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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2020 
 

Registro de Preços para aquisição de Aparelhos Eletrônicos para as diversas 
Secretarias do Município de Giruá. 

Ref. PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2020- REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Aos DEZESSEIS dias do mês de NOVEMBRO de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE 
GIRUÁ RS, pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua 
Independência, N.º 90, bairro Centro, inscrita no CNPJ Nº 87.613.048/0001-53, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. RUBEN WEIMER, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Leopoldo Vontobel, N.º 687, bairro Centro, neste Município, inscrito no 
CPF sob Nº 533.314.600-44 e portador do RG Nº 4028064261, doravante denominado 
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio 
do PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2020, de 08 de Outubro de 
2020, homologado em 11 de Novembro de 2020, e de outro lado, a(s) empresa(s) 
adjudicatária(s) nos itens abaixo, doravante denominada FORNECEDOR(ES), tem entre si, 
justo e avençado a presente Ata que, quando publicada terá efeito de compromisso de 
fornecimento nos termos do Decreto Municipal n° 1.258/2017, de 01 de Dezembro de 
2017, que regulamenta no âmbito municipal o artigo 15 da Lei nº. 8.666/93, observada as 
condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 
 
1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): 
A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura, observada a ordem de 
classificação, os preços do(s) fornecedor(s) registrado(s) a seguir relacionado(s), 
objetivando o compromisso do fornecimento dos itens descritos abaixo, para as Secretarias 
Municipais de Giruá/RS, nas condições estabelecidas no ato convocatório.  
 
1.1 Fornecedor – BD INFORMÁTICA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob Nº 
32.109.914/0001-81, estabelecida na Av. Tancredo Neves. Nº 753, Bairro Pioneiro, na 
cidade de Ita- SC, CEP 89.760-000, Fone (54) 3376-1586, E-mail: 
bdinformaticasc@gmail.com, nesse ato representada por seu representante legal Sr. 
Bernardo Daniel, inscrito no CPF Nº 017.200.750-00, e portador do RG Nº 1088775414. 
 

Item Qtde Unid Especificação Valor unitário  Valor Total Marca 

1 27 UN. 

26028 - TV 43” ULTRA HD 4K CONVERSOR 
DIGITAL INTEGRADO COM MINIMO 2HDMI, 
1USB WI-FI INTEGRADO 
- Garantia mínima de 12 meses 

R$ 2.300,00 R$ 62.100,00 AOC 

5 27 UN. 

25117 - TABLET  
Tablet com as seguintes especificações mínimas: 
- Tela: mínimo 9,7 " com resolução full 
hd(1920x1200 pixels) 
-Tela touchscreen (sensível ao toque), capacitiva 
e multi-toque; 
-Conectividade: wifi 802.11 a/b/g/n/ac 
2.4ghz+5ghz, bluetooth v4.2 gps, glonass, 
suporte a sim e rede 4g lte. 
- Idioma: português brasileiro. 
-Armazenamento interno:mínimo 32gb. 
-Armazenamento externo: suporte a cartão micro 
sd até 512gb. 
-Processador: octa-core com frequência de 1,60 
ghz mínima. 
-Memória ram: mínimo 4gb de memória ram. 

