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ATA  DE REGISTRO DE PREÇO PARA  AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE 

CONSUMO E BENS PERMANENTES. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 

REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2021 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 

ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 

TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 

 
DETENTORA 

Razão Social: DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA. 

Logradouro: .RUA PARÁ, Nº 433, BAIRRO CENTRO  
Cidade: CAMBÉ / PR, CEP: 86181240 

CNPJ: 32302947/0001-43 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 023243912-88  TEL.: 
(43) 3154-3009, E-mail: contato@damizotti.com.br 
 

Validade: 12 (doze) meses 

 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Araponga/MG, 

denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Prefeito Municipal Sr. 

Luiz Henrique Macedo Teixeira, brasileiro, residente e domiciliado em Araponga/MG, 

portador da Carteira de Identidade n.º MG – 14.936.558 SSP/MG e do CPF n.º 

077.267.376-46, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 005/2021, bem como a classificação das propostas e sua respectiva     

homologação,     RESOLVE     registrar     os     preços     da     empresa DAMIÃO, 

LIZOTTI & CIA LTDA; CNPJ: 32302947/0001-43; I E : 023243912-88, considerada 
simplesmente DETENTORA, representada neste ato pelo (a) Sr. (a) DANIEL AUGUSTO 

ANDRÉ DAMIÃO, portador (a) da   Carteira   de   Identidade   nº   8.270.625-9,   
residente   e   domiciliado(a)   na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha Neto,   nº.   

325, Aparatmento 11Bloco 7-A,   bairro   Conjunto Castelo Branco,   na   cidade   de 

Cambé/PR, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela 
alcançada por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e 
as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando- se as partes às normas 
constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar 123/2013, Lei Complementar 147/2014, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 26 de abril, de 2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço, bem 
como ao Edital e proposta apresentada, os quais fazem parte desta Ata de Registro de 
Preço como se nela estivesse fielmente transcrita. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais 

aquisições de móveis de escritório, equipamentos hospitalar, equipamentos 

de informática, eletro eletrônicos, eletro portáteis, móveis, furadeira, 

compactador de solo, dentre outros itens correlatos descritos e especificados 

no anexo I deste Edital, destinados à atender a demanda de todas as 

Secretarias Municipais. Os objetos serão adquiridos de forma parcelada, de 

acordo com a necessidade de cada Secretaria pelo período de 01 (um) ano, 

tudo conforme as exigências estabelecidas neste Edital com as 

características descritas abaixo: 

 

 
ANEXO I 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VENCEDOR MARCA MODELO  P. UNIT   P. TOTAL  

9 

TERMOMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA 
MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA 
DE -50ºC À 70ºC, DOIS SENSORES DE 
TEMPERATURA SENDO UM INTERNO E OUTRO 
EXTERNO, SONDA COM COMPRIMENTO DE 2,80 
METROS OU SUPERIOR, FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO TIPO PILHA ALCALINA E OPÇÃO 
DE MEDIÇÃO POR °C / °F UNID 50 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA ICOTERM COD.7665         142,00            7.100,00  

19 

CAIXAS TÉRMICAS: Caixa Térmica com 
Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à 
prova d’agua -50 até 70 °C - fabricada em 
plástico de alta resistência e internamente 
revestida de poliuretano, inclusive na tampa, 
facilitando o seu isolamento térmico, Possui um 
termômetro externo que mostra a temperatura 
atual, mínima e máxima do conteúdo sem 
precisar abri-la, Capacidade 15 litros UNID 20 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA AUTOM CT 15-T         510,00          10.200,00  

20 

CAIXAS TÉRMICAS: Caixa Térmica com 
Termômetro Digital de Máximo e Mínimo à 
prova d’agua -50 até 70 °C - fabricada em 
plástico de alta resistência e internamente 
revestida de poliuretano, inclusive na tampa, 
facilitando o seu isolamento térmico, Possui um 
termômetro externo que mostra a temperatura 
atual, mínima e máxima do conteúdo sem 
precisar abri-la, Capacidade 30 litros UNID 20 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA AUTOM CT 30-T         530,00          10.600,00  

