
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Rua Independência, 90, Bairro Centro - Giruá/ RS - Tel. : 3361-2000 CNPJ: 87.613.048/0001-53
PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE REGISTRO DE 

PREÇOS - PREGÃO 020/2015.
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GIRUÁ/RS.
ATA 63 DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 25 dias do mês de Maio de 2015, de um lado o  MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS, 
pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Independência, 
nº.  90,  CNPJ/MF  87.613.048/0001-53  neste  ato  representado  pelo  Prefeito 
Municipal,  Sr. ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS, brasileiro, casado, portador 
do CIC 650.654.760-04, CI- 1057894709, residente na Rua Haroldo Kegler, nº. 199, 
nesta cidade, neste ato denominado simplesmente  ÓRGÃO GERENCIADOR DO 
REGISTRO  DE  PREÇOS,  realizado  por  meio  do  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº. 
020/2015,  e  de  outro  lado,  a(s)  empresa(s)  adjudicatária(s)  nos  itens  abaixo, 
homologada em 25/05/2015, 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 nº. 162, de 23 de 
setembro de 2010,  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  de  fornecimento  de  medicamentos,  nas  condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

1.1– Fornecedor – 3 Empresa: KARINE XAVIER PIVA ME – INFO AR SUL, CNPJ 
nº. 20.315.728/0001-10, com sede à Rua  Alexandre da Motta, 585 – sala 202, 
Carazinho/RS, CEP: 99500-000, Fone 54-3331-7219, representada por seu(sua) 
proprietária,  Sr(a).  Karina  Xavier  Piva,  brasileira  solteira  residente  e 
domiciliado(a) em Carazinho/RS, RG nº. 8090113542CPF  nº. 019.315.728/0001-
10.      

item Quantid. 
estimada

un Descrição: marca Valor 
un

Valor 
total 

04 12 un COMPUTADOR COMPLETO
Estação  de  trabalho 
corporativo  (intermediária), 
atendendo  as  seguintes 
especificações mínimas:
ABAIXO

Dell 
Desktop 
Optiplex 
7020  SFF 
Intel Core i5 
–  4590  3.3 
GHz, 
part210-
actu

4.100
,00

49.200
,00
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Gabinete:

Tipo  reduzido,  padrão  SmallFormFactor  (SFF)  podendo  ser  usado  na  posição  vertical  ou 
horizontal,  sem  comprometer  o  funcionamento  dos  componentes.  O  gabinete  não  poderá 
ultrapassar o volume máximo de 9.000cm³;
O gabinete  deverá  possuir  um conector  de  encaixe  pra  o  kit  de  segurança  do  tipo  alça  ou 
parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações;
Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado 
(power-on) na parte frontal do gabinete;
Deve  permitir  a  abertura  do  equipamento  e  a  troca  de  componentes  internos  (disco  rígido, 
unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool 
Less),  não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original.  Não serão aceitos 
parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos parafusos previsto para o 
gabinete; 
Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo 
sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores.

Processador
Da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante. Processador de 4 núcleos,  tecnologia 
22nm, 64 bits, clock de 3.2Ghz e 6MB 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 e com 
frequência mínima de 350MHZ, com capacidade de alocação dinâmica de até 1GB da memória 
do sistema.

Memória:
Tipo DIMM DDR3, velocidade de 1600Mhz; capacidade instalada de, no mínimo, 8 ( Oito) GB.
Possui 4 slots de memória. 
Sistema de Armazenamento:
Interno  ao  gabinete  contendo  01  (uma)  unidade  de  disco  rígido  padrão  S.M.A.R.T  (Self-
Monitoring, AnalysisandReporting Technology) com capacidade de 500 GB, 16 (dezesseis) MB 
de cache, conexão de 6 (seis) GB/s e velocidade de rotação de sete mil e duzentos (7.200) RPM;
Devepossuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self- Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e 
NCQ (Native Command Queuing).