R$ 2.149,00 R$ 58.023,00 MULTILASER 
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-Câmera: câmera traseira com no mínimo 8.0 mp 
e flash, frontal com no mínimo 5.0mp. 
-Bateria: recarregável interna de íons de lítio, 
com capacidade mínima de 6000 mah. 
-Caneta: touch screen nativa ou compatível ao 
tablet. 
-Possuir capa case preta, compativel com o 
tablet, em couro sintético de luxo e ecológico com 
fecho magnético de imã, parte interna de veludo, 
de forma a proteger ao máximo a tela do 
aparelho. 
-Película anti-risco transparente, compatível com 
o tablet, de forma a proteger ao máximo a tela do 
aparelho. 
-Cartão micro sd 32gb classe 10. 
-Sistema operacional: android 9.0 com 
atualização para última versão. 
-Possuir licença de software compatível com 
android 4.0 ou superior para gerenciar 
dispositivos de impressão e aplicativos que serão 
desenvolvidos. Compatível com uma grande 
variedade de impressoras portáteis alimentadas 
por baterias térmicas e outros. Possibilitando ao 
usuário imprimir a partir de dispositivos móveis 
através de bluetooth, wifi ou usb diretamente 
para a impressora portátil sem acesso à internet 
ou a um computador em um ambiente 
desconectado. 
-Possuir conexão 4g(anatel) com possibilidade de 
ser utilizado chip de qualquer operadora no 
mercado nacional. 
-Possuir luminosidade adequada de forma a 
permitir boa visualização em condições de luz 
intensa. 
-Possuir sensor para identificar a luminosidade 
ambiente e ajustar o brilho da tela do terminal de 
acordo com o ambiente. 
-Possuir teclado virtual na tela touchscreen. 
-Possuir receptor gps e agps de alta 
sensibilidade. 
-Acelerômetro interno. 
-Peso máximo de 700g. 
-Deve possuir pelo menos 01 interface usb, ou 
mini-usb, para comunicação com dispositivos 
externos. 
-Garantia:mínimo 30 meses. 
-Fornecer assistência técnica. 
- Garantia mínima de 30 meses 

6 1 UN. 

25600 - IMPRESSORA TERMICA PORTATIL 
COM COMUNICAÇÃO BLUETOOH OU WI-FI 

 Conectividade com Apple iOS, Android e 
Windows Mobile  
 Impressora térmica direta de códigos de 
barras, texto e elementos gráficos 
 Resolução de 203 dpi (8 pontos por mm) 
 Velocidade de impressão até 3,5"/90 mm 
por segundo (recibo)  
 Linguagem de programação ESC/POS  
 Fontes Residentes 
 Memória flash de 4 MB suporta programas 
que podem ser baixados, formatos de recibo, 
fontes e imagens gráficas, buffer de 
recebimento de 64 KB  
 Porta USB • Bateria de íon de lítio de 1200 
mAh 7,4 V recarregável  
 Sensoriamento óptico de falta de mídia 
usando sensor fixo centralizado; sensor de 
tampa de mídia aberta 

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 DATECS 
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 Clipe de cinto para uma impressão 
desobstruída e conveniente  
 Serrilha para fácil destaque do recibo 
 Suporta impressão vertical e horizontal 
 A impressora pode ser usada em qualquer 
orientação 
 Largura do rolo de mídia fixa  
 Design de concha para fácil carregamento 
de mídia  
 Cinco LEDs como indicadores da interface 
de usuário 
 Tolerância a várias quedas de até 4' (1,2 
m) 
 

- Garantia mínima de 12 meses 

18 3 UN. 

20409 - NOTEBOOK 15,6"- 
 
Notebook 15.6", atendendo as seguintes 
especificações mínimas: 
 
Processador: 
" Processador de 4 núcleos, tecnologia 
14 nm, 64 bits, clock de 1,6Ghz e 2MB de cache 
além de memória de vídeo e memória cache 
integradas à mesma forma de silício do 
processador; 
" Controladora de vídeo em alta definição 
(HD) integrada à mesma forma de silício da CPU; 
Memória: 
" Tipo DIMM DDR3, velocidade de 
1600Mhz; capacidade instalada de, no mínimo, 4 
( quatro) GB; 
Sistema de Armazenamento: 
" Interno ao gabinete contendo 01 (uma) 
unidade de disco rígido padrão com capacidade 
de 500GBe velocidade de rotação de cinco mil e 
quatrocentos (5.400) RPM; 
Unidade Ótica: 
" Unidade de gravador DVD/RW; 
Placa principal e BIOS: 
 
" Chipset: Integrado ao processador; 
" Wireless padrão 802.11b/g/, 
" Tecnologia Bluetooth: Bluetooth® 4.0; 
" 1 porta de rede RJ-45 Gigabit 
10/100/1000; 
" 2 conexões USB 2.0; 
" 1conexão USB 3.0; 
" 1 saída HDMI; 
" 1 leitor de cartão SD; 
" 1 entrada para fonte carregadora de 
bateria; 
" 1 porta para microfone e fone de 
ouvido; 
Interface de Vídeo: 
" Controladora de vídeo integrada na 
mesma forma de silício e usufruindo da mesma 
inteligência do processador de re-balanceamento 
de carga de trabalho e consumo de energia, 
conforme descrito acima na Seção 
"Processador"; 
Audio: 
" Áudio de alta definição, com dois alto-
falantes estéreos; 
 