50 

TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL: 
PRODUTO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA E 
ADESIVO, 150 X 50 X 50 CM, RECIPIENTE PARA 1 
LT, PAINEL FRONTAL PERSONALIZADO COM ART 
DA PREFEITURA A SER ENVIADA PARA A 
EMPRESA, PEZINHO COM REGULAGEM. UNID 30 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA IDENTIFIK TOTEM         659,00          19.770,00  

62 

Aparelho Telefônico Sem fio com Identificador 
de Chamadas - Aparelho telefônico tipo sem fio, 
equipado com identificador de chamada, 
agenda telefônica, alcance fora da base para 45 
metros ou superior. Tamanho  do display: 
4,1cm ou superior; Sistema de bloqueio do 
teclado, viva-voz, idioma português e sistema 
de alimentação bivolt. UNID 10 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA INTELBRAS TS-2510         178,00            1.780,00  

74 

Batedeira Sistema Planetário 300W 3,2 litros ou 
superior - Batedeira sistema planetário, 
potência de 300w ou superior, tigela com 
capacidade para 3,2 lt ou superior, mínimo de 
04 velocidades e voltagem 127v. UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA BRITANIA PEROLA MAXX         270,00            1.350,00  

91 

Fogão Industrial 04 bocas de baixa pressão com 
forno - Fogão industrial 04 bocas de baixa 
pressão com forno com capacidade de 85 lt ou 
superior, produzido, aço galvanizado, com 04 
queimadores simples. UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA MR FOGOES 40000/011046     1.790,00            8.950,00  
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KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA TIPO ATIVA + 
PASSIVA CONTENDO A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 
Caixa Ativa com alto-falante de 15” ou superior, 
driver de titanium, potencia de 340W RMS ou 
superior, equalizador de 04 vias ou superior, 
radio AM e FM, entrada para USB, CARTÃO DE 
MEMÓRIA, MICROFONE E LINE tipo RCA e 
CANON, saída para LINE OUT TIPO P10 e/ou 
canon. Caixa passiva com alto-falante de 15” ou 
superior, potência de 220W RMS ou superior e 
drive de titanium. KIT 4 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA LL AUDIO DONNER DR1515     4.950,00          19.800,00  

115 

Microfone de Mão Sem fio Duplo 75 Metros de 
Alcance Efetivo – Microfone de mão sem fio 
duplo com alcance efetivo de 50 metros, 
alcance dinâmico: >100dB; Receptor UHF de 
Alta Sensibilidade; 2 canais; Itens inclusos: 2 
microfones de mão UHF, Receptor, Fonte 
Autovolt, Case, Cabo P10+P10 e 4 pilhas AA. UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA LYCO UH02MM         470,00            2.350,00  

117 

Mouse Óptico 3 botões USB 1200 DPI ou 
superior - Mouse com sensor óptico, 03 botões, 
conexão tipo usb, cor preta e resolução de 1200 
dpi ou superior e cabo 1,5 metros. UNID 40 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA MULTILASER MO 300           12,70               508,00  

120 

NOBREAK 1400VA Bivolt Automático ou 
superior; Especificaçoes: Nobreak interativo 
senoidal, Tecnologia DSP (Processador Digital 
de  Sinais), Comunicação Inteligente: USB 
(acompanha cabo), Tensão: Bivolt Automático 
de entrada com saída 115V, Tomadas: 5 
(modelo 1400VA) no padrão NBR 14136, 
Fusível: Porta fusível externo com unidade 
reserva, Conector: Tipo engate rápido para 
expansão de autonomia. UNID 20 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA CR ENERGIA KSB1500BS         798,00          15.960,00  

125 

Projetor 3600 lumens HD Nativo 720p – 
Projetor de Imagem com resolução nativa 16:9 
720p (1280x720). Brilho: 3400 AL. Contraste: 
20.000:1. Duração da Lâmpada: 7000 horas ou 
superior. Imagem máxima: 330 polegadas ou 
superior, conexão HDMI. Possui Controle 
Remoto. UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA ACER X11264H     3.368,00          16.840,00  

