ppm 
(CARTA); DISCO RIGIDO 
DE 80GB; PAINEL DE 
CONTROLE; 
VELOCIDADE DE 53 
ppm EM A4 (55 ppm EM 
CARTA); RESOLUcA0 DE 
1.200 X 1.200 dpi DE 
SAIDA EFE'rIVA; 
EMULAcA0 PCL5e, 
PCL6, PostScripit Leve13, 
PDF 1.4 E TIFF; TAXA DE 
ZOOM DE 25-400% 
(VIDRO), 25-200% (ADF); 
MULTIPLAS COPIAS DE 
1-999 PAGINAS; 
ESCANER COM METODO 
CCD COLORIDO; 
RESOLUcA0 OTICA DE 
600 X 600 dpi NO 
ESCANER; ESCANER 
PARA PC, EMAIL, 
MEMORIA USB, FTP E 
SMB; COMPATIBILIDADE 
COM FAX PARA PC, 
EMAIL, USB MEMORY, 
FTP E SMB; BANDEJA 
MULTI-PROPOSITO PARA 
100 FOLHAS; LCD DE 7" 
WVGA (800 X 480) 
COLORIDO SENSIVEL 
AO TOQUE; 
MEMORIA/ ARMAZENAG 
EM DE 256 MB; 
COMPATIBILIDADE OS; 

01 2 53971 LOCKAO DE 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL PARA 
INSTALAcA0 NA SEDE 
DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAcA0 DE 
CAPANEMA - PR, COM 
AS SEGUINTES  

SAMSU 
NG 

CO/IM 70.000,00 0,05 3.500,00 
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CARACTERISTICAS 
MINIMAS: CAPACIDADE 
DE 520 F'OLHAS NA 
BANDEJA PADRAO; 
INTERFACE LCD 
INTUITIVA SENSIVEL AO 
TOQUE DE 7"; 
RESOLUcA0 DE 
IMPRESSAO DE 
1.200dpi; IMPRESSAO E 
COPIA FRENTE E 
VERSO; ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE 
DOCUMENTOS FRENTE 
E VERSO; IMPRESSAO 
DE 53pprn (A4) E 55ppm 
(CARTA); DISCO RIGIDO 
DE 80GB; PAINEL DE 
CONTROLE; 
VELOCIDADE DE 53 
ppm EM A4 (55 ppm EM 
CARTA); RESOLUcAO DE 
1.200 X 1.200 dpi DE 
SAIDA EFETIVA; 
EMULAcA0 PCL5e, 
PCL6, PostScripit Leve13, 
PDF 1.4 E TIFF; TAXA DE 
ZOOM DE 25-400% 
(VIDRO), 25-200% (ADF); 
MULTIPLAS COPIAS DE 
1-999 PAGINAS; 
ESCANER COM M .ETODO 
CCD COLORIDO; 
RESOLUcA0 OTICA DE 
600 X 600 dpi NO 
ESCANER; ESCANER 
PARA PC, EMAIL, 
MEMORIA USB, FTP E 
SMB; COMPATIBILIDADE 
COM FAX PARA PC, 
EMAIL, USB MEMORY, 
FTP E SMB; BANDEJA 
MULTI-PROPOSITO PARA 
100 FOLHAS; LCD DE 7" 
WVGA (800 X 480) 
COLORIDO SENSIVEL 
AO TOQUE; 
MEMORIA/ARMAZENAG 
EM DE 256 MB; 
COMPATIBILIDADE OS; 