Webcam: 
" Webcam Integrada HD; 
Teclado e TouchPad: 

R$ 3.400,00 R$ 10.200,00 LENOVO 
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" Teclado Português Padrão ABNT com 
teclado numérico integrado; 
" TouchPad: Com função multitoque; 
Bateria 
" Bateria de 3 células (3220 mAh); 
" Duração da bateria de pelo menos3 
horas de uso; 
Fonte de Alimentação: 
" Fonte de alimentação 110/220V - bivolt 
automático; 
Monitor: 
" Tela: 15.6" HD LED LCD; 
" Resolução de 1366 x 768; 
Softwares licenciados instalados: 
" Microsoft® Windows® 10 Original 64-
bit em Português (Brasil); 
Acessórios: 
" Cabos, conectores e todos os 
acessórios necessários para o 
perfeitofuncionamento do notebook; 
Garantia: 
" O equipamento ofertado deverá possuir 
1 (um) ano de garantia;  
" Não serão aceitas adaptações no 
equipamento (adição de componentes para 
atender as exigências mínimas da especificação 
do equipamento); 
Padrões: 
" Deverá ser apresentada a marca e 
modelo do item ofertado na proposta; 
" O equipamentos deverá seguir tons 
escuros, preto ou prata ou combinação das 
mesmas; 
Considerações finais: 
" O modelo de equipamento deverá ser a 
geração mais recente disponibilizada pelo 
fabricante, não sendo aceito equipamentos 
descontinuados; 
" A critério da Instituição, poderá ser 
solicitada amostra do equipamento para 
validação das especificações técnicas. 
- Garantia mínima de 12 meses 

19 5 UN. 

4892 - PROJETOR MULTIMIDIA – 
 
 Projetor Multi Mídia- Data Show com as 

seguintes características: 
 Possuir sistema de projeção em LCD OU 

DLP; 
 Possuir lente com zoom óptico ou digital de 

no mínimo 3x; 
 Possuir cobertura de tela de 40 a 300 

polegadas;  
 Possuir luminosidade de no mínimo 3000 

ANSI lúmens (lâmpada no modo 
econômico); 

 Possuir lâmpada de no mínimo 230 watts de 
potência com ciclo de vida útil de no mínimo 
2.500 horas; 

 Suportar as soluções 640x768 (VGA), 
800X600 (SVGA), 
1024X768(XGA),1152X840(SXGA),1440X90
0(WSXGA),1680X1050(WSXG 

 A+),1400X1050(SXGA+), 
1600X1200(UXGA);  

 Suportar os sistemas de cor NTSC e PAL-M, 
com seleção automática; 

 Suportar sinais de vídeo de 480i/p, 720i/p, 
1080i/p em HDMI, Vídeo composto, vídeo 

R$ 3.240,00 R$ 16.200,00 EPSON 
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componente;  
 Possuir tensão de alimentação de 100 a 240 

VAC 60Hz, com seleção automática;  
 Consumir o máximo de 400 watts em 

operação normal e 7 watts em modo Stand 
by;  

 Possuir no mínimo uma porta LAN 10/100 
ou 10/100/1000 ou 100/1000 base-Tauto 
sense e full-duplex com conector RJ-45;  

 Possuir entrada de vídeo, em SVídeo, vídeo 
composto, vídeo componente, HDMI e VGA; 

 Possuir saída de vídeo, SVídeo, vídeo 
composto, vídeo componente e HDMI; 

 Possuir entradas de áudio, para conectores 
RCA (vermelho e branco); 

 Possuir no mínimo 2 (duas) saídas de áudio, 
para conectores RCA (vermelho e branco); 

 Possuir controle remoto sem fio;  
 Permitir que as funções de zoom, 

focalização e deslocamento da imagem 
horizontal e vertical sejam controlada 
através do controle remoto; 

 Permitir ajuste de distorção vertical de 
Keystone de até +/- 20 graus digitalmente 
através de OSD (menu na tela) e/ou pelo 
controle remoto. Isso possibilita que as 
imagens detalhadas sejam projetadas com a 
geometria correta, até mesmo quando há 
limitação no espaço de instalação;  

 Possuir OSD (menu na tela) utilizado para o 
controle do Projetor nos idiomas Inglês e 
Português;  

 Possuir inversão de imagem para montagem 
em teto e projeção traseira; possuir distância 
de projeção de 1,40m a 10m; 

 Permitir projeção no formato 4:3 ou 16:9; 
possuir taxa de contraste de no mínino 
1000:1;  

 Vir com todos os cabos de vídeo e áudio 
para entradas e saídas solicitadas e bolsa 
para transporte adequada. 