126 

Projetor com 4.000 ansi lumens ou superior, 
lâmpada com potência de 200W, duração de 
12.000 horas ou superior e conexão em HDMI UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA TOMATE MPR-2007     3.899,50          19.497,50  

127 

Rádio CD/USB/MP3/Bluetooth/FM 5 Watts ou 
superior – Sistema de som composto por 2 
autofalantes totalizando 5 Watts ou superior 
com visor LCD. Reprodução de áudio: CD, CD-R, 
CD-RW e CD de mp3. Sintonizador/Recepção: 
AM e FM. Sistema de áudio: Estéreo. 
Conectividade: Bluetooth e USB. Alimentação: 
CA 110 V a 127 V e 220 a 240 V selecionável. UNID 10 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA LENOXX BD1370         397,70            3.977,00  

136 

SWITCH 8 PORTAS 10/100 Mbps ou superior; 
Especificações: Interface: 8 portas RJ45 
10/100/Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / 
MDIX; Padrões e Protocolos: IEEE 802.3, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3x e CSMA/CD; Fonte de 
alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz ; 
Taxa de Dados: 10/100Mbps at Half Duplex; 
20/200Mbps at Full Duplex UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA MERCUSYS MS108           89,00               445,00  

160 

Ferro a Vapor Ferro a vapor- 1800W, 500 Saídas 
de Vapor, Base Resilium (Não Risca e Não 
Gruda), Cabo 360° de 2m, Deslig. Automático 
Cor predominante: branco Funções: 
Desligamento automático; Sistema 
antigotejamento Placa antiaderente: Sim Vapor: 
Sim Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) 
Potência (W): 1800W; 2200W Consumo (KW/h): 
1,28Kw/h; 1,76Kw/h Dimensões aproximadas 
do produto (cm) – AxLxP: 27,7x12,9x14,8cm 
Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,25kg 
Conteúdo da Embalagem: 1 ferro, 1 copo para 
facilitar o abastecimento do reservatório de 
água e manual de instruções Garantia do 
Fornecedor: 12 meses. (A empresa deverá 
apresentar proposta com item que possua 
descrição igual ou superior ao descritivo deste 
item, devendo conter marca e modelo do item). UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA ELECTROLUX SIN10         600,00            3.000,00  
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Lavadora de Alta Pressão 1450 Libras 3m Jato 
Regulável Difusor de Espuma Informações do 
produto Lavadora de Alta Pressão é 
indispensável para tornar mais rápida e fácil a 
limpeza doméstica. De fácil transporte, possui 
rodas que facilitam a limpeza de calçadas e 
quintais. Por ser compacta, pode ser facilmente 
guardada em qualquer lugar. Além de prática na 
hora de limpar, também é ecológica, pois 
preserva a natureza economizando até 8x mais 
água que uma torneira de jardim. Informações 
técnicas Tipo Residencial Pressão máxima 
(libras) 1450 Vazão de água 6,5 l/min Potência 
(em Watts) 1300W. Material Plástico. Funções 
Ideal para limpeza residencial, na  lavagem de 
quintais, calçadas, carros, motos e na limpezade 
janelas, tapetes , piscinas, churrasqueira e  toda 
a mobília  externa Tipo de bico Regulável Tipo 
de bomba Axial. Mangueira Anti-torção. (A 
empresa deverá apresentar proposta com item 
que possua descrição igual ou superior ao 
descritivo deste item, devendo conter marca e 
modelo do item). UNID 5 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA LAVOR WASH FAST 120         670,00            3.350,00  

166 

Lixeira 100 Litros Com Pedal – Branca LIXEIRA 
COM PEDAL 100 LITROS A Lixeira Com Pedal 
100 Litros é fabricada em Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), o que 
lhe confere alta resistência e durabilidade, 
atendendo a todos os requisitos de segurança e 
confiabilidade para os nossos clientes. 
Fabricada com material de alta qualidade e 
tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 100 
Litros obedece às normas vigentes da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).Versátil e com excelente custo-
benefício, a Lixeira Com Pedal 100 
Litros proporciona o melhor em higiene ao 
ermitir que seu pedal plástico acione a tampa, 
não havendo a necessidade de contato direto 
com o lixo. Possui uma haste na parte externa 
para evitar o acúmulo de resíduos e articulação 
com armação para segurar o saco de lixo e 
facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira 
até que se solte com segurança. Leve, atóxica e 
de fácil limpeza, nossas lixeiras ficam 100% 
vedadas quando a tampa está fechada e são 
disponibilizadas nas cores verde, azul, 
vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca 
e marrom. A Lixeira Com Pedal 100 
Litros resiste a impactos e repetidas lavagens, o 
que permite a utilização em diversos 
ambientes, inclusive o doméstico. São ideais 
para lanchonetes, restaurantes, shoppings, 
clubes, academias, escolas e universidades, 
entre outros estabelecimentos. UNID 200 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA TEKNOVAL COD.030010.0110         374,00          74.800,00  