01 3 53972 LOCAcA0 DE SAMSU CO /IM 50.000,00 0,05 -2":60 ,00 
IMPRESSORA NG 
MULTIFUNCIONAL PARA  
INSTALACAO NA SEDE 
DA 	SECRETARIA DE -' 
FAMILIA E ._ 
DESENVOLVIMENTO 
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SOCIAL DE CAPANEMA - 
PR, COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 
MINIMAS: CAPACIDADE 
DE 520 FOLHAS NA 
BANDEJA PADRAO; 
INTERFACE LCD 
INTUITIVA SENSIVEL AO 
TOQUE DE 7"; 
RESOLUCAO DE 
IMPRESSAO DE 
1.200dpi; IMPRESSAO E 
COPIA FRENTE E 
VERSO; ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE 
DOCUMENTOS FRENTE 
E VERSO; IMPRESSAO 
DE 53ppm (A4) E 55ppm 
(CARTA); DISCO RIGIDO 
DE 80GB; PAINEL DE 
CONTROLE; 
VELOCIDADE DE 53 
ppm EM A4 (55 ppm EM 
CARTA); RESOLUCAO DE 
1.200 X 1.200 dpi DE 
SAIDA EFETIVA; 
EMULACAO PCL5e, 
PCL6, PostScripit Leve13, 
PDF 1.4 E TIFF; TAXA DE 
ZOOM DE 25400% 
(VIDRO), 25-200% (ADF); 
MULTIPLAS COPIAS DE 
1-999 PAGINAS; 
ESCANER COM METODO 
CCD COLORIDO; 
RESOLUcA0 OTICA DE 
600 X 600 dpi NO 
ESCANER; ESCANER 
PARA PC, EMAIL, 
MEMORIA USB, FTP E 
SMB; COMPATIBILIDADE 
COM FAX PARA PC, 
EMAIL, USB MEMORY, 
FTP E SMB; BANDEJA 
MULTI-PROPOSITO PARA 
100 FOLHAS; LCD DE 7" 
WVGA (800 X 480) 
COLORIDO SENSIVEL 
AO TOQUE; 
MEMORIA/ ARMAZENAG 
EM DE 256 MB; /7 

COMPATIBILIDADE OS; / z' 
01 4 53974 LOCACAO DE SAMSU CO/IM 50.000,00 

IMPRESSORA NG 
0,05___72/.500,00 

MULTIFUNCIONAL PARA  

INSTALACAO NO SETOR 
DE LICITACOES DO 
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MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, COM 
AS SEGUINTES 
CARACTER1STICAS 
MINIMAS: CAPACIDADE 
DE 520 FOLHAS NA 
BANDEJA PADRAO; 
INTERFACE LCD 
INTUITIVA SENSIVEL AO 
TOQUE DE 7"; 
RESOLUcA0 DE 
IMPRESSAO DE 
1.200dpi; IMPRESSAO E 
COPIA FRENTE E 
VERSO; ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE 
DOCUMENTOS FRENTE 
E VERSO; IMPRESSAO 
DE 53ppm (A4) E 55ppm 
(CARTA); DISCO RIGIDO 
DE 80GB; PAINEL DE 
CONTROLE; 
VELOCIDADE DE 53 
ppm EM A4 (55 ppm EM 
CARTA); RESOLUcA0 DE 
1.200 X 1.200 dpi DE 
SAIDA EFETIVA; 
EMULAcA0 PCL5e, 
PCL6, PostScripit Leve13, 
PDF 1.4 E TIFF; TAXA DE 
ZOOM DE 25-400% 
(VIDRO), 25-200% (ADF); 
MULTIPLAS COPIAS DE 
1-999 PAGINAS; 
ESCANER COM METODO 
CCD COLORIDO; 
RESOLUCAO OTICA DE 
600 X 600 dpi NO 
ESCANER; ESCANER 
PARA PC, EMAIL, 
MEMORIA USB, FTP E 
SMB; COMPATIBILIDADE 
COM FAX PARA PC, 
EMAIL, USB MEMORY, 
FTP E SMB; BANDEJA 
MULTI-PROPOSITO PARA 
100 FOLHAS; LCD DE 7" 
WVGA (800 X 480) 
COLORIDO SENSIVEL 
AO TOQUE; 
MEMORIA/ ARMAZENAG 
EM DE 256 MB; 
COMPATIBILIDADE OS; 

01 5 53975 LOCAcA0 MENSAL DE 6 BROTHE MES 12,00 2.109 25.200,00 
SCANNERS DE R 
DOCUMENTOS DE ALTA 
VELOCIDADE COM t 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85710-000 
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REDE WIRELESS, REDE 
ETHERNET CABEADA, 
DIGITALIZACAO FRENTE 
E VERSO (DUPLEX), 
CAPACIDADE MINIMA 
DE PAPEL DE 50 
FOLHAS, CICLO DE 
TRABALHO DIARIO ATE 
5.000 DIGITALIZAcOES, 
PDF PEQUISAVEL, 
SENSOR DE IMAGEM, 
RESOLUcA0 OPTICA DE 
600X600DPI,INTERFACE 
USB DIRETA, INTEFACE 
PADRAO WIRELESS 
802.11 B/G/N, 
ETHERNET GIGABIT 
10/ 100/ 10000 BASE - T, 
HI-SPEED USB 3.0, 
VELOCIDA DE MINIMA 
DE DIGITALIZACAO 
(DUPLEX)100 IPM, 
VELOCIDADE MINIMA de 
DIGITALIZACAO 50 PPM, 
TIPO DE SCANNER CIS 
DUPLO, RESOLUCAO 
INTERPOLADA 
1200X1200 DPI. 