Unidade DVD-RW:
Unidade de gravador DVD/RW, interno ao gabinete. Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 
8x para CD-ROM e 8x para DVD;

Placa principal e BIOS:
BIOS desenvolvida  pelo  mesmo fabricante  do  equipamento  não  sendo  aceitas  soluções  em 
regime de OEM ou customizadas devendo ser comprovada através de declaração do fabricante 
especifica  para este processo.  A BIOS deve possuir  o número de série  do equipamento em 
campo  editável  que  permita  inserir  identificação  customizada  podendo  ser  consultada  por 
software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço As atualizações, quando 
necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
Software de gerenciamento em idioma português, desenvolvido pelo fabricante, com os seguintes 
recursos mínimos: Identificar, fazer o inventário e adicionar computadores ao pool de recursos 
gerenciados; configurar ou atualizar a BIOS de vários computadores simultaneamente; monitorar 
a integridade dos principais  computadores ou de subcomponentes do computador;  permitir  o 
provisionamento, detecção, inventário, controle de energia e alertas básicos de funcionalidade 
relacionada ao gerenciamento.
A  placa  mãe  deverá  ser  da  mesma  marca  do  fabricante  do  equipamento,  desenvolvida 
especificamente para o modelo ofertado,  devendo ser  comprovada através de declaração do 
fabricante não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;
Sistema de monitoramento  de temperatura  controlada pela  BIOS,  adequado ao  processador, 
fonte  e  demais  componentes  internos  ao  gabinete.   O  fluxo  do  ar  interno  deve  seguir  as 
orientações do fabricante do microprocessador;
2 (dois) slot PCI sendo no mínimo 1 (um) slot  PCIexpress x 16 e 1 (um) slot PCI x4 ou x1 no 
mínimo. Ao final da configuração, no mínimo 1 (um) slot PCI deverão estar livres;
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1 (uma) porta serial nativa na placa principal;
2 (duas) portas PS2
Possuir, no mínimo, uma (1) porta de vídeo padrão VGA (DB15) e duas (2) no padrão Display 
Port ou DVI;
Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na placa principal);
Chip de segurança TPM 1.2 nativo;
Interface de áudio com entrada frontal e traseira para microfone e fone de ouvido não sendo 
aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência;
10 (dez) interfaces USB nativas sendo 4 (quatro) frontais e 6 (seis) traseiras no mínimo. Não será 
permitido o uso de adaptadores para atender esta exigência;
Pelo  menos  4  (quatro)  portas  deverão  ser  do  tipo  USB  3.0  (não  será  permitido  o  uso  de 
adaptadores para atender esta exigência).

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”;

Teclado e Mouse:
Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT, português. 
Mouse USB, vetado o uso de adaptadores, ótico, com botão de rolagem.

Fonte de Alimentação:
Fonte de alimentação 110/220 V - bivolt automático com PFC ativo (80 plus Gold) comprovado 
através do catálogo oficial do fabricante, com potência suficiente para o pleno funcionamento do 
equipamento e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 90% de eficiência.

Monitor:
Do  Tipo  LCD  com  iluminação  em  LED  com  no  mínimo  23  polegadas  e  resolução  full  HD 
1920x1080. 
Interface analógica (VGA) , digital (DisplayPort), Digital (DVI) .
Contraste mínimo de 1000:1 (típico). 
No mínimo 3 (três) portas USB. 
Ângulo de visão 178º/178º (vertical/horizontal). 
Brilho: mínimo 250cd/m².
Tempo de resposta: máximo 8ms
Pixel Pitch: máximo 0.270 mm
Base de ajuste de altura (no mínimo 10cm) e giro (pivot). A base deverá ser do projeto original do 
fabricante.Base de ajuste de altura (no mínimo 10cm) e giro (pivot). A base deverá ser do projeto 
original do fabricante.
Deverá  ser  enviado  cabo  de  sinal  digital  correspondente  para  conexão  entre  a  unidade  de 
processamento e o monitor.

Softwares licenciados instalados:
Microsoft® Windows® 7 Professional Original 64-bit em Português (Brasil) com a respectiva mídia 
de instalação e disponibilidade para download no sitio do fabricante.
Software  de  backup  em  idioma  português,  desenvolvido  pelo  mesmo  fabricante,  com  os 
seguintes recursos mínimos: criação de um backup completo do sistema; restauração a partir do 
backup; criação de discos de recuperação do sistema. (apresentar comprovação).

