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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de Novembro do ano de 2020, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE FREI 

ROGÉRIO, através da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 07.167.096/0001-

26, com sede administrativa na Avenida: Vereador José Almeida de Souza, n º 250, nesta cidade de Frei 

Rogério/SC, representada neste ato por seu Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Edison 

Mello Ferreira, no uso de suas atribuições, resolve registrar os preços ofertados pela empresa:  

NORMELIA LOTTERMANN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

20.132.150/0001-66, neste ato representado pelo Sr. Leandro Alberto Kerber, brasileiro, portador da 

cédula de identidade nº 3039655141 SSP/DI RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 770.862.410-53, situada 

à Rua Planalto, nº 2100, bairro Distrito Industrial, na cidade de Três de Maio/RS, CEP 98.910-000, 

doravante denominada FORNECEDORA;  

Classificada para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório nº 

001/2020, Pregão Presencial nº 001/2020, Registro de Preços nº 001/2020, observando-se fielmente 

as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de 

Registro de Preços, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO  

 

1.1. A presente ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

aquisição de Poltronas tipo 1 e 2, conforme especificações constantes deste edital e anexos, 

constituindo-se em:  

 

Item Especificação Unid. Marca 
Valor Unit.  

R$ 

Qtde. 

Estimada de 

Consumo  

1 

Poltrona Diretor Universitária  

Descrição da poltrona:  

Braço Americano com prancheta 

escamoteável; 

Un REIFLEX 470,00 100 
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Estrutura Palito com grade; 

Em Tecido Courino 

Na cor Preta 

 

 

1.2 As cadeiras deverão ser fornecidos, em única remessa ou de acordo com as necessidades 

da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério/SC, devendo a fornecedora, proceder à entrega em 

até 15 (quinze) dias contados da data da solicitação, sem a exigência de valor mínimo, na quantidade e 

no local determinado pelo setor legislativo municipal requisitante, sem custos adicionais; 

1.2.1 - Caberá a Fornecedora obedecer ao objeto do presente edital e as disposições legais 

contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.  

1.2.2 - Todos os itens deverão ser de 1ª qualidade e estar de acordo com as normas e 

legislação pertinente para cada, conforme exigências contidas no edital. 

1.2.3 -  Por ocasião do recebimento das cadeiras, o Município, por intermédio de comissão 

designada, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no 

todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, obrigando-se a 

proponente vencedora a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais. 

1.2.4 - A vencedora deverá responsabilizar-se pela troca das cadeiras enviadas, quando na 

ocasião do recebimento, for constatado que estas se encontram com defeito, diferente da solicitação ou 

em desacordo com qualquer das especificações, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), a título de depósito, sem prejuízo da incidência de multa diária por atraso na 

entrega, à contar da data efetiva do pedido, no mesmo valor. 

1.2.5 - A empresa vencedora deverá substituir sem custos, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, após o recebimento da notificação expedida pela Câmara Municipal, o(s) item(s), caso se constate 

defeitos de fabricação, ou qualquer anormalidade que esteja em desacordo com as especificações do 

edital, dentre outros. 

1.2.6 - O aceite das poltronas não exclui a responsabilidade civil da FORNECEDORA por 

vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos materiais, ou por desacordo com as especificações 

estabelecidas neste edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.  

1.2.7 - Caso as poltronas sejam recusadas ou o documento fiscal apresente incorreção, o 

prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 

depender do evento.  

1.2.8 - A vencedora deverá arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às 

entregas das poltronas, inclusive os oriundos da devolução e reposição de mercadorias recusadas por 

não atenderem ao edital. 

1.2.9 - Os quantitativos descritos no Anexo I e II constituem mera previsão, dimensionada de 

acordo com a demanda atualmente existente, não ficando a Câmara Municipal, obrigada a executá-los 

integralmente. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS.  

 

2.1. Os preços não serão reajustados;  

2.2. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor devidamente 

comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art.65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante 

requerimento a ser formalizado pela FORNECEDORA;  

2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;  

2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 

FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, deverá requerer a revisão dos 

preços nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93;  

2.5. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no 

mercado;  

2.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do 

item correspondente da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa;  

2.7. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos 

termos e prazos fixados pelo órgão público controlador;  

2.8. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou 

taxas e de alterações das alíquotas dos já existentes.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS  

 

3.1. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias contados da entrega dos materiais, 

mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal 

competente.  

3.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Frei 

Rogério/SC e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da 

habilitação. 