 
- Garantia mínima de 12 meses 

 
VALOR TOTAL R$ 148.323,00 

 
2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 
O ajuste com o(s) fornecedor(s) registrado(s) será formalizado pelo município de Giruá/RS 
mediante assinatura da ata de registro de preço, observadas as disposições contidas no 
Edital do Pregão Eletrônico Nº 098/2020. 
O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a emissão da ordem de 
fornecimento. 
O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
 
 
3 - DO CONTROLE DE PREÇOS REGISTRADOS: 
O município de Giruá/RS adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e 
administração da presente Ata. 
Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 
divulgados em meio eletrônico. 



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE GIRUÁ 

“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE” 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS 

SETOR DE SUPRIMENTOS 

 

 
Centro Administrativo Bruno Edgar Schwerz 

Rua Independência, nº 90, Centro, CEP: 98870-000 – Fone: (55) 3361-2000 
suprimentos@girua.rs.gov.br 
“VIVA A VIDA SEM DROGAS” 

 
 
4 - DOS PREÇOS: 
A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto Municipal n° 1.258/2017, de 01 de 
Dezembro de 2017, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao município de Giruá/RS convocar os 
fornecedores registrados para negociar o novo valor.   
Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados o Município de 
Giruá/RS poderá cancelar o registro.  
Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pelo município de Giruá/RS à época da licitação, bem como eventuais 
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos. 
 
 
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua 
assinatura. 
 
6 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial do município 
que é condição indispensável para sua eficácia e será providenciada pelo Órgão 
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de vinte dias daquela data. 
 
7 – DO PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega do item solicitado, mediante 
atestado por servidor do órgão co-responsável pela contratação. 
A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo de licitação pregão eletrônico e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 
do documento fiscal para pagamento.  
A Contratada não poderá estar em débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
sob pena de bloqueio dos pagamentos a que fizerem jus.  
O pagamento será efetuado em depósito bancário na conta indicada pela licitante 
vencedora. 
A Contratada ficará responsável pelo pagamento da taxa de transferência bancária 
(TED), quando a unidade bancária indicada para pagamento for distinta daquela 
utilizada pela Contratante. 
 
8 - DO LOCAL E DA FORMA DE ENTREGA:  
Os itens licitados deverão ser entregues pela empresa vencedora, na medida em que 
houver necessidade de fornecimento à Prefeitura Municipal de Giruá, mediante prévia 
solicitação da Secretaria requisitante, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a 
contar da data do empenho, após a assinatura da Ata de Registro de Preços. A entrega 
deverá ser realizada diretamente no ALMOXARIFADO CENTRAL – Rua Independência Nº 
90, junto ao prédio do Centro Administrativo, na cidade de Giruá/RS, no horário das 
08h30min às 12 horas ou das 13h30min às 16 horas. 
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Os itens que estão dentro do período de garantia, a manutenção/reposição/troca do produto 
devera ser realizada em ate 72 horas da solicitação da Secretaria. 
Os produtos que serão entregues deverão ser os mesmos indicados na proposta 
apresentada pela licitante vencedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 
Verificada alguma desconformidade com os itens contratados, a licitante vencedora deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às 
penalidades previstas nesta ata. 
A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
Envio de documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE), deverá ser enviado para o 
endereço: almoxarifado.girua@gmail.com  
 