Certificações e Compatibilidades:
Anexar  comprovante  de  compatibilidade  do  produto  ofertado  com  o  ambiente  operacional 
Microsoft  Windows  8  (selo  design  for  Windows  Compatibility),  constando  no  website 
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ProductList.aspx?m=7&cid=202&g=s;
Para o equipamento ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o padrão Desktop 
and mobile Architecture for System Hardware (DASH) 1.0, protocolo WS-MAN, estabelecido pela 
DMTF  (Desktop  Management  Task  Force)  mediante  presença  no  relatório  de  homologação: 
http://dmtf.org/;
O  modelo  de  equipamento  ofertado  deverá  ser  registrado  no  EPEAT  (ElectronicProduct 
Environmental Assessment Tool) da agência de proteção ambiental (EPA), nas categorias Gold, 
no site: http://www.epeat.net;
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Deverá ser comprovada compatibilização e certificação de, pelo menos, uma versão de Linux 
Ubuntu na versão 12  ou superior, comprovada através do site do próprio fabricante através do 
link http://www.ubuntu.com/certification/.
O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para 
eficiência de consumo elétrico;
Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO 7779, 
quanto  à  emissão  de  ruídos  em  ambiente  de  escritório.  Será  aceita  comprovação  da 
conformidade através da NBR 10152 devidamente qualificado para conformidade para ambientes 
de escritório.

Acessórios:
Cabos,  conectores e  todos os acessórios necessários para o funcionamento do computador. 
Fornecer adaptador de energia - Padrão Brasil (3 Pinos);
Adaptador DisplayPort para HDMI;
Patch Cord de 3m Cat-6e.

Garantia:
O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico, com abertura de 
chamados via DDG 0800 e chat online;
O  equipamento  ofertado  deverá  possuir  3  (três)  anos  de  garantia  “on  site”,  prestado  pelo 
fabricante, com atendimento em 10 (dez) horas por dia, 5 (cinco) dias úteis por semana com 
presença de um técnico “on site” em no máximo 72 (setenta e duas) horas após a abertura do 
chamado - Apresentar documento do fabricante se responsabilizando pela garantia solicitada;
A contratada deverá possui número para assistência e duvidas operacionais que possam surgir 
no formato 0800, não sendo aceito discagem no formato “ a cobrar”. 
O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares originais 
instalados em fábrica além de suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo 
aceita  a  comprovação  através  de  redirecionamento  para  sites  de  terceiros.  Comprovar  esta 
exigência na proposta;
Não  serão  aceitas  adaptações  no  equipamento  (adição  de  componentes  não  originais  do 
fabricante). Exigência esta visa à procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante.

Padrões:
O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor deverão ser do mesmo fabricante do 
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será aceito qualquer tipo de 
personalização  como  adesivos,  impressões  serigráficas  ou  outros.  A  homogeneidade  dos 
produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante;
Manuais em português deverão ser disponibilizados no site do fabricante. Não deverá ser enviado 
manuais impressos;
Todas  as  características  solicitadas  deverão  ser  comprovadas  através  de  literatura  técnica, 
atestados do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as exigências solicitadas 
possam ser claramente identificadas.

Considerações finais:
O modelo de equipamento deverá ser a geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, não 
sendo aceito equipamentos em final de vida ou descontinuados;
A  critério  da  Instituição  poderá  ser  solicitada  amostra  do  equipamento  para  validação  das 
especificações técnicas.

           
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 Presencial nº020/2015.
O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a emissão da ordem 
de fornecimento.
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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. 

4 - DOS PREÇOS:
A qualquer tempo, conforme previsto no  Decreto Municipal nº162/2010,  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,  após  a  entrega,  mediante 
atestado por servidor do órgão co-responsável pela contratação.
A nota fiscal/fatura/cupom fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter ou em 
anexo, a indicação da Secretaria solicitante/gestora, nº. do Edital de Licitação e 
as informações para pagamento o nº. do Banco, nº. Agência e Conta Bancária 
do licitante. 
Eventual  envio  de  documento  auxiliar da nota  fiscal  eletrônica  (DANFE) 
deverão ser enviadas para os endereço: amolx@girua.rs.gov.br. 
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  diretamente  na  conta  do  BANCO  BRASIL, 
AGÊNCIA Nº. 0358-1, C/C Nº. 37927-1 em nome  da Contratada.