168 

Lixeira Aço Inox com Pedal 05 Litros – 
Características Material Aço inox e plástico 
Características Gerais - Balde interno removível 
– Higiênica – Resistente Especificações Técnicas 
Capacidade (L) 20 Cor Inox Conteúdo da 
Embalagem - 1 Lixeira Tramontina com Pedal 
94538120 Inox - 20 L Garantia 12 meses contra 
defeito de fabricação Dimensões Lixeira 
Tramontina com Pedal 94538120 Inox - 20 L 
Altura 50,00 Centimetros Largura 33,00 
Centimetros Profundidade 33,00 Centimetros UNID 100 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA PURIMAX COD.42780           90,00            9.000,00  

170 

Lixeira Aço Inox com Pedal 20 Litros – 
Características Material Aço inox e plástico 
Características Gerais - Balde interno removível 
– Higiênica – Resistente Especificações Técnicas 
Capacidade (L) 20 Cor Inox Conteúdo da 
Embalagem - 1 Lixeira Tramontina com Pedal 
94538120 Inox - 20 L Garantia 12 meses contra 
defeito de fabricação Dimensões Lixeira 
Tramontina com Pedal 94538120 Inox - 20 L 
Altura 50,00 Centimetros Largura 33,00 
Centimetros Profundidade 33,00 Centimetros UNID 20 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA PURIMAX COD.45500         240,00            4.800,00  

174 

TELA DE PROJEÇÃO TIPO ELÉTRICA, MEDIDA 
APROXIMADA DE 220 CM DE LARGURA X 150 
CM DE ALTURA (MEDIDA APROXIMADA), COM 
CONTROLE REMOTO SEM FIO, ÁREA DE 
PROJEÇÃO NA COR BRANCA, VERSO NA COR 
PRETA E GANCHOS PARA FIXAÇÃO. UNID 2 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA TES TECNOLOGIA TTM 100 VA         977,89            1.955,78  

223 

Termômetro Estufa, Escala: -10°C à 60°C, 
Divisão: 1°C, Precisão: ±1°C, Haste: 120mm e 
Diâmetro da haste: 7mm. UNID 100 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA INCOTEM COD.5107-L         133,00          13.300,00  
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FURADEIRA TIPO PROFISSIONAL COM 
POTÊNCIA DE 710WATTS OU SUPERIOR, 127V, 
MANDRIL DE 1/2", SISTEMA DE REVERSÃO E 
PARAFUSADEIRA COM MALETA. MARCA: 
BOSCH, MAKITA OU DEWALT. UNID 4 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA MAKITA HP-1640         600,00            2.400,00  

232 

COMPACTADOR DE SOLO: COMPACTADOR DE 
SOLO, POTÊNCIA DE 5,5HP OU SUPERIOR, 
MOTOR 4 TEMPOS, COMBUSTÍVEL GASOLINA, 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA 2,5 LT OU 
SUPERIOR, IMPACTOS POR MINUTOS 600/MIN 
OU SUPERIOR, PROFUNDIDADE DE 
COMPACTAÇÃO DE 60CM OU SUPERIOR, 
ELEVAÇÃO DA SAPATA PARA 65MM OU 
SUPERIOR, FORÇA DE IMPACTO DE 1.600 KGF 
OU SUPERIOR. UNID 2 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA FORTEMAC CP-80-HONDA   13.999,90          27.999,80  

237 

SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA DE 1.500W OU 
SUPERIOR, CAPACIDADE DE CORTE DE 
2640,3MM OU SUPERIOR, VOTAGEM 127V. 
MARCA: BOSCH, MAKITA OU DEWALT. UNID 4 

DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA BOSCH GDC-150         599,40            2.397,60  

        
DAMIÃO, LIZOTTI 2 CIA 
LTDA Total            282.130,68  

 
DO VALOR 

 
Dá-se ao presente instrumento o valor total de R$ 282.130,68 (duzentos e oitenta e 
dois mil e cento e trinta reais e sessenta e oito centavos). 