3.3. A FORNECEDORA deverá enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente após a 

emissão do mesmo, para o Setor de Compras (Fone (049) 3257-0141 | E-mail: 

camara@freirogerio.sc.gov.br)  

3.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o 

pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para a FORNECEDORA.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
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4.1. Cabe a CÂMARA MUNICIPAL:  

4.1.1. A definição do objeto desta licitação;  

4.1.2. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório;  

4.1.3. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à 

fiscalização da execução do contrato;  

4.1.4. Efetuar o pagamento da empresa vencedora de acordo com o estipulado neste edital;  

4.1.5. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio 

econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal protocolado pela 

proponente vencedora, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;  

4.1.6. Providenciar a publicação da Ata de Registro de Preços proveniente do presente 

processo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  

 

4.2. Cabe a FORNECEDORA:  

4.2.1. Executar o objeto de acordo com o estipulado no edital e anexos;  

4.2.2. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas 

neste Edital, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;  

4.2.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;  

4.2.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato 

oriundo do presente processo licitatório;  

4.2.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, 

para a liberação dos materiais solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta 

cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da FORNECEDORA, relativamente às 

obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 

10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório 

e a ampla defesa, conforme listado a seguir:  

5.1.1. Advertência;  

5.1.2. Multa;  

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração;  

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
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5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas aa FORNECEDORA juntamente à de multa e 

obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum 

e consequências.  

5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da FORNECEDORA.  

5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam 

acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba 

a aplicação de sanção mais grave.  

5.4. A Câmara observará a boa-fé da FORNECEDORA e as circunstâncias atenuantes e 

agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a 

penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no 

prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.  

5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o 

início da execução do objeto, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas 

observarão os seguintes parâmetros:  

5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia 

de mora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou 

entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que configurará 

a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço 

no caso de inexecução parcial do contrato;  

5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de 

inexecução total do contrato.  

5.6. No caso de necessidade de troca, por ter sido constatado, após seu recebimento, que o 

mesmo encontram-se com defeito, diferentes da solicitação ou em desacordo com qualquer das 

especificações editalícias ou contratuais, caberá a licitante sua retirada e/ou substituição integral, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação, sob pena de pagamento de multa diária, à 

título de depósito, no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro 

de Preço por dia de mora, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), o que 

configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.  

5.7. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:  

5.7.1. Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade 

requerida, por mais de 07 (sete) dias corridos após o recebimento pela FORNECEDORA da ordem de 

serviços.  
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5.7.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às 

especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou 

entrega de materiais.  

5.8. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado aa 

FORNECEDORA:  

5.8.1. Se o valor a ser pago aa FORNECEDORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 

fica está obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial.  

5.8.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

FORNECEDORA ao Município, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

  

6.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

6.2. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, art.65, inciso I, letra “b” e inciso II, letras “c” e “d”, observado o 

que dispõe os §§1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE 

PREÇOS  

 

7.1. O registro da FORNECEDORA poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  

7.1.1. Pela Administração, quando:  

a) A FORNECEDORA não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de 

preços;  

b) A FORNECEDORA, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de 

preços;  

c) A FORNECEDORA der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro 

de preços, por um dos motivos elencados no art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e 

alterações posteriores;  

d) Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo 

mercado; 

e) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.  
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7.1.2. Pela FORNECEDORA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório, que deu origem ao registro de 

preços.  

7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão 

Gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.  

7.3. A comunicação do cancelamento do registro da FORNECEDORA, nos casos previstos no 

subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.  

7.4. No caso da FORNECEDORA não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação 

dar-se-á por publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM, considerando-se cancelado o registro da 

FORNECEDORA, a partir do 5º (quinto) dia útil, contado da publicação.  

7.5. A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do registro de preço não o desobriga 

do fornecimento dos produtos até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.  

7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição 

de bens ou prestação de serviços constantes do registro de preços.  

7.7. A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.  

7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.  

7.9. A FORNECEDORA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.  

7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:  

a) Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que a FORNECEDORA 

esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao 

registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito 

até a data de decisão;  

b) Pela FORNECEDORA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro de 

preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

8.1. As despesas provenientes da execução deste Edital correrão por conta das Dotações 

Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Câmara Municipal de 
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Vereadores de Frei Rogério, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, nos termos que 

segue, de acordo com o Parecer Contábil: 

  

Órgão 01- CÂMARA DE VEREADORES. 

Unidade 01 – CÂMARA DE VEREADORES.  

Projeto Atividade 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas 

Dotação – 3 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO  

 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data 

de sua assinatura.  

9.2. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pela senhora 

Mayra Faquin Sandri, nomeada como fiscal de execução da Ata de Registro de Preço oriundas do 

presente Procedimento Licitatório, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

 

10.1. É competente o foro da Comarca de Curitibanos/SC para dirimir quaisquer dúvidas, 

porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.  

10.2. E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas. 

 

Frei Rogério SC, 10 de Novembro de 2020.  

______________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Edison Mello Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal 

____________________________ 

LEANDRO ALBERTO KERBER 

NORMELIA LOTTERMANN 

FORNECEDOR 

 

 

 

_______________________ 

Mário Mazzuco 

Testemunha 

__________________________ 

Mayra Faquin Sandri 

Fiscal de Contrato 
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