Valor Total da Ata de Registro de Precos: R$ 38.700,00(Trinta e Oito Mil e Setecentos Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragdo a firmar as aquisigOes que deles 
poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigOes. 

• 2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuare. seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverit conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Thimero da Ata; 
3.2.3. Ntimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotaciio orcamentsiria onerada;  
3.2.4. Valor do servico;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 servico devera atender rigorosamente as especificacties exigidas pela Contratante 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE REC IMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera iniciar os servigos imediatament  apps a solicitacio  

formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente podera ocorrer 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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posteriormente a elaboracao de requeritnento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos 

termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 
a) Identificactio da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos servicos a serem executados; 
c)Local onde serao entregues os servicos; 
d)Prazo para entrega dos servicos; 
e) Quantidade e medidas do servico, quando for o caso; 
Nustificativa da quantidade requisitada e a necessidade da contratagao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  
verificarit a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisicao de execucao do  
Servico podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa  
vencedora.  

4.4. A empresa licitante deve negar ra execuciio do servico caso estes sejam solicitados sem a 
elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada' neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizaeito  
para a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao dos agentes publicos envolvidos por improbidade administrativa.  

4.6. A execucau do servico pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboracao do  
requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, configurando a mit-fe  
da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao pagamento 
dos produtos, sem preluizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das penalidades 
previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apps o recebimento definitivo dos servicos, deverao ser armazenados em arquivo proprio no 
Controle Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalizacao de orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 28 e ss. 

do edital, de forma parcela.da, conforme o fornecimento dos produtos, somente apos o recebimento 
definitivo dos materials, nos termos do item 27 e ss. do edital do certame. 

5.2.Sera considerada como data do pagarriento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

5.3.A CONTRATANTE nab se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratarios proporc • • ais 
aos dias de atraso, apurados desde a data 'finite prevista para o pagamento ate a data o e • tivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado  segundo a formula: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



 

49 

  

Municipio de Capanerna - PR 

I= 
(6 / 100) 

365 

N = Ntimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5.As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas seguintes 

dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

_ 

Grupo da fonte 

2019 720 07.001.12.361.1201.2 102 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 730 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 990 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 4010 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio • 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Administractio, conforme Projeto Basico, ao qual competird dirimir as dOvidas que 

surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragdo, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigOes tecnicas, 

vicios redibitOrios, ou servigo inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Precos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Pedro 
Augusto Santana, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas 
ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administracao. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registradOs se em 

maiores que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Preg para 
promover a renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociag , o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na leg' acao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007.  
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8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato 

que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagoes junto aos 

fornecedores. 
8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego 

praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 
8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para reducao de precos e sua adequagao 

ao praticado pelo mercado; 
8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicagao de penalidade; 
8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada 

a ordem de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera.: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado 
pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de 
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e 
extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, 
quando cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
propria unidade, devendo a deliberagdo, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memOria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital ConvocatOrio, 
salvo a hipotese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas• negociagifies, o Orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e ad,otal-  as 
medidas cabiveis para obtencao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo 	dO . 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagdo ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos caso revistos acima. 
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8.11. Havendo qualquer alteraca6, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 
Registro de Precos aos Orgaos participantes, se haulier. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar 

o contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou 

no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga major, que prejudique o cumpritnento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipOteseS acima, o orgao gerenciador comunicard o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAcOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infracao administrdtiva, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidoneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execugdo, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estard sujeita as 
sancoes administrativas abaixo, gararitidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do servico, calculada sobre o valor 
total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da 
respectiva ata, a partir do qual estari configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por nfra ao a 
qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na'alinea 
"a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 
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• 

• 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de rescistio 
do contrato por ato unilateral da Administractio, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulactio corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 
configurada a inexecuctio total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilicitos yisando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblica 

e de competencia exciusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
10.8. As demais sancaes sao de competencia exciusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da 

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES 
12.1. As obrigacOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os materiais serao recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execucao deste instrumento que nao po 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia 
outro por mais privilegiado que seja. 
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 

15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 
contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 

combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 

o edital do Pregao Presencial n° 86/2019 , o seu respectivo Projeto Basic°, e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Preglio 

Presencial n° 86/2019 . 
15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 

Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) 
PAULO RODRIGO DE SOUZA, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 29 de agosto de 2019 

E SOUZA 

Ryrresentante Legal 

BELINICI & SOUZA LTDA - ME 

Detentora da Ata 
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