
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

36/2022 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

MOBILIÁRIOS E MÁQUINA DE 

LAVAR. 

 

 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PORECATU, 

inscrito no CNPJ nº 80.542.764/0001-48 sediado à Rua Barão do Rio Branco, 344, Centro, 

Porecatu/PR, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Fábio Luiz Andrade, 

inscrito no RG nº 6.605.256-7 SSP/PR e no CPF nº 004.411.199-13, doravante designado 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 33.671.275/0001-06, com sede na cidade de Brasília-DF, neste ato 

representado pela Sra. MARIA CECILIA AGUIAR CERRI, inscrito(a) no RG nº 6.000-044 e CPF 

nº 523.955.026-34, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da 

Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da 

licitação realizada através do Pregão Eletrônico nº 39/2022, mediante as seguintes cláusulas e 

condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto desta Ata é a AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 

COMPLETOS, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PORECATU PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS, para atender as eventuais necessidades do Município de 

Porecatu, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 

estabelecidas abaixo: 

 

Item Descrição Qnt. Marca/ 

Fabricante 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

03 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 

COM                                                        Especificações 

Técnicas mínimas: 

 

Pressão nominal: 500lbf/pol² / 35bar / 3,5Mpa 

Vazão: 40L/min / 2518L/h 

Potência do motor: 4CV 

Potência consumida: 2500W 

Tipo de bomba: Radial 

Número de pistões: 3 

Material dos pistões: Cerâmica 

Rotação da bomba: 845RPM 

Dimensões (CxLxA): 645 x 508 x 608mm 

Peso com Embalagem: 74 kg 

 

Características: 

Bomba radial com 3 pistões de cerâmica 

Cabeçote de bronze 

Regulador de pressão 

Regulador de gaxeta 

Engraxadeira 

Válvula de retenção 

Esguicho com jato regulável 

Mangueira de alta pressão com 15 m 

Esguicho com jato regulável 

01 WAP/ 

Unidade/ 

5100  

TURBO  

 

R$ 4.750,07 R$ 4.750,07 

 

VALOR TOTAL: 

 

R$4.750,07 

 



  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de 

aquisição em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 

A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Porecatu. 

O Município de Porecatu efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da Cláusula 

Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-

símile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 

informações: 

Número da Ata; 

Número do item conforme Ata; 

Dotação orçamentária onerada; 

Valor do objeto/serviço. 

O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante e 

conforme a proposta apresentada. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES 

DE RECEBIMENTO 

A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos/prestar os serviços solicitados 

em até 07 (sete) dias úteis após a solicitação formal da Secretaria Solicitante do 

Município de Porecatu, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de 

requerimento de compra/prestação de serviços pela Secretaria Municipal solicitante, 

nos termos do subitem seguinte. 

O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 

informações: 

Identificação da Secretaria Municipal solicitante; descrição dos objetos/serviços a 

serem adquiridos/prestados; local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços; 

prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços; quantidade, medidas e especificações 

dos objetos/serviços, quando for o caso; justificativa da quantidade requisitada e a 

necessidade da aquisição/dos serviços; assinatura da(o) Secretária(o) Municipal 

solicitante. 

O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Contabilidade do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

A empresa licitante deve negar o fornecimento dos objetos/prestação dos serviços caso 

estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no 

subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 

para a empresa vencedora do certame. O não cumprimento do disposto neste item enseja a 

nulidade da contratação e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por 

improbidade administrativa. O fornecimento de objetos/prestação dos serviços pela 

empresa vencedora do certame sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o 

subitem 4.2 configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando 

a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e 

o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das 
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penalidades previstas na Lei 12.846/2013. As solicitações deverão ser carimbadas e 

assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do 

objeto/serviço. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro 

de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser digitalizadas, incluídas 

no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou na 

própria Secretaria solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

As disposições sobre o pagamento estão previstas no Edital. 

O pagamento será feito pelo Município de Porecatu/PR de forma parcelada, conforme o 

fornecimento dos objetos/prestação dos serviços, somente após o respectivo recebimento 

definitivo. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. A CONTRATANTE não se responsabilizará 

por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura 

não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando- se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 
I = 

(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Administração, conforme termo de referência, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ata, e de tudo dará 

ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do 

item 24 do edital. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de Registro 

de Preços, bem como  prestar toda assistência e orientação  que se fizer  necessária, o(a) 

servidor(a) Valdinei de Alcantara Dias e Arilda Batista de Araújo, para, junto ao 

representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 

irregularidades que forem verificadas,  as quais,  se não sanadas no prazo estabelecido, 
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serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 

cabíveis. 

A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 

alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

 

O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário 

Oficial do Município. 

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 

com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 

maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de 

Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com 

os de mercado. 

Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 

procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

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

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicação de penalidade; 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 

ordem de classificação original do certame. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação 

da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

quando cabível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação 

dos componentes dos custos devidamente justificada. 

Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, 

pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou 

comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 

deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da 

escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração 

no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido 

de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte 

integrante dos autos processuais. 

É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 

do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no 

Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

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

parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 

Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, 

nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 

acima. 

Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata 

de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das hipóteses 

contidas no edital, quando: 

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou pelo 

descumprimento das normas federais, estaduais e municipais no desempenho das suas 

atividades empresariais e/ou profissionais. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

Por razões de interesse público; 

A pedido do fornecedor. 

Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 

registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

1.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta 

Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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1.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão 

Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada as 

seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer 

cláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência. 

 

III - Executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado da ordem de 

compra, a cada irregularidade praticada; 

 

IV  - Entregar produtos sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada na proposta 

apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas: multa de 

0,5% sobre o valor estimado da ordem de compra; 

 

V - Executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias: multa diária 

de 0,5% sobre o valor total da ordem de compra; 

 

VI  - Executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e até o 

limite de 30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multa diária 

de 2% sobre o valor total da ordem de compra; 

 

VII - Inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de até 03 anos e multa de 8% sobre o valor total da proposta vencedora; 

 

VIII - Inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da proposta 

vencedora; 

 

IX  - Causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora; 

 

X - Apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da proposta 

vencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que durar 

a suspensão. 

 

XI  - Havendo descumprimento total ou parcial na entrega dos produtos, sendo tanto no tocante a 

prazos ou quantidade de produto, acarretando à CONTRATANTE a necessidade de aquisição 

emergencial deste produto, será efetuada a aquisição de outro fornecedor do produto com a mesma 

descrição, através de processo próprio. Sendo devido pela empresa inadimplente todo e qualquer 

prejuízo acarretado em relação aos valores pagos a mais do que o valor do item licitado, sem 

prejuízo das demais sanções previstas acima 

 

1.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação a ser enviada pelo CONTRATANTE. 
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1.4. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que a 

CONTRATADA fizer jus. 

1.5. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa converter-se-á em dívida ativa não 

tributária, a ser cobrada na forma da lei. 

1.6. Por ocasião da aplicação das multas e outras sanções, serão assegurados à CONTRATADA o 

contraditório e a ampla defesa. 

1.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, não excluindo a possibilidade de aplicação de outras, previstas no Decreto 

Municipal nº 184/10, no Decreto Municipal nº 226/06; na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal 

nº 10.520/02, incluindo a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 

causados ao CONTRATANTE. 

1.8. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão inscritas no seu respectivo Cadastro de 

Registro de Fornecedor do município. 

1.9. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

1.10. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser 

inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 

 

1.11. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 

integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 

Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão 

Gerenciador. 

 

1.12. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do 

subitem 10.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) dez 

dias úteis. 

 

1.13. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de 

impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada será 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 desta Ata e 

das demais cominações legais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DO PREÇO 

Durante a vigência da ata os preços são fixos e irreajustáveis, salvo o disposto no 

art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS 

RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Caberá à empresa vencedora do certame: 

Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos do item 4, desta ata; 

Manter-se, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 

horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 

Administração Municipal; encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura 

correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do 

objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente ata; comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 

garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos 

objetos/execução dos serviços; 

no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 

desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa vencedora do certame dos os 

ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus 

funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

O Município obriga-se a: 

Receber provisoriamente o objeto/serviço, por meio do fiscal da ata; verificar 

minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de 

servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

A empresa vencedora do certame será responsabilizada pelo descumprimento das normas 

legais e infra legais na execução da ata de registro de preços. 

A empresa é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

empresa pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 

A empresa responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os objetos/serviços serão recebidos na forma do item 24 do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

Em atendimento a Lei Federal nº 12.846/2013, os licitantes devem observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

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

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução de contrato; 

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 



  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

"Prática Coercitiva": Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato; 

"Prática Obstrutiva": 

Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao 

representante do Município ou terceiros, com objetivo de impedir materialmente a 

apuração de alegações de prática prevista na alínea anterior e na verificação da qualidade 

e quantidade dos objetos entregues/serviços prestados atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o Município promover inspeção do objeto/serviço. 

 

O servidor público que constatar alguma das condutas prevista acima, possui o dever 

funcional de encaminhar os fatos para apuração pelo Fiscal da Ata, para a Procuradoria 

Municipal e para o Controle Interno, que adotarão as providências necessárias, incluindo a 

abertura de processo administrativo para a rescisão contratual e a aplicação das multas 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Porecatu, com 

referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do 

art. 55, do mesmo diploma legal. 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico nº 39/2022, o seu respectivo Termo de 

referência, e a proposta da empresa. 

A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 39/2022. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 

Excelentíssimo Senhor Fabio Luiz Andrade, Prefeito Municipal do Município de 

Porecatu, e pelo (a) Sr.(a) , qualificado preambularmente, representando a Detentora da 

Ata. 

 

Porecatu, 11 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

Fabio Luiz Andrade 
Prefeito Municipal 

    CONTRATANTE 

Detentora da Ata (LICICOM 
NEGOCIOS EMPRESARIAIS 
LTDA) 
CONTRATADA 

 


		2022-05-11T15:06:39-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:07:04-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:07:22-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:08:53-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:09:10-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:09:36-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:10:00-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:10:19-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-11T15:10:46-0300
	FABIO LUIZ ANDRADE:00441119913


		2022-05-16T10:02:15-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:02:48-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:03:20-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:03:55-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:04:29-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:05:00-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:05:31-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:06:23-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634


		2022-05-16T10:07:00-0300
	MARIA CECILIA AGUIAR CERRI:52395502634