Ata 63 – Registro de Preço - PP- 020/2015.                                              5

mailto:sa%C3%BAde@girua.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Rua Independência, 90, Bairro Centro - Giruá/ RS - Tel. : 3361-2000 CNPJ: 87.613.048/0001-53
8 - DO LOCAL, FORMA DE ENTREGA E VIGÊNCIA: 
Os  materiais  deverão  ser  entregues  de  acordo  com  a  necessidade  do 
Município, no  prazo de até 20(vinte)  dias,  contados da solicitação por  parte  do 
município,  entregue  no  Centro  Administrativo  Municipal,  diretamente  e  sob  os 
cuidados  do  responsável  pelo  Patrimônio.  A  entrega  faz-se  pela  existência  de 
apenas um servidor responsável pelo Patrimônio, o que requer tal organização e 
planejamento, cumprindo com o programa de eficientização dos serviços públicos.
O responsável  pelo  recebimento  dos  materiais  será  o  servidor  designado,  da 
Secretaria Gestora do Contrato que fará o acompanhamento de cada entrega.
Os  produtos  que  serão  entregues  deverão  ser  da  mesma  marca  indicada  na 
proposta  apresentada  pela  licitante  vencedora,  sob  pena  de  aplicação  das 
penalidades previstas.
Verificada a desconformidade de algum dos produtos pelo  servidor  designado,  o 
licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 
05(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas nesse Edital, podendo 
a Administração rescindir o contrato nos termos do art. 58, inc. II, artigos 77 a 79 e 
art. 87, todos da Lei 8.666/93, com convocação do licitante remanescente na ordem 
de classificação ou ainda revogar  a  licitação de acordo com disposições da  Lei 
8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Não serão aceitos os produtos que não estiverem adequadamente embalados em 
embalagens resistentes, sem furos ou amassadas, de forma a permitir a completa 
preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa decorrente  do  fornecimento  do(s)  objeto(s)  desta  licitação ocorrerá  à 
conta da seguinte dotação orçamentária de 2015:

Desp FR ORGÃO PROGRAMAS  DE  TRABALHO/CATEGORIA 
ECONÔMICA

66 1 ADM MANUT. SETOR INFORMÁTICA – 4.4.90.52
101 1 SMGFS MANUT. DEPART. CONTÁBIL – 4.4.90.52
6836 1 SMGFS MANUT. DEPART. COMPRAS – 4.4.90.52
111 1 SMGFS MANUT. ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – 4.4.90.52
7111 1321 SMGFS INCENTIVO ADM. TRIBUTÁRIA – 4.4.90.52
6969 1 SDR MANUT.  SECRETARIA  DESENVOLVIMENTO  – 

4.4.90.52

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
A CONTRATANTE, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, compromete-se 
a:
I  - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido nessa Ata de 
Registro de Preços;
II -  promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  do  fornecimento  dos  objetos 
contratados, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas;
III - 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 Presencial e na presente Ata de Registro de Preços;
IV - notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
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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 Presencial nº. 020/2015 
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 
Presencial  nº.  20/2015,  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.

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 a Contratada, conforme a infração estará 
sujeita às seguintes penalidades e multas:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação;

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  pelo  prazo  de 
02(dois) anos; 
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c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05(cinco) anos e 
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d)  Executar  o  contrato  com  irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) 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;

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração  pelo  prazo  de  03(três)  anos  e  multa  de  8%  sobre  o  valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 05(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 
do contrato;

h)  Causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual: 
declaração  de  inidoneidade  cumulada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05(cinco) anos e 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 das mercadorias;
Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento 
a que o licitante 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 RESCISÃO:
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O presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido, 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, mediante notificação prévia, por escrito, a ser 
entregue pessoalmente ou por via postal com até 30(trinta) dias de antecedência, 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 da Ata de Registro de Preços, 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;

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.

14 -  DAS DISPOSIÇOES GERAIS: 
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 e do Decreto Municipal nº. 162/2010.
Fica  vedada  ao  Contratado  a  subcontratação  deste  contrato,  bem  como  a 
interrupção da entrega, ressalvando quando decretado pela autoridade máxima a 
que  está  subordinado  o  contratante,  por  calamidade  pública  ou  por  morte,  que 
impeçam a continuidade da entrega objeto deste contrato.
O Contratado é obrigado a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios  resultantes  da  entrega  do 
objeto/material licitado.
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 o fornecimento de bens e que 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidas para o Município.
O  Contratado  fica  expressamente  vinculada  à  proposta  apresentada  no  Pregão 
Presencial nº. 020/2015, devendo entregar somente produtos das marcas indicadas 
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na referida proposta, durante todo o prazo de validade da ata de registro de preço a 
ser assinada, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

15 – 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.
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, 25 de Maio de 2015.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal

KARINE XAVIER PIVA ME – INFO AR SUL
Fornecedor Registrado

   

                                                                         Visto da Assessoria Jurídica

Testemunhas:
1 ._______________________________ 2. _______________________________
Nome:CPF   : R.G Nome:CPF   : R.G
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