 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura e publicação na Imprensa Oficial do Município. 

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão 
ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS. 

O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de 
Administração , no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do 
Município, nas questões legais. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

Os preços registrados, as especificações dos materiais, móveis, equipamentos 
etc, os quantitativos, marcas, modelos e empresas fornecedoras encontram-se 
elencados no Quadro Comparativo de Preços, em ordem de classificação no 
processo licitatório de Pregão Eletrônico nº. 005/2021 - SRP. 

 
CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 

 

Tratando-se da aquisição dos objetos deste Edital, o preço deverá ser cotado 

considerando a entrega dos mesmos junto ao Departamento de Compras da 

Prefeitura Municipal de Araponga/MG, no prazo de até 05 (cinco) dias para 

material de consumo e de 20 (vinte)  dias para material permantente, a contar 

da data de recebimento da ordem de fornecimento, não sendo aceito a exigência de 

pedido mínimo; 
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No preço devera estar incluso ainda, todos os valores de quaisquer outros gastos 

ou despesas com o transporte, tributos, fretes, outros encargos ou acessórios, 

trabalhistas, previdenciários e etc; 

A não entrega dos itens no prazo e condições acima estipuladas, acarretará 

a notificação da empresa para entrega e/ou complementação do pedido no 

prazo de 48h00min sob pena de rescisão unilateral da respectiva Ata de 

Registro de Preço, além das demais penalidades cabíveis, assegurado o 

contraditório e ampla defesa. 

Os produtos, materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues e 

descarregados por funcionários da empresa Contratada, durante o horário das 

8:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 horas, correndo por conta do fornecedor as 

despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão de 

obra, etc. 

Os produtos, materiais e/ou equipamentos deverão ser entregues no local 

indicado, livres e desembaraçados com o transporte desde a origem até o 

destino final. Qualquer custo referente a tais serviços, bem como qualquer 

despesa inerente ao processo de logística para entrega ficará sob a 

responsabilidade da licitante vencedora. 

 
Parágrafo Primeiro - É dever do proponente vencedor, cumprir com todas as  

normas regulamentadoras para com a comercialização dos objetos licitados. 
 

Parágrafo Segundo - A Detentora poderá submeter os materiais e/ou equipamentos 
à mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, através do responsável pelo 

recebimento, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações 

formuladas, inclusive conferir todas as especificações do produto entregue para 
com aqueles descritos no edital. Caso seja atestada a qualidade inferior ao 
licitado, o mesmo será rejeitado, obrigando a detentora a substituí-lo de forma que 
não provoque prejuízos ao órgão gerenciador, pois em hipótese alguma será aceito 
produto que não possua a qualidade descrita no anexo I. 

Parágrafo Terceiro - A licitante vencedora ficará obrigada a completar o pedido 
e/ou a trocar a suas expensas o produto que vier a ser recusado, a qual terá o 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, sem custos adicionais para o 
município. 

a) Tratando-se de equipamento de Ar condicionado, o preço deverá 

ser proposto considerando a instação do mesmo no prazo de até 05 

(cinco) dias a contar da data de entrega. No mesmo sentido, os móveis 

deverão se entregues e montados. A empresa poderá subcontratar os 

serviços de instação e/ou montagem dos móveis, sendo de inteira 

responsabilidade para com o custo destes serviços. 
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A não entrega dos materiais e/ou equipamentos solicitados, no prazo e 

condições acima estipulados,  acarretará a notificação da empresa para entrega 

no prazo de 48h00min, sob pena  de rescisão unilateral da Ata de Registro de 

Preço, assegurado o contraditório e  ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 
 

 
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento 
e seus Anexos, e na legislação pertinente em especial à Lei Complementar 
147/2014. 