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento/entrega do(s) objeto(s) desta licitação correrá 
à conta do(s) recurso(s) provenientes do Orçamento do Município, previstos na Lei 
Orçamentária Anual de 2020. 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
A contratante, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a: 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido nessa Ata de Registro 
de Preços; 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, 
sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
c) Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste 
instrumento de Ata de Registro de Preços, podendo recusar o recebimento, caso não esteja 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Edital de Pregão Eletrônico 
e na presente Ata de Registro de Preços; 
d) Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 
 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
A CONTRATADA, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se a: 
a) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência da Ata 
de Registro de Preços, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração 
nas referidas condições;  
b) Atender todas as condições descritas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 098/2020 e sua 
respectiva Ata de Registro de Preços; 
c) Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, a prestar e/ou entregar o objeto contratado 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento contratual. 
d) O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da entrega dos objetos contratados, execução de materiais 
empregados ou serviços prestados. 
e) O Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
f) O Contratado fica expressamente vinculado à proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
Nº 098/2020, devendo entregar somente produtos das marcas e especificações indicadas na 
referida proposta, durante todo o prazo de validade dessa Ata de Registro de Preços, sob 
pena de aplicação das sanções cabíveis. 
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g) O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, bem como todas as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, 
alimentação e quaisquer outras que eventualmente incidam sobre a contratação e que em 
nenhuma hipótese poderão ser transferidas para o Município. 
 
12 - DAS PENALIDADES E MULTAS: 
Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades e 
multas: 
a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02(dois) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 
do contrato; 
d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 08% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato; 
e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. 
Na aplicação das penalidades previstas nesse instrumento contratual o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes 
do contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas de defesa, 
protocoladas no prazo de 05(cinco) dias contados da abertura de vista ao Contratado nos 
termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.     
As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da comunicação enviada pelo município, através do órgão responsável pelo 
recebimento da prestação do serviço. 
Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que 
o Contratado fizer jus. 
Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa 
não tributária, a ser cobrada na forma da lei. 
As multas e outras sanções só poderão ser aplicadas se observado e assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente com multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
 
13 - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO: 
O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:                                              
I - Pela Administração, quando:                                                    
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a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 
registro de preços; 
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha 
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 
preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.                     
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao 
registro de preços.   
A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos 
no inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.         
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou 
suspenso o preço registrado a partir da publicação.                                                  
A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 
obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de sete dias 
da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 
pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.                                                           
Será estabelecido no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o 
prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado.                                                             
Enquanto perdurar a suspensão poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos 
materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.                                            
Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco 
dias úteis.  
 
 
14 - DA RESCISÃO: 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, a qualquer tempo, por 
conveniência administrativa, por acordo entre as partes e nas hipóteses previstas nos 
artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:  
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no instrumento contratual, 
desde que haja conveniência para o Contratante; 
b) Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 
c) Judicialmente. 
No caso de rescisão por qualquer das hipóteses previstas na alínea “b” do item, é 
reconhecido ao Contratante, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, o 
direito à: 
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 da Lei nº. 8.666/93; 
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c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 
d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 
 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução da Ata, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o 
valor inicial atualizado do contratado.  
Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-
la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
Federal nº 8.666/1993).  
O instrumento contratual a ser assinado pelo Contratado regula-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos 
da Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Todos os itens devem apresentar, na proposta e na Nota Fiscal, o preço unitário com 02 
casas decimais após a vírgula. 
A participação na licitação implicará em plena aceitação nos termos e condições desta Ata, 
bem como das normas administrativas vigentes 
Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com 
as especificações e condições estabelecidas neste instrumento contratual. 
O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução/entrega do objeto licitado. 
 O Contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
bem como todas as despesas diretas e indiretas com transporte/frete e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação e que em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidas para o Município. 
A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregão Eletrônico, 
devendo entregar os itens indicados na referida proposta, durante todo o prazo de validade 
da Ata a ser assinada, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 
 
 
16 – DO FORO: 
O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de 
Giruá/RS, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 
testemunhas abaixo identificadas e que também o subscrevem. 
 
                                                                                       

Giruá/RS, 16 de Novembro de 2020. 
 
 
 
 

________________________________  
RUBEN WEIMER 

Prefeito Municipal 
 
 
 

_______________________________ 
BD INFORMÁTICA LTDA 

Contratada                                
 

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Testemunhas: 
________________________________                  ________________________________ 
Nome completo e CPF:                                             Nome completo e CPF:   