Parágrafo Primeiro - As aquisições dos materiais registrados neste instrumento 
serão efetuadas  através  Nota  de  Empenho,  emitida  pela  Execução  
Orçamentária,  com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de compras, 
contendo o nº. da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a 
data de entrega. 

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que 
deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Finanças no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do seu recebimento. 
Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-
se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais 
fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, 
os preços e os prazos do primeiro classificado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste Edital: 

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de 
Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que faz parte 
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos 
os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 

instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, 
Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 

execução da ATA; 

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante 
ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas 
nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 

Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 
atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas; VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária ou outros julgáveis 
necessários para recebimento de correspondência; 

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no  trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
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independentemente da que será exercida pela Administração; 

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão 
de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância 
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte 
da remessa devolvida pela mesma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; caso 
constatadas divergências nas especificações. 

XII - emitir relatório mensal dos produtos entregues no período, constando a data, 
NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras  informações 

necessárias ao controle dos produtos entregues. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

São responsabilidades do Fornecedor Detentor: 

I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda, que 
culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor 
de Transportes; 
II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 
do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus 
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, 
eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III. Todas e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura 

Municipal de Araponga, por autoridade competente, em decorrência  do 

descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, 
desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao 
Órgão/Entidade, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar de qualquer 
pagamento devido à contratada; o valor correspondente. 

 
Parágrafo Primeiro - a DETENTORA autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araponga/MG, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa. 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da Administração, 
não eximirá DETENTORA das responsabilidades previstas nesta ATA. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
A Prefeitura Municipal de Araponga obriga-se a: 

I. Notificar a DETENTORA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento 
dos produtos; 
II. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de 

mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados do mercado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO. 

 

A Prefeitura Municipal de Araponga/MG efetuará o pagamento decorrente da 

concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias a 
contar da data de recebimento definitivo dos produtos solicitados, mediante 
ainda a comprovação de que todo o pedido foi recebido a contento, o qual será 
efetuado por intermédio de nota de empenho, nota fiscal eletrônica e liquidação, 
de acordo com o pedido realizado. Caso seja constatado que a empresa não realizou 

a entrega conforme pedido, esta será notificada para completa-lo no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, sob pena de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preço, 
além da suspensão do pagamento da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do 
pedido 
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Parágrafo Primeiro — Caso  constatado  alguma irregularidade nas  notas 

fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir 
nota fiscal/fatura distinta. 
Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento será efetuada consulta “ON-LINE” 
da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as 
condições de habilitação da Empresa. 

 

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a DETENTORA 
será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo 
estabelecido pelo Setor de Compras, sendo-lhe facultada a apresentação de 
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. 
Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas 

responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da 
presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira inicial deste instrumento. 
Parágrafo Primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não 
ultrapassarão aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela 
vigente no mercado à época do registro. 

Parágrafo Segundo - Havendo o pedido de reequilíbrio de preço, este será 
concedido sempre no primeiro dia útil do mês subsequente ao pedido, mediante a 
comprovação por meio de documento hábil, o qual será reajustado através de 
Termo Aditivo. 

Parágrafo Terceiro - No preço reajustado, deverá ser sempre mantido durante 
toda a vigência da Ata de Registro de Preço, o percentual de desconto em relação 
ao preço praticado pela empresa para os usuários à época da licitação. 
Parágrafo Quarto — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços 
de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo em 
conformidade com a Parágrafo Sexto. 

Parágrafo Quinto – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor 
de Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o ITEM, 
se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados respeitadas as condições de 
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; 
hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das 
empresas com preço registrado. 
Parágrafo Sexto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os 
preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados 
pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS. 

A presente Ata de  Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, 
nas seguintes situações: 
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro 

de Preços; 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 

c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII 
do art. 78 da Lei 8.666/93; 

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 
decorrente deste Registro; 
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e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificadas; 
Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor 
será informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será 
juntado ao processo administrativo da presente Ata. 

 

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 
do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial - 
IOF e no Quadro de Avisos do Município, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Araponga, 
facultando- se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas 
as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 
Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa 
de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução 
e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, 

SEGUROS, ETC. 

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações 
do objeto deste Edital. 

II. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios 
de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se 
façam necessárias à execução da entrega dos materiais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 

processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa 

III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública 
por período não superior a 5 (cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 

Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas 
ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura 

Municipal de Araponga. 
Parágrafo Segundo - A DETENTORA sujeitar-se á multa moratória simples, de 
0,5% (cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por 
dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido 
para entrega dos produtos. 

Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 05 
(cinco) dias poderá a Prefeitura Municipal de Araponga, rescindir a ATA, ficando a 
contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 05 
(cinco) anos. 
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, 
pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 

Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da 
fatura, cobrada diretamente DETENTORA ou ainda judicialmente. 

Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se a DETENTORA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, 
desde que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Araponga; 

b) se a DETENTORA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações 
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Fiscais ou para-fiscais; 
 

c) se a DETENTORA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 

licitação. 

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 

Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de 
força maior e não eximirá a DETENTORA das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93, serão objeto de processo judicial 
na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes das contratações; oriundas da presente Ata correrão à 
conta de dotações orçamentárias previstas no orçamento do exercício 2021 e 
subsequente. 

 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos objetos licitados estão 

previstos e indicados no Orçamento de 2021, da Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG, sob os n°.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo aditivo junto a presente ata de Registro de Preços. 

II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico 005/2021 e seus anexos e 
as propostas das empresas classificadas por ITEM. 

DOTAÇÃO PERMANENTE  CONSUMO DOTAÇAO 

0201  04 122 0007 1.190 4490 52 02 11 0201 04 122 0007 2.291 3390 30 

0202  04 122 0007 1.043 4490 52 27 49 0202 04 122 0007 2.297 3390 30  

0203 01  10 301 0075 1.022 4490 52 126 110 0203 01 10 122 0075 2.494 3390 30 

0203 01  10 301 0075 1.022 4490 52 127 192 0203 01 10 302 0075 2.495 3390 30 

0203 01  10 301 0075 1.022 4490 52 128 249 0204 04 122 0007 2.898 3390 30 

0203 01  10 301 0075 1.022 4490 52 129 326 0204 26 782 0088 2.293 3390 30 

0204 26 782 0088 1.045 4490 52 321 342 0205 01 08 122 0081 2.049 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 368 387 0205 01   08 244 0081 2.255 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 369 388 0205 01   08 244 0081 2.255 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 370 397 0205 01 08 244 0081 2.693 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 371 404 0205 01 08 244 0081 2.694 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 372 429 0206 01 13 391 0048 2.491 3390 30 

0205 01 08 244 0081 1.037 4490 52 373 466 0206 03 04 122 0065 2.918 3390 30 

0206 01 13 391 0048 1.029 4490 52 423 481 0206 03 18 541 0017 2.705 3390 30 

0206 01 13 391 0048 1.029 4490 52 424 550 0207 12 122 0042 2.026 3390 30 

0206 02 23 695 0065 1.034 4490 52 447 582 0207 12 361 0042 2.233 3390 30 

0206 03 18 541 0017 1.292 4490 52 474 637 0207 12 365 0041 2.393 3390 30 

0207 12 361 0042 1.100 4490 52 560 682 0208 20 122 0060 2.897 3390 30 

0207 12 361 0042 1.100 4490 52 561   

0207 12 361 0042 1.100 4490 52 562   

0207 12 361 0042 1.100 4490 52 563   

0207 12 361 0042 1.100 4490 52 564   

0207 12 365 0041 1.023 4490 52 625   

0207 12 365 0041 1.023 4490 52 626   

0207 12 365 0041 1.023 4490 52 627   

0208 20 606 0018 1.118 4490 52 687   

0203 0110 302 0075 2.495 4490 52 711   

0203 0110 302 0075 2.495 4490 52 712   
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III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para 
qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 
Municipal de Araponga/MG. 

 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Ervália/MG como 
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive 
os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do 
ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 
Araponga/MG, 28 de Maio de 2021. 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